Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članak
6. Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera civilne zaštite i članka („Narodne novine“, broj 37/16) i 42. točka 35.
Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/09, 09/11ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst, 09/13-ispravak, 05/15 i „Službeni glasnik Grada
Vodica“, broj 04/16) Gradonačelnik Grada Vodica dana 20. lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite
za područje Grada Vodica
Članak 1.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Članak 2.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava
civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove
informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite.
Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada se
proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima Gradonačelnik.
Članak 3.
U stožer iz članka 1. ove odluke, imenuju se:
1. Stipe Bosotin, zamjenik gradonačelnice, za načelnika stožera
2. Luka Lipić, Savjetnik za društvene djelatnosti, za zamjenika načelnika stožera
3. Marko Lugović, pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i
Graditeljstvo, za člana
4. Rade Bilić, načelnik Policijske postaje Vodice, za člana
5. Danijela Erceg, načelnica Odjela za preventivu, planiranje i nadzor Državne uprave za
zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, za člana
6. Ivica Begić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Vodice, za člana
7. Marijana Biluš, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Vodice, za člana
8. Marsela Kronja, dr. med., za člana
9. Marko Španja, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice, za člana
10. Blanka Lučić, predstavnica Hrvatske gorske službe za zaštitu i spašavanje, za člana
11. Stanko Birin, direktor LEĆ d.o.o., za člana
Članak 4
Administrativno-tehničke i sve druge poslove za potrebe Stožera obavlja Tajništvo Grada.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja
za područje Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13).

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Vodica“.
KLASA: 810-06/17-01/02
URBROJ: 2182/04-03/05-17-1
Vodice, 20. lipnja 2017. godine
GRADONAČELNIK
Nelka Tomić, dr. med., v.r.

Dostaviti:
1. Uredniku „Službenog glasnika Grada Vodica“,
2. Imenovanim,
3. Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik,
4. Tajništvo,
5. Dokumentacija,
6. Arhiva.
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