
           PRIJEDLOG 
Na temelju članka 9. Zakona o  zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 79/07., 38/09. i 
127/10.) i članka 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(„Narodne novine“ broj 40/08. i 44/08.) i članka 20. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada 
Pazina broj 17/09. i 4/13.) Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici ------- 2013. godine donosi 
 

O D L U K A 
o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina 

 
Članak 1.  

   Ovom se Odlukom osniva Stožer zaštite i spašavanja Grada Pazina (dalje: Stožer) kao stručno, 
operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja 
kojima rukovodi i koordinira Gradonačelnik Grada Pazina.  
   Stožer se  aktivira  kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. 
 

Članak 2.  
  Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Gradonačelnik Grada Pazina. Članovi Stožera pozivaju 
se, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112 i/li na način utvrđen Planom zaštite i 
spašavanja Grada Pazina. 

Članak 3.  
  Za načelnika Stožera imenuje se Veljko Brajković, zamjenik Gradonačelnika Grada Pazina. 
  

Članak 4.  
 Za zamjenika načelnika Stožera imenuje se Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za 
komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
 

Članak 5.  
Za članove Stožera imenuju se: 
1. Serđo Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin, 
2. Nevija Srdoč, zapovjednica Zapovjedništva civilne zaštite, 
3. Valter Opašić, načelnik Policijske postaje Pazin, 
4. Nirvana Ukušić, pročelnica PUZS Pazin, 
5. Renato Kalac, vijećnik Gradskog vijeća, 
6. Boris Rogić, stručni suradnik Službe za zaštitu i spašavanje VZIŽ, 
7. Ivica Rukavina, dr. med., Istarski domovi zdravlja Pazin, 
8. Dragan Šipraka, predsjednik uprave Usluga d.o.o. Pazin. 
 

Članak 6.  
 Članovi Stožera biraju se na vrijeme od četiri (4) godine. 
 

Članak 7. 
 Administrativno-tehničke poslove za Stožer obavljati će Upravni odjel za gospodarstvo, 
financije i proračun. 

Članak 8.  
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojavanju Stožera zaštite i 
spašavanja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 4/08.) i Rješenje o imenovanju 
Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 13/09., 21/09. i 
13/10.).  

Članak 9.  
Ova  Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave  u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
KLASA: 013-01/13-01/23 
URBROJ: 2163/01 
Pazin,  

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 



 
Obrazloženje 

Prijedloga odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Pazina 
 
  Odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja utvrđeno je da operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini JLP(R)S 
samouprave rukovode i koordiniraju načelnik/gradonačelnik/župan, uz stručnu pomoć stožera zaštite i 
spašavanja. 
 
  Pozivanje Stožera ZiS nalaže gradonačelnik, a članovi se u pravilu pozivaju putem nadležnog 
centra 112 ili na način utvrđen planom zaštite i spašavanja. 
 
 Stožer ZiS dužan je u obavljanju redovitih aktivnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti 
radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće. 
 
 Članove stožera ZiS imenuju predstavnička tijela JLP(R)S nakon svakih lokalnih izbora 
najkasnije u roku od 60 dana od dana njihova konstituiranja, na prijedlog 
načelnika/gradonačelnika/župana po prijedlogu službi koje se zaštitom i spašavanjem bave kao 
redovitom djelatnošću. Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva unutarnjih poslova i 
zdravstvenih ustanova. 
 
  Sukladno navedenom Pravilniku, načelnik stožera ZiS je zamjenik gradonačelnika, a osim 
osoba imenovanih temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju, član Stožera po dužnosti je i 
zapovjednik JVP i zapovjednik zapovjedništva civilne zaštite. 
 
  S obzirom na navedeno predlaže se da se za načelnika Stožera ZiS Grada Pazina imenuje 
zamjenik gradonačelnika Veljko Brajković.  
 
  Za zamjenika načelnika Stožera predlaže se Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za 
komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
 

Za članove Stožera predlažu se: 
1. Serđo Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin, 
2. Nevija Srdoč, zapovjednica Zapovjedništva civilne zaštite, 
3. Valter Opašić, načelnik Policijske postaje Pazin, 
4. Nirvana Ukušić, pročelnica PUZS Pazin, 
5. Renato Kalac, vijećnik Gradskog vijeća, 
6. Boris Rogić, stručni suradnik Službe za zaštitu i spašavanje VZIŽ, 
7. Ivica Rukavina, dr. med., Istarski domovi zdravlja Pazin, 
8. Dragan Šipraka, predsjednik uprave Usluga d.o.o. Pazin. 

 
  Nevija Srdoč je Rješenjem Gradonačelnika KLASA: UP/I 112-01/13-01/14; URBROJ: 2163/01-
01-01-13-3 od 08.07.2013. godine imenovana pročelnicom Upravnog odjela za samoupravu, upravu i 
društvene djelatnosti i započinje radom 01.08.2013. godine, znači prije stupanja na snagu ove Odluke. 

 
 S obzirom na navedeno predlaže se da Gradonačelnik Grada Pazina donese slijedeći 
 

Zaključak 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina u 
predloženom tekstu. 

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Pazina 
na razmatranje i usvajanje. 

 
 
 


