
               PRIJEDLOG 
    
Na temelju članka 9. Zakona o  zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 79/07., 38/09. i 
127/10.) i članka 17. i 19. 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 svojoj sjednici održanoj dana _________ 
donijelo je 
 

O D L U K A 
o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pazina 

  
Članak 1. 

   Za zapovijedanje snagama civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike 
prijetnje na području Grada Pazina osniva se Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Pazina (dalje u 
tekstu: Zapovjedništvo).  
   Zapovjedništvom rukovodi Zapovjednik Zapovjedništva. 
 

Članak 2. 
U Zapovjedništvo se imenuju: 
1. Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti  

Grada Pazina,  zapovjednica Zapovjedništva, 
2. Valter Milohanić, član Gradskog vijeća, načelnik Zapovjedništva,  
3. Ćus Edi, stručni referent za gospodarstvo, operativac Zapovjedništva, 
4. Marčelo Šišović, ing. građ., pomoćnik CZ za mjeru sklanjanja, 
5. Josip Radetić, voditelj održavanja voznog parka u Usluga d.o.o. Pazin, pomoćnik CZ za 

mjeru evakuacije, 
6. Slavica Rigo, viša medicinska sestra, Istarski domovi zdravlja Pazin, pomoćnica CZ za 

mjeru zbrinjavanja, 
7. Goran Juričić, domar-ložač u gradskoj upravi, član Zapovjedništva za logistiku, 
8. Marijana Krbavac, ravnateljica GD Crvenog Križa, članica Zapovjedništva  
9. Livio Švić, terenski veterinar u Veterinarskoj ambulanti Pazin, član Zapovjedništva. 

 
Članak 3. 

   Mobilizacija i pozivanje Zapovjedništva obavlja se prema operativnom planu civilne zaštite, 
na prijedlog Zapovjednika i po nalogu Gradonačelnika Grada Pazina, putem županijskog centra 112. 
 

Članak 4. 
 Administrativno-tehničke poslove za Zapovjedništvo obavljati će Upravni odjel za 
gospodarstvo, financije i proračun. 

Članak 5. 
   Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Zapovjedništva civilne 
zaštite Grada Pazina („Službene novine Grada“ Pazina broj 4/08.) i Rješenje o imenovanju 
Zapovjednika, zamjenika Zapovjednika i članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pazina 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 5/08.).  
  

Članak 6. 
  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: 
URBROJ:  
Pazin, 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 



 
Obrazloženje 

Prijedloga odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite 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, a odredbama 17. i 19. Pravilnika 
imenuje se Zapovjedništvo civilne zaštite grada za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite 
u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području grada. 
 
  Zapovjednik zapovjedništva je u pravilu čelnik upravnog odjela gradske uprave u čijoj 
nadležnosti su zdravstvo i socijalna skrb. 
 
  Zapovjedništvo imenuje predstavničko tijelo iz redova predstavničkog tijela i gradske uprave, 
predstavnika područnog ureda za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje (samo u 
gradovima većim od 20.000 stanovnika), te od stručnih osoba za pojedina područja prirodnih, 
tehničko–tehnoloških i drugih nesreća iz njihovih redova uz prethodno pribavljeno mišljenje pravnih 
osoba čija redovna djelatnost je zaštita i spašavanje, sukladno strukturi snaga za provođenje mjera 
civilne zaštite iz operativnog plana civilne zaštite grada. 
 
  Zapovjedništvo civilne zaštite grada mobilizira se i poziva sukladno operativnom planu civilne 
zaštite, na prijedlog zapovjednika i po nalogu gradonačelnika, putem ŽC 112. 
 
  Odredbom članka 19. Pravilnika, Zapovjedništvo se osniva u slijedećem sastavu: zapovjednik, 
načelnik, operativac, pomoćnici za mjere civilne zaštite i članovi zapovjedništva. 
 
   Sukladno prethodno pribavljenom mišljenju pravnih osoba u Gradu Pazinu čija redovna 
djelatnost je zaštita i spašavanje, za članove Zapovjedništva civilne zaštite  Grada Pazina, predlažu se: 
  

1. Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti  
Grada, za zapovjednicu Zapovjedništva, 

2. Valter Milohanić, član Gradskog vijeća, za načelnika Zapovjedništva,  
3. Ćus Edi, stručni referent za gospodarstvo, za operativca Zapovjedništva, 
4. Marčelo Šišović, ing. građ., za pomoćnika CZ za mjeru sklanjanja, 
5. Josip Radetić, voditelj održavanja voznog parka u Usluga d.o.o. Pazin, za pomoćnika CZ 

za mjeru evakuacije, 
6. Slavica Rigo, viša medicinska sestra, Istarski domovi zdravlja Pazin, za pomoćnicu CZ za 

mjeru zbrinjavanja, 
7. Goran Juričić, domar-ložač u gradskoj upravi, za člana Zapovjedništva za logistiku, 
8. Marijana Krbavac, ravnateljica GD Crvenog Križa, za članicu Zapovjedništva, 
9. Livio Švić, terenski veterinar u Veterinarskoj ambulanti Pazin, za člana Zapovjedništva. 

  
   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 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o osnivanju Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Pazina u 
predloženom tekstu. 

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


