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Temeljem čl. 10. st.1. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca (KLASA:810-

01/21-03/06, URBROJ:238/32-03/02-21-2 od dana 25. svibnja 2021.), Načelnik stožera civilne 

zaštite Grada Vrbovca dana 11. svibnja 2022. donosi    

 

O D L U K U 

o imenovanju užeg sastava Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca 

 

 

Članak 1.  
Sukladno čl. 13 st. 1 Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite (NN126/19), Stožer poslove iz svoje 

nadležnosti može obavljati u užem sastavu na izvanrednim sjednicama ili kontinuirano na stalnoj 

lokaciji ili na izdvojenom mjestu uključujući i rad u terenskim uvjetima za vrijeme izvanrednog stanja 

i to u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje 

se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati. 

 

Članak 2. 

U uži sastav Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca određuju se i imenuju: 

 

1. Marko Belošević, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca 

2. Slavko Povrlišek, zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca 

3. Jelena Mucko, članica Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca 

4. Andreja Tanasković, članica Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca  

 

Imenovani članovi užeg sastava Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca svoj rad obavljaju u skladu 

sa Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca. 

 

Članak 3. 

Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca može u rad užeg sastava Stožera kao pridružene 

članove, koji će olakšati provođenje mjera i aktivnosti, odrediti i ostale predstavnike te ih po potrebi 

pozivati da sudjeluju u radu užeg sastava Stožera civilne zaštite 

- iz redova operativnih snaga iz temeljnih operativnih snaga, predstavnika pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite, imenovanih koordinatora na lokaciji za mjere protiv COVID-

19, povjerenika civilne zaštite,  od MUP-a ovlaštene pravne osobe za obavljanje I ili II grupe 

poslova civilne zaštite, i sl. 

- pročelnike Grada Vrbovca i zaposlenike Grada Vrbovca,  

- stručnjake iz tijela javne vlasi, zdravstvenih i znanstvenih institucija, drugih pravnih osoba, 

službi i udruga građana koji se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću. 
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Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Grada Vrbovca. 

 

 

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE 

ZAŠTITE GRADA VRBOVCA 

                                                                                                                Marko Belošević, v.r. 

 


