
 Temeljem članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj 
174/04, 79/07, 38/09. i 127/10), članaka 16. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08. i 44/08.) i članka 
21. Statuta Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 
4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 8/13), Skupština Međimurske županije je na __ sjednici 
održanoj _____ 2013. godine donijela  
 

RJEŠENJE 
o imenovanju zapovjednice i članova  

Zapovjedništva civilne zaštite Međimurske županije 
 
 
 I. U Zapovjedništvo civilne zaštite Međimurske županije imenuju se: 

 
1. Mr. sc. Sonja Tošić Grlač, pročelnica Upravnog odjela za društvene 

djelatnosti Međimurske županije, zapovjednica Zapovjedništva 
2. Mr. sc. Ferid Kašmo, predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje 

Čakovec, načelnik Zapovjedništva 
3. Vladimir Topolnjak, dipl. ing., Međimurske vode d.o.o. Čakovec, pomoćnik 

za mjeru sklanjanja  
4. Saša Avirović, dipl. ing., predstavnik GKP ČAKOM d.o.o. Čakovec, član 
5. Ivan Šebestijan, Hrvatske vode d.o.o., VGI za mali sliv Trnavu, Čakovec, član  
6. Stjepan Cirković, ing., predstavnik HEP - ODS d.o.o. „Elektra“ Čakovec, 

operativac 
7. Vesna Lepen Vidrač, dipl. soc. radnica, predstavnica Centra za socijalnu 

skrb Čakovec, pomoćnica za mjeru zbrinjavanja 
8. Nada Špoljarić, predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, 

pomoćnica za mjeru evakuacije 
9. Tomislav Milly, predstavnik Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, 

član 
10. Ljerka Cividini, mag. ing., ravnateljica Županijske uprave za ceste, članica 
 
 
II. Zapovjedništvo zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju 

neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Međimurske županije. 
 
 

 III. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku 
Međimurske županije". 
 
 
 VI. Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o 
imenovanju zapovjednice, načelnika i članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 11/10). 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 

KLASA: 810-06/13-02/21        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-13-01                              Mladen Novak, dipl. ing. 
Čakovec, _________ 2013. 
 



 
OBRAZLOŽENJE 

uz prijedlog Rješenja o imenovanju zapovjednice i članova 
Zapovjedništva civilne zaštite Međimurske županije 

 
 
 Člankom 16. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08. i 44/08.) određeno je da se zapovjedništvo 
civilne zaštite imenuje za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju 
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području županije.  
 
 

Zapovjednik zapovjedništva je u pravilu čelnik upravnog odjela u čijoj su 
nadležnosti zdravstvo i socijalna skrb. Zapovjedništvo, sukladno općim aktima, imenuje 
predstavničko tijelo županije uz prethodno pribavljeno mišljenje pravnih osoba čija je 
redovna djelatnost vezana uz zaštitu i spašavanje. U zapovjedništvo se obvezno 
imenuje i načelnik odjela za zaštitu i spašavanje područnog ureda za zaštitu i 
spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje. 
 
 

Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
propisao je da se zapovjedništva civilne zaštite županija osnivaju u sljedećem sastavu: 
zapovjednik, načelnik, operativac, pomoćnici za mjere civilne zaštite i određeni broj 
članova, ovisno o procjeni ugoroženosti, te veličini i strukturi snaga civilne zaštite prema 
odlukama o njihovom utemeljivanju koje donose županije.  
 

Sukladno navedenom, predlaže se imenovati Zapovjedništvo civilne zaštite 
Međimurske županije u sastavu navedenom u priloženom Rješenju. 
 
 Odbor za izbor i imenovanja, na svojoj 2. sjednici, održanoj 30.09.2013. godine 
dao je pozitivno mišljenje na Prijedlog rješenja o imenovanju zapovjednice i članova 
Zapovjedništva civilne zaštite Međimurske županije. 
 
U Čakovcu, rujan 2013. godine 
 
                 ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA  
                                                                                        PREDSJEDNIK 
 
                                                                                   Mr.sc. Renato Slavček 
 
                     
 
 
 
 
 

 

 


