
 
 
 

 
 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA                             
                                        Ž  U  P  A  N 

Klasa:  810-02/13-01/03                                                              
Ur.broj: 2196/1-01-13-1                                                                   
Vukovar, 17. rujan 2013. god. 
 
 
 
 
                   Temeljem članka 29. stavak 1., alineja 2. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne 
novine“ broj 174/04, 79/07/, 38/09 i 127/10), a u svezi s člankom 16. Pravilnika o mobilizaciji 
i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08), 
donosim 
 
 

Z a k l j u č a k 
 

I. 
 

                   Prihvaćam prijedlog Rješenja o imenovanju zapovjednice, načelnika i pomoćnika 
načelnika Zapovjedništva civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije,a koji prijedlog je 
usvojio Županijski stožer zaštite i spašavanja na sjednici održanoj dana 6. svibnja 2013. 
godine.   
 

II. 
 

                  Prijedlog Rješenja iz točke I. ovoga Zaključka biti će dostavljen Županijskoj 
skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 
 
            Božo Galić, dipl. ing. 
 

                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    



 

                                 

                  REPUBLIKA HRVATSKA                                                                     PRIJEDLOG                     

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
                 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA               
Klasa: 810-03/13-01/  
Ur.broj: 2196/1-03-13-  
Vukovar,                               2013. god. 

          Temeljem članka 7., stavak 1., alineja 5., članka 28. stavak 1., alineja 4. Zakona o zaštiti 
i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 16. i 19. Pravilnika 
o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 40/08 i 
44/08), a u skladu s člankom 17. i 46. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" broj 
4/13) i člankom 64. Poslovnika županijske skupštine ("Službeni vjesnik"  broj 4/13), Skupština 
Vukovarsko-srijemske županije na        sjednici održanoj                          donosi                                                               

Rješenje 
 o imenovanju zapovjednice, načelnika i pomoćnika načelnika Zapovjedništva civilne zaštite 

Vukovarsko-srijemske županije  

                                                                               I. 

         Imenuje se Zapovjedništvo civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije u sljedećem sastavu: 
         1.     Blanka Pripužić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Vukovarsko- srijemske županije, 
zapovjednica, 
         2.  Tomislav Dujmić, voditelj Odjela za preventivu i planske poslove Područnog ureda 
Vukovar, načelnik, 
         3.    Gabrijel Šokičić, pomoćnik načelnika za evakuaciju i zbrinjavanje izbjeglica i prognanika, 
         4.    Krešimir Šlafhauzer, pomoćnik načelnika  za sklanjanje i zaštitu i spašavanje iz ruševina, 
         5.    Zvonimir Škrlec, pomoćnik načelnika za zaštitu i spašavanje od poplava i na vodi, 
         6.    Antun Jemrić, pomoćnik načelnika za zaštitu i spašavanje od nekontroliranoga  
oslobađanja opasnih tvari i uporabe radijacijsko-kemijskih i bioloških sredstava i asanaciju terena, 
         7.    Mato Matić, pomoćnik načelnika za prvu medicinsku pomoć, 
         8.    Dražen Koić, pomoćnik načelnika za zaštitu i spašavanje životinja i namirnica životinjskoga 
porijekla. 

      II. 

Zapovjedništvo civilne zaštite zapovjeda svim snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju 
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Vukovarsko-srijemske županije. 

                                                                              III. 

Stupanjem  na snagu ovoga Rješenja, prestaje važiti Odluka o imenovanju Zapovjedništva 
civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ broj 11/09) i Odluka o izmjenama i 
dopunama Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije 
(„Službeni vjesnik broj 4/12).   

                                                                     IV.                                                                                                         

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije..                                                                                                                                                                     

                                                                                                       PREDSJEDNIK:  
       Antun Žagar, ing. graf. 


