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Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18. i 31/20.), i 

članka 48. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 

23/11, 5/13. i 4/18.) gradonačelnik Grada Preloga donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika 

na području Grada Preloga 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika na području 

Grada Preloga utvrđuju se povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, način njihovog 

imenovanja, te njihove zadaće. 

Članak 2. 

Povjerenici civilne zaštite za naselja ili dio naselja Grada Preloga dio su sustava civilne 

zaštite Grada i čine neposrednu vezu između stanovnika naselja, Stožera civilne zaštite Grada 

Preloga i operativnih snaga zaštite i spašavanja. 

 

Članak 3. 

Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike određuju se: 

 

1. Za naselje Prelog: 

Povjerenik CZ je:  Danijela Naranđa, Tina Ujevića 12, Prelog, 098/9218497 

Zamjenik povjerenika CZ je: Stjepan Mikec, Stjepana Radića 53, Prelog, 040/645-545 

Zamjenik povjerenika CZ je: Darko Bubanić, Sajmišna 25, Prelog, 099/3344416 

Zamjenik povjerenika CZ je: Mladen Vuk, Dragutina Domjanića 35, Prelog 

Zamjenik povjerenika CZ je: Sanja Belić Pavčec, Glavna 18, Prelog, 099/6743166 

Zamjenik povjerenika CZ je: Nikola Pavčec, Glavna 18, Prelog, 098/9175601 

Zamjenik povjerenika CZ je: Ignac Belić, Čakovečka 82, Prelog, 098/303538 

Zamjenik povjerenika CZ je: Biserka Glavina, Glavna 1, Prelog, 040/645-386 

Zamjenik povjerenika CZ je: Mirjana Hržić, Antuna Mihanovića 78, Prelog, 098/802209 

Zamjenik povjerenika CZ je: Marsel Radiković, Frankopanska 29, Prelog, 098/9231410 

Zamjenik povjerenika CZ je: Vladimir Vuk, Dravska 40, Prelog, 098/861808; 098/674611 

 

2. Za naselje Otok: 

Povjerenik CZ je: Dario Grabant, Otok 4, 099/2142567 

Zamjenik povjerenika CZ je: Dalibor Gorupić, Otok 34, 098/696523 

 

3. Za naselje Čehovec: 

Povjerenik CZ je: Mario Jeđud, Čehovec 44, 099/7548531 

Zamjenik povjerenika CZ je: Dragana Strahija, Čehovec 19, 098/1342119 

Zamjenik povjerenika CZ je: Darko Hižman, Čehovec 96, 099/2586292 

 

4. Za naselje Cirkovljan: 

Povjerenik CZ je: Zvonko Gašparić, Donja ulica 9, Cirkovljan, 095/5055305 

Zamjenik povjerenika CZ je: Željko Glavina, Cvjetna 40, Cirkovljan, 099/3483803 

 

5. Za naselje Draškovec: 

Povjerenik CZ je: Nino Marđetko, Matije Gupca 8, 098/242801 

Zamjenik povjerenika CZ je: Mladen Repalust, Nikole Tesle 8, Draškovec, 098/341050 

 



6. Za naselje Hemuševec: 

Povjerenik CZ je: Tomislav Kovač, Antuna Gustava Matoša 12, Hemuševec, 098/1957481 

Zamjenik povjerenika CZ je: Jacinta Matjačić, Tina Ujevića 1, Hemuševec, 098/355013 

 

7. Za naselje Oporovec: 

Povjerenik CZ je: Đurđa Kos, Oporovec 39, 098/9908512 

Zamjenik povjerenika CZ je: Renato Balent, Oporovec 168, 091/8903668 

 

8. Za naselje Čukovec: 

Povjerenik CZ je: Zdravko Marčec, Čukovec 6, 098/9384879 

Zamjenik povjerenika CZ je: Anđelko Madić, Čukovec 79, 099/6660646 

 

Članak 4. 

Zadaće povjerenika civilne zaštite (i njihovih zamjenika) sukladno Zakonu su: 

− sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje 

mjera osobne i uzajamne zaštite 

− daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 

mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite 

− sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih 

mjera civilne zaštite 

− organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina 

− provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim 

zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne 

zaštite. 

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odazvati na poziv načelnika  

nadležnog stožera civilne zaštite. 

Povjerenici civilne zaštite za naselja Grada Preloga će, u slučaju prijetnje ili dešavanja 

velikih nesreća ili katastrofa, u potrebnom obimu angažirati i članove mjesnih odbora naselja 

te istaknute mještane. 

 

Članak 5. 

Posebne zadaće povjerenika civilne zaštite naselja u provođenju mjera i zadaća civilne 

zaštite su: 

− vođenje potrebnih evidencija stanovništva u području mjerodavnosti naselja, 

− evidentiranje osoba s invaliditetom, pripadnika ranjivih skupina i drugih kategorija, 

− nadziranje provedbe sigurnosnih uputa u nesrećama, pojašnjavanje postupaka, 

umanjivanja posljedica za stanovništvo, 

− nadziranje provedbe zaštitnih mjera i postupaka nakon oglašavanja signala opasnosti 

sustavom javnog uzbunjivanja, 

− organiziranje, usklađivanje i pomaganje stanovništvu prilikom provedbe mjera civilne 

zaštite: sklanjanja ili zaklanjanja, pripreme i provođenja evakuacije, zbrinjavanja, i 

drugih, te pomoć u informiranju, 

− organiziranje vođenja primarnih evidencija o žrtvama i posljedicama, izvještavanje 

nadležnih o posljedicama i potrebnoj pomoći, 

− pomoć tijekom usklađivanja djelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja, osobito 

kod djelovanja istih u naseljima, 

Članak 6. 

Povjerenici civilne zaštite aktiviraju se i provode zadaće u skladu sa važećim Planom 

djelovanja civilne zaštite Grada te smjernicama Stožera civilne zaštite Grada Preloga. 



 

Članak 7. 

Imenovani povjerenici civilne zaštite za naselja Grada Preloga dužni su proći 

osposobljavanje za povjerenike civilne zaštite. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku 

Međimurske županije. 
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OBRAZLOŽENJE 

 

 

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite („NN“ br. 82/15, 118/18, 31/20) i provedbenim 

aktima Grad Prelog mora odabrati, imenovati, provesti obuku i opremiti nove povjerenike 

civilne zaštite i  zamjenike povjerenika civilne zaštite. S obzirom da je to zakonska obaveza, 

te Grad Prelog odabir povjerenika i zamjenika može izvršiti sam (iz popisa stanovništva), 

potrebno je odabrati zdravstveno i radno sposobne građane koji žive u našim naseljima, imaju 

određeni ugled i sposobnosti, a stanovnici naselja ih poznaju. 

Iz navedenih razloga odabir povjerenika i zamjenika civilne zaštite izvršen je od strane 

svakog mjesnog odbora, a mjesni odbor je sa odabranim ljudima izvršio konzultacije i 

razgovor. 

Nakon donošenja ove Odluke oni postaju obveznici civilne zaštite, sa pravima i obavezama 

i dužni su se odazvati pozivu Gradonačelnika ili Stožera civilne zaštite Grada u uvjetima 

izvanrednih događanja u Gradu ili prilikom velikih nesreća / katastrofa.  

Zadaće (dužnosti), povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite u izvanrednim 

situacijama i velikim nesrećama: 

- obavještavanje stanovništva dijela naselja za koje su zaduženi, 

- pomoć stanovništvu u pripremanju mjera osobne i uzajamne zaštite,  

- prenošenje eventualnih obavijesti o evakuaciji, sklanjanju stanovništva i sl.,   

- poznavanje ranjivih skupina na svom području odgovornosti (starački domovi, invalidi, 

staračka samačka domaćinstva i sl.) 

- moraju imati saznanja o tome tko ima jače strojeve i opremu (npr. traktor i prikolicu, 

kamione, motornu pilu), kao i tko posjeduje određena medicinska znanja i vještine i sl.  

- zajedno sa članovima mjesnog odbora biti dio komunikacijskog tima prema Stožeru 

civilne zaštite u slučaju katastrofa (potresi, poplave, teške epidemije, incidenti s 

opasnim tvarima u firmama ili u cestovnom/željezničkom prometu i sl.) 

- u slučaju katastrofa upućivati mještane da slušaju lokalnu radio postaju „Studio M“ 

(dokumentima civilne zaštite određenu za davanje informacija i uputa stanovništvu u 

slučaju katastrofa) 

 

Nakon službenog imenovanja, povjerenici / zamjenici će u najkraćem roku biti upoznati sa 

zadaćama, opremljeni službenim reflektirajućim prslucima i oznakama, te iskaznicama 

pripadnika civilne zaštite, a postupno i odorama i opremom civilne zaštite. 

 


