
Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15 i 

118/18) i članka 64. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 

1/13, 1/18, 2/18, 1/20 i 6/20 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dugog Sela, donosi 

 

O D L U K U 

o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite za područje  

Grada Dugog Sela  

 

Članak 1. 

Povjerenicima zamjenicima povjerenika civilne zaštite za područje Grada Dugog Sela, iz 

redova članova Vijeća Mjesnih odbora imenuju se:  

 

I. Za područje Mjesnog odbora Andrilovec: 

- povjerenik:  Krešo Krištof 

- zamjenik povjerenika: Vjekoslav Rustambeg  

 

II. Za područje Mjesnog odbora Donje Dvorišće: 

- povjerenik:  Marijo Šurina 

- zamjenik povjerenika: Anđelka Sarić 

 

III. Za područje Mjesnog odbora Dugo Selo - Jug: 

- povjerenik:  Sven Jurec 

- zamjenik povjerenika: Lidija Tuđa 

 

IV. Za područje Mjesnog odbora Dugo Selo - Centar: 

- povjerenik:  Siniša Gavranović 

- zamjenik povjerenika: Slaven Marinić 

 

V. Za područje Mjesnog odbora Dugo Selo - Istok: 

- povjerenik:  Josip Pintar 

- zamjenik povjerenika: Ivan Katavić 

 

VI. Za područje Mjesnog odbora Dugo Selo - Zapad: 

- povjerenik:  Ljerka Ivanović 

- zamjenik povjerenika: Zoran Pandžić 

 

VII. Za područje Mjesnog odbora Kozinščak: 

- povjerenik:  Karolina Mokos 

zamjenik povjerenika: Filip Kojundžija 

 

 



VIII. Za područje Mjesnog odbora Kopčevec: 

- povjerenik:  Darko Debeljak 

- zamjenik povjerenika: Ivica Franjčić 

  

IX. Za područje Mjesnog odbora Puhovo: 

- povjerenik:  Goran Nikolić 

- zamjenik povjerenika: Kristina Jelečki 

 

X. Za područje Mjesnog odbora Leprovica: 

- povjerenik:  Stjepan Štefinovec 

- zamjenik povjerenika: Ivan Petolas 

 

XI. Za područje Mjesnog odbora Lukarišće: 

- povjerenik:  Predrag Birt 

- zamjenik povjerenika: Kristina Vukelić 

 

XII. Za područje Mjesnog odbora Mala Ostrna: 

- povjerenik:  Stjepan Harambaša 

- zamjenik povjerenika: Tadija Stanušić 

 

XIII. Za područje Mjesnog odbora Velika Ostrna: 

- povjerenik:  Stjepan Bertek 

- zamjenik povjerenika: Ivica Lokimić 

 

XIV. Za područje Mjesnog odbora Prozorje: 

- povjerenik:  Marija Graberec 

- zamjenik povjerenika: Zdravko Čižmek 

 

 

Članak 2. 

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

Stožera civilne zaštite Grada Dugog Sela. 

 

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici: 

- 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 zgradama na 

području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite 

- obavljaju i ostale poslove utvrđene aktima Grada Dugog Sela iz područja civilne 

zaštite. 

 

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, kao segment operativnih snaga sustava 

civilne zaštite, mogu zbog njihovog osposobljavanja biti pozvani na različite oblike planske 

edukacije te na vježbe civilne zaštite. 

 

Članak 3. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika i 

zamjenika povjerenika civilne zaštite za područje Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada 

Dugog Sela, broj 11/11). 

 

Članak 4. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada 

Dugog Sela. 
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Dugo Selo, 15. prosinca 2020.  Nenad Panian, dr. med. dent., v.r. 

 

 


