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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

          GRAD RIJEKA 
    Gradona elnik 

Rijeka, 5. 02. 2013. 

Gradsko vije e Grada Rijeke 
n/r predsjednici Dorotei Peši -Bukovac 

 
 
 
 

Na temelju lanka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09 i 11/10) podnosim Gradskom vije u Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju 

Zapovjedništva civilne zašite Grada Rijeke. 

GRADONA ELNIK 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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O b r a z l o ž e nj e 
Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite  

Grada Rijeke 
 

 
Na temelju lanaka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 

zaštite i spašavanja (“Narodne novine” broj 40/08 i 44/08, u daljnjem tekstu: Pravilnik) 
Gradsko vije e Grada Rijeke, na sjednici održanoj 24. velja e 2011. godine donijelo je 
Odluku o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke, a koja je objavljena u 
"Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 5/11 od 25. velja e 2011. godine. 

 
 lankom 2. navedene Odluke imenovani su lanovi Zapovjedništva. 
 
 Sukladno odredbi lanka 17. stavka 3. Pravilnika koja propisuje da je jedan od 
lanova Zapovjedništva civilne zaštite predstavnik Podru nog ureda za zaštitu i spašavanje 

Državne uprave za zaštitu i spašavanje, operativcem Zapovjedništva civilne zaštite Grada 
Rijeke imenovan je Siniša Badovinac, na elnik zaštite i spašavanja Podru nog ureda zaštite 
i spašavanja Rijeka. 
 

S obzirom na to da je došlo do promjena u unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje, o emu je primljena obavijest Podru nog ureda za zaštitu i spašavanje 
Rijeka, potrebno je izvršiti promjenu predstavnika toga tijela u Zapovjedništvu civilne zaštite 
Grada Rijeke.  

 
 Sukladno navedenoj odredbi Pravilnika, potrebno je da se operativcem 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke imenuje Željko Šporer, viši stru ni savjetnik za 
prevenciju i planiranje u Odjelu za preventivne i planske poslove Podru nog ureda za zaštitu 
i spašavanje Rijeka. 
  
 
 
 



Na temelju lanka 17. stavka 3. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja (“Narodne novine” broj 40/08 i 44/08), Gradsko vije e Grada Rijeke na  
sjednici  ___________ 2013 . godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U  
o izmjeni Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite  

Grada Rijeke  
  

lanak 1.  
 

U Odluci o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 5/11) u lanku 2. stavku 1. to ka 3. mijenja se i glasi: 

 
"3. Željko Šporer – viši stru ni savjetnik za prevenciju i planiranje u Odjelu za 

preventivne i planske poslove Podru nog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, za operativca 
Zapovjedništva,“. 

 
lanak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Objavljeno u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 5/11 
 

Na temelju lanka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine” broj 174/04, 79/07, 38/09 i 
127/10) i lanka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (“Narodne 
novine” broj 40/08 i 44/08) te lanka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" 
broj 24/09 i 11/10), Gradsko vije e Grada Rijeke na sjednici 24. velja e 2011. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke 

 
lanak 1. 

  
Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slu aju neposredne prijetnje, katastrofe i velike 

nesre e na podru ju Grada, imenuje se Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Rijeke. 
 

lanak 2. 
  

U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Rijeke imenuju se:  
  
1. Ivan Ivaniš - lan Gradskog vije a Grada Rijeke, za zapovjednika Zapovjedništva,  
2. Božo Meštrovi  - voditelj Službe za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme i 

zaštitu i spašavanje Grada Rijeke, za na elnika Zapovjedništva,  
3. Siniša Badovinac - na elnik zaštite i spašavanja Podru nog ureda zaštite i spašavanja Rijeka, za 

operativca Zapovjedništva, 
4. Tomislav Miloš - pomo nik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, za lana 

Zapovjedništva zaduženog za mjere evakuacije i zaštitu i spašavanje iz ruševina,  
5. Dario Gauš - zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, za lana 

Zapovjedništva zaduženog za mjere  zaštite i spašavanja od nekontroliranog osloba anja opasnih i štetnih tvari i 
uporabe radiološko-kemijskih-bioloških-nuklearnih sredstava,  

6. Goran Šari  - savjetnik (2) za zaštitu i spašavanje i obrambene pripreme iz Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu Grada Rijeke, za lana Zapovjedništva zaduženog za mjeru sklanjanja,  

7. Aljoša Ladaši  - lan Gradskog društva Crvenog križa, za lana Zapovjedništva zaduženog za 
mjeru zbrinjavanja,  

8. Tomislav Safti  - voditelj Vodnogospodarske ispostave "Hrvatskih voda" za slivno podru je 
Kvarnersko primorje i otoci, za lana Zapovjedništva zaduženog za mjeru zaštite i spašavanja od posljedica 
poplava i spašavanje na vodi,  

9. Edvard Srok - rukovoditelj Službe za pogrebne i grobarske poslove KD "Kozala", za lana 
Zapovjedništva zaduženog za mjeru asanacije. 
 

lanak 3. 
  

Administrativno-tehni ke poslove za potrebe Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke obavlja Grad 
Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu.  
 

lanak 4. 
  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

KLASA: 021-05/11-01/28 
URBROJ: 2170-01-16-00-11-3 
Rijeka, 24. velja e 2011. 
 
 
 

GRADSKO VIJE E GRADA RIJEKE 

 

 
Predsjednica 

Gradskog vije a 

Dorotea Peši -Bukovac, v.r. 
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