Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj
82/15.) i članka 5. stavak 1. i 2. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine" broj 37/16. i
47/16.) te članka 55a. stavak 2. točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik"
broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03.,13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Župan Osječkobaranjske županije donio je 20. srpnja 2016. godine

RJEŠENJE
o osnivanju Stožera civilne zaštite
Osječko-baranjske županije
I.
Ovim Rješenjem osniva se Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije (nastavno:
Stožer) kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija).
II.
-

-

-

U okviru svoga djelokruga Stožer obavlja sljedeće zadaće:
razmatra i daje mišljenja o nacrtima planskih i drugih akata predloženih nadležnim tijelima
Županije koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava
civilne zaštite,
prikuplja i obrađuje informacije ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i
katastrofe,
razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na području Županije kojim se utvrđuju detaljni i
specifični radni operativni postupci od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga
sustava civilne zaštite za svaku veliku nesreću i katastrofu,
upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite na području Županije usklađivanjem djelovanja
operativnih snaga sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju nastalih posljedica,
informira javnost o provedenim mjerama i aktivnostima operativnih snaga sustava civilne zaštite,
predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite,
druge poslove sukladno posebnim propisima.
III.
Stožer čine načelnik, zamjenik načelnika i 15 članova.

Načelnika i zamjenika načelnika imenuje župan iz reda operativnih snaga sustava civilne
zaštite, zamjenika župana ili pročelnika upravnih tijela Županije, uz prethodno provedene konzultacije
i prihvaćanje raspoređivanja na te dužnosti.
-

Članovi Stožera po dužnosti su:
pročelnik Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje Osijek,
ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Županije,
ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek,
ravnatelj Doma zdravlja Osijek,
županijski vatrogasni zapovjednik,
načelnik Policijske uprave osječko-baranjske
ravnatelj Društva Hrvatskog Crvenog križa Županije,
pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Osijek.

Sedam članova Stožera i njihove zamjenike imenuje župan iz reda pročelnika upravnih tijela
Županije, zapovjednika specijalističkih postrojbi civilne zaštite i opunomoćenih predstavnika pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite.
Imenovane članove Stožera u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuju njihovi imenovani
zamjenici, a članove po dužnosti njihovi zamjenici ovlašteni po odredbama akata kojima se uređuje
djelovanje institucija koje zastupaju.

IV.
Mandat članova Stožera traje četiri godine i vezan je uz trajanje mandata župana.
Svoju dužnost članovi Stožera obnašaju bez naknade.

V.
Način rada Stožera uređuje se Poslovnikom Stožera koji donosi župan.

VI.
Administrativne i tehničke poslove za Stožer obavlja upravno tijelo Županije u čijem su
djelokrugu poslovi civilne zaštite.
Svakom pojedinom članu Stožera tijelo koje predstavlja dužno je pružati svu stručnu i
operativnu potporu od značaja za učinkovito provođenje zadaća svih operativnih kapaciteta iz tog
područja.
Stožer ima tajnika kojeg imenuje iz reda stručnih osoba upravnog tijela Županije u čijem su
djelokrugu poslovi civilne zaštite.

VII.
Izrazi koji se u ovom Rješenju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na
muške i na ženske osobe.

VIII.
Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Županijskom glasniku".
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Osijek, 20. srpnja 2016.
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