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Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u
javnom sektoru (Narodne novine 141/06), načelnik Općine Barban, Denis Kontošić, mag.educ.,
dana 01. srpnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
I.
Vlado Kožljan, viši stručni suradnik za proračun i financije u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Barban, osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Barban.
II.
Sukladno odredbama članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom
sektoru, Vlado Kožljan obvezan je:
1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati
radnje protiv nepravilnosti i prijevara;
2. nakon primljene obavijesti o nepravilnosti ili sumnji na prijevaru, poduzimati potrebne
mjere i o tome obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Odsjek za
suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Odjelu proračunskog nadzora Državne riznice u
Ministarstvu financija, a u roku 15 dana u pisanom obliku o poduzetim mjerama
obavijestiti osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili prijevaru, osim u slučaju anonime
prijave;
3. o svim primljenim obavijestima o nepravilnostima ili sumnji na prijevaru ili o samostalno
uočenim nepravilnostima i prijevarama, kao i o svim radnjama iz podstavka 2. ove točke,
bez odgode pisano obavijestiti Načenika Općine Barban.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Barban“.

Klasa: 023-01/16-01/43
Ur. broj: 2168/06-16-02-1
Barban, 01. srpnja 2016. god.

Načelnik Općine Barban:
Denis Kontošić, mag.educ.
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Republiika Hrvatskka
Istarskaa županija
Općina Barban
n
Općinski naačelnik
Klasa: 023-01/16-0
0
01/41
Ur.br.: 2168/06-16
2
-02-1
Barban,, 08. srpnja 2016.

Na temeelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštitee, („Narodnne novine“ broj
b 82/15),,
članka 6. Pravilniika o sastaavu Stožeraa, načinu rada
r
te uvjetima za iimenovanje načelnika,,
zamjeniika načelnikka i članovaa Stožera civilne
c
zaštite ( „Naroddne novine““ broj 37/16
6 ) i čl. 34..
Statuta Općine Barrban, općinsski načelnikk je, 08. srpn
nja 2016. goodine, donioo
ODLUKU
o imenovanju
i
u članova Stožera
S
civilne zaštitee Općine Baarban
Članak 1.
1
Imenujee se Klaud
dio Karlovvić, zapovjeednik JVP Pula, za načelnika
n
S
Stožera civilne zaštitee
Općine Barban.
Članak 2
Imenujee se Denis Stipanov, Voditelj Sllužbe CZ VZIŽ,
V
zamjeenikom naččelnika Stožžera civilnee
zaštite Općine
O
Barbban.
Članak 3.
3
Za člannove Stožeraa civilne zaaštite Općinee Barban im
menuju se:
3. Tatjana
T
Božaac-Maksić, načelnik Poolicijske posstaje Pula
4. Boris
B
Perkovvić, predstavvnik DUZS,Područni ured
u
Pazin
5. Jaasna Vekić, ravnateljica GD CK Pula
P
6. Irrena Jelčić, voditeljica djelatnosti kućne
k
njegee
7. Danijela
D
Konntošić, pročelnica JUO Općine Baarban
8. Dean
D
Banko,, predstavniik društva Vodovod
V
Pu
ula d.o.o.
9. Aldo
A
Osip, voditelj
v
Vlasstitog pogonna Općine Barban
B
10. Milio
M
Bulićć, predsjednnik DVD-a Barban
B
10. Grozdana
G
D
Dobran,
adm
ministrativnoo-tehnički poslovi
p
za Stožer
S
(djelaatnica Općin
ne Barban)
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Članak 4.
Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i koordinativno) koje usklađuje djelovanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog
događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama.
Članak 5.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i
katastrofu priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje
djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite,
obavlja poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o prestanku provođenja mjera
i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
Članak 6.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Načelnik Stožera, odnosno osoba koju Načelnik Stožera
ovlasti. Članovi Stožera pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje Pazin ili na način utvrđen Planom pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Barban.
Članak 7.
Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u Proračunu Općine Barban.
Administrativno-tehničke poslove za Stožer obavlja JUO Općine Barban.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8.) dana od objave u Službenim novinama Općine Barban.
Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

1. Članovima Stožera civilne zaštite Općine Barban,
2. Služba civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije Stoja 2, Pula
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Pazin
4. Objava,
5. Pismohrana,ovdje
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OBRAZLOŽENJE
1. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE OVOG ZAKLJUČKA
Pravni temelj za donošenje ovog akta je članak 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite
(Narodne novine broj 82/15), članka 6. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“
broj 37/16) te članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban, broj
22/3013.)
2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje
načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava
civilne zaštite, upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite
važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.
Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada se
proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.
Članovi stožera jedinice lokalne samouprave su gore imenovani članovi , po prijedlogu tih
službi, od kojih se dio članova imenuje po dužnosti, i to: predstavnici službi koje se civilnom
zaštitom bave kao redovitom djelatnošću, djelatnici temeljnih operativnih snaga civilne zaštite,
predstavnik područnog ureda Državne uprave, policijske postaje te predstavnik zdravstvenih
ustanova.
Jedinica lokalne samouprave obavlja administrativne i tehničke poslove te osigurava uvjete za
rad stožera civilne zaštite.
3. POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI DONOŠENJEM OVOG ZAKLJUČKA
Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave
i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće.
4.TEKST NACRTA AKTA
Priloženo se dostavlja tekst Odluke o predloženim članovima Stožera civilne zaštite Općine
Barban.
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“Službene novine Općine Barban” izdaje i umnožava Općina Barban sa sjedištem u Barbanu 69,
52 207 Barban (MB 255549, OIB 98875297738 ) kao svoje službeno javno glasilo

