
 
 
Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'', broj 174/04, 

79/07, 38/09 i 127/10), članka 16. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja (''Narodne novine'', broj 40/08 i 44/08) i članka 32. Statuta Šibensko-
kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13), Županijska 
skupština Šibensko-kninske županije, na ____ sjednici, od ___________ godine, donosi 
 
 

RJEŠENJE 
 

o izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite  
Šibensko-kninske županije 

 
 

I. 
 

U Rješenju o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Šibensko-kninske županije 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 6/11), mijenja se točka II. alineja 2. na 
način da se umjesto Josipa Odaka imenuje: 

„2. Željko Šimunac, vijećnik Županijske skupštine, zamjenik zapovjednika i pomoćnik 
za mjere sklanjanja“ 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije". 
 
 
 
Klasa: 810-05/14-01/ 
Urbroj: 2182/1-01-14-1 
Šibenik, 
 
 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 
 
 

PREDSJEDNIK 
 
 

Nediljko Dujić 
  

 
NACRT RJEŠENJA O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU  

ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 
 
 
Odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", broj 174/04, 79/07, 

38/09 i 127/10) i odredbama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ("Narodne novine" broj 40/08 i 44/08), određeno je 
da operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini područne (regionalne) samouprave 
rukovodi i koordinira župan. Operativne snage zaštite i spašavanja sastoje se između ostalog 
i od zapovjedništva civilne zaštite. 

Sukladno odredbama članka 16. Pravilnika, Zapovjedništvo civilne zaštite Šibensko-
kninske županije zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne 
prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Šibensko-kninske županije. Zapovjedništvo, 
sukladno općima aktima, imenuje predstavničko tijelo iz redova županijskih i gradskih 
predstavničkih tijela i tijela uprave, predstavnika područnog ureda za zaštitu i spašavanje 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje, uz prethodno pribavljeno mišljenje pravnih osoba 
čija redovna djelatnost je zaštita i spašavanje. 

Zapovjedništvo civilne zaštite županije mobilizira se temeljem radne obveze ili obveze 
sudjelovanja u civilnoj zaštiti, na prijedlog zapovjednika i po nalogu župana. Mobilizacija se 
provodi putem županijskog centra 112. 

Člankom 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 8/09) propisana je nadležnost Skupštine kao predstavničkog tijela županije da 
donosi odluke i druge akte kojima se rješavaju pitanja iz samoupravnog djelokruga, proračun 
i završni račun, te obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u djelokrug Županije, 
kao jedinice područne (regionalne) samouprave.  

 


