
Na temelju članka 16. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja (Narodne novine, broj 40/08 i 44/08) te članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske 
županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09, 10/10 i 3/13), Skupština 
Dubrovačko-neretvanske županije, na ___sjednici, održanoj________ donosi: 
 

RJEŠENJE 
o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Dubrovačko-

neretvanske županije 
 
 

1. 
Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije broj 5/12) i Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne 
zaštite Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 
12/13) mijenja se na način da se pod rednim brojem 5. umjesto pok. Dubravka Miloševića dodaje 
Lucija Curić.  
Pod rednim brojem 9. kao član Zapovjedništva briše se dr.sc. Branko John, a na njegovo mjesto 
dodaje dr.sc. Marijo Bekić.  
Pod rednim brojem 13. kao član Zapovjedništva briše se Željko Batinović, a na njegovo mjesto 
dodaje Tihomir Matić.  
 

2. 
Ostale točke Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske 
županije ostaju nepromjenjene. 
 

3. 
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-
neretvanske županije. 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Dubrovnik,  
 
 
        Predsjednik Županjske skupštine 
                  Ivan Margaretić, prof.  
 



                                                 
          REPUBLIKA HRVATSKA 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
 Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 
 
KLASA: 810-01/14-01/ 07  
URBROJ: 2117/1-07/1-14-01   
Dubrovnik, 26. studenoga 2014. 

       n/p župana gosp. Nikole Dobroslavića 
 
PREDMET: Prijedlog Zaključaka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o izmjeni i dopuni 
Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije, 
dostavlja se 
 
Sukladno člancima 16. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja (Narodne novine broj 40/08 i 44/08), Rješenjem o imenovanju Zapovjedništva civilne 
zaštite (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 05/12) i Rješenjem o izmjeni Rješenja o 
imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 
12/13) imenovane su osobe koje su u obavljanju redovnih djelatnosti u slučaju katastrofa i velikih 
nesreća dužne aktivno djelovati i ostvarivati zadaće zaštite i spašavanja. 
Tijekom protekloga razdoblja, a od donošenja Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne 
zaštite te izmjena i dopuna navedenog Rješenja, došlo je do određenih promjena. Umjesto 
preminulog člana Zapovjedništva predstavnika Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske 
županije pok. Dubravka Miloševića, na prijedlog direktora Turističke zajednice Dubrovačko-
neretvanske županije, predlaže se Lucija Curić.  
Na vlastiti zahtjev članstva u Zapovjedništvu civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije 
razrješuje se predstavnik Opće bolnice Dubrovnik dr. Branko John. Na njegovo mjesto, na prijedlog 
sanacijskog ravnatelja Opće bolnice Dubrovnik, predlaže se dr. sc. Marijo Bekić.  
Član Zapovjedništva i predstavnik HEP-a Željko Batinović otišao je u mirovinu. Za imenovanje 
predstavnika HEP-a u Zapovjedništvo civilne zaštite direktor Elektrojuga Dubrovnik predlaže 
Tihomira Matića.  
Slijedom navedenog predlaže se imenovanje navedenih predloženih osoba u Zapovjedništvo civilne 
zaštite Dubrovačko-neretvanske županije, a sukladno člancima 16. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i 
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine broj 40/08 i 44/08). 
Molim Vas da utvrdite navedeni prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju 
članova Zapovjedništva civilne zaštite te ga uputite Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 
 
S poštovanjem, 
 
            Pročelnik 
                Blaž Pezo, dipl.oec. 
 
 
Dostaviti: 

1. Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje 
2. Pismohrani. 



OBRAZLOŽENJE 
 

Sukladno člancima 16. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja (Narodne novine broj 40/08 i 44/08), Rješenjem o imenovanju Zapovjedništva 
civilne zaštite (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 5/12) i Rješenjem o 
izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite (Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije 12/13) imenovane su osobe koje su u obavljanju redovnih djelatnosti u 
slučaju katastrofa i velikih nesreća dužne aktivno djelovati i ostvarivati zadaće zaštite i 
spašavanja. 
Tijekom protekloga razdoblja, a od donošenja Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva 
civilne zaštite te izmjena i dopuna navedenog Rješenja, došlo je do određenih promjena. 
Umjesto preminulog člana Zapovjedništva predstavnika Turističke zajednice Dubrovačko-
neretvanske županije pok. Dubravka Miloševića, na prijedlog direktora Turističke zajednice 
Dubrovačko-neretvanske županije, predlaže se Lucija Curić.  
Na vlastiti zahtjev članstva u Zapovjedništvu civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije 
razrješuje se predstavnik Opće bolnice Dubrovnik dr. Branko John. Na njegovo mjesto, na 
prijedlog sanacijskog ravnatelja Opće bolnice Dubrovnik, predlaže se dr. sc. Marijo Bekić.  
Član Zapovjedništva i predstavnik HEP-a Željko Batinović otišao je u mirovinu. Za 
imenovanje predstavnika HEP-a u Zapovjedništvo civilne zaštite direktor Elektrojuga 
Dubrovnik predlaže Tihomira Matića.  
 



                           
      REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
        Ž U P A N 
 
KLASA: 810-01/14-01/07  
URBROJ: 2117/1-01-14-02  
Dubrovnik, 26. studenoga 2014.  
 
 
Sukladno člancima 16. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja (Narodne novine broj 40/08 i 44/08) i članku 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske 
županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 07/09, 10/10 i 3/13) 
donosim 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Utvrđuje se prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju 
Zapovjedništva civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije. 

 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog te se upućuje Skupštini 

Dubrovačko-neretvanske županije na raspravu i donošenje. 
 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
 
 
 
 
 

       Ž u p a n 
                               Nikola Dobroslavić 

 
 

 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Skupštini Dubrovačko-neretvanske županije, ovdje 
2. Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje 
3. Pismohrani. 
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