
Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 

82/15.), članka 5. stavak 1. i 2. i članka 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine" broj 

37/16.), 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., 2/13. i 4/18.) i točke III. Rješenja o 

osnivanju Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 7/16.), Župan 

Osječko-baranjske županije donio je 21. ožujka 2018. godine 

 

 

R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju 

članova Stožera civilne zaštite 

Osječko-baranjske županije 
 

 

I. 

 

U Stožeru civilne zaštite Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Stožer) razrješuju se 

dužnosti: 

1. Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove Osječko-

baranjske županije za poslove obrane, civilne zaštite, zaštite od požara i zaštite na radu, 

zamjenice načelnika, 

2. Mario Spajić, dipl.ing.građ., zamjenik direktora Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela 

za Dunav i donju Dravu u Osijeku, člana 

 Mile Kunac, mag. ing. aedif., voditelj Službe zaštite od štetnog djelovanja voda 

Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu u Osijeku, njegovog zamjenika i 

3. Milan Kamenko, mag.iur., zamjenika člana. 

 

Za članove Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije imenuju se: 

1. Mladen Pejić, dipl. iur. univ. spec. oec., pročelnik Službe za zajedničke poslove Osječko-

baranjske županije, za zamjenika načelnika, 

2. Željko Kovačević, mag. ing. aedif., direktor Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za 

Dunav i donju Dravu u Osijeku, za člana, 

Mario Spajić, dipl. ing. građ., zamjenik direktora Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela 

za Dunav i donju Dravu u Osijeku za zamjenika i 

3. Alan Biro, ing. građ., viši referent za procjenu vrijednosti nekretnina Upravnog odjela za 

prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije, za zamjenika člana. 

III. 

 

Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Županijskom glasniku". 

 

KLASA: 810-01/18-01/11 

URBROJ: 2158/1-01-02-18-2 

Osijek, 21. ožujka 2018. 

 

 

 Župan 

 Ivan Anušić, v.r. 

 

 

 

 


