
URBROJ: 2125/01-02-17-10
Gospić, 09. kolovoza 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Karlo Starčević, v.r.

 Na temelju članka 24.stavak 1. Zakona o sustavu 
civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15), članka 6. 
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova 
stožera civilne zaštite („NN“, br. 37/16 i 47/16), te članka 
49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" broj 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13,3/13-pročišćeni 
tekst i 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića dana 10. 
srpnja 2017. godine donosi

O D L U K U 
O OSNIVANJU I IMENOVANJU 

STOŽERA CIVILNE 
ZAŠTITE GRADA GOSPIĆA

Članak 1.

 S t o ž e r  c i v i l n e  z a š t i t e  G r a d a  G o s p i ć a  j e 
stručno,operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za 
usklađivanje djelovanja operativnih snaga sustava civilne 
zaštite na području Grada Gospića u pripremnoj fazi prije 
nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom 
provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

 Za članove Stožera civilne zaštite Grada Gospića  
imenuju se:

 1. Ivica  Tomljenović, zamjenik gradonačelnika Grada 
  Gospića, načelnik 
 2. Željko Došen, zapovjednik  JVP Gospić, zamjenik
 3. Joso Živković, pročelnik Područnog ureda zaštite i 
  spašavanja, član
 4. Ivana Fabijan, Grad Gospić, član
 5. Tomislav Živković, Grad Gospić, član
 6. Josip Brozičević, pročelnik HGSS – Stanica 
  Gospić, član
 7. Danko Brkljačić, upravitelj Šumarije Gospić, član
 8. Višnja Borčić, načelnica PP Gospić, član
 9. Vlado Brkljačić, ravnatelj Gradskog društva 
  Crvenog križa Gospić, član
   10. Branko Radošević, zapovjednik DVD-a 
  Pazarište, član
   11. Sanja Matanović, Zavod za  hitnu medicinu Ličko-
  senjske županije, član
   12. Dubravka Jakšetić, ravnatelj Doma Zdravlja 
  Gospić, član
   13. Marko Stilinović,HEP,ODS d.o.o., Elektrolika 
  Gospić, član
   14. Mario Šaban, Javna ustanova „Park prirode 
  Velebit“, član
   15. Marijan Kranjčević, Hrvatske autoceste održavanje 
  i naplata cestarine d.o.o., član

Članak 3.

 Stožer Civilne zaštite Grada Gospića 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 predlaže donošenje 
odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 4.

 Načelnik stožera civilne zaštite u velikoj nesreći i 
katastrofi, a sukladno specifičnostima izvanrednog 
događaja, odlukom određuje koordinatora na lokaciji iz 
redova operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada 
Gospića.

Članak 5.

 Stožer civilne zaštite može biti stavljen u stanje 
pripravnosti ili aktiviran uz uvažavanje stvarnih okolnosti.
 Kada se putem sustava ranog upozoravanja najavi 
mogućnost nastajanja velike nesreće i katastrofe, Stožer 
civilne zaštite Grada Gospića sukcesivno podiže razinu 
pripravnosti stožera.

Članak 6.

 Kad se proglasi stanje velike nesreće i katastrofe, 
Stožer civilne zaštite Grada Gospića preuzima poslove 
usklađivanja djelovanja operativnih snaga sustava civilne 
zaštite na ublažavanju i otklanjanju nastalih posljedica.
 Odluku o aktiviranju i načinu rada stožera donosi 
načelnik stožera.

Članak 7.

 Stožer civilne zaštite može raditi u punom ili užem 
sastavu, na pojedinačnim sjednicama ili kontinuirano dok 
je proglašeno stanje velike nesreće i katastrofe, na stalnoj 
lokaciji ili na izdvojenom mjestu uključujući i rad u 
terenskim uvjetima.

Članak 8.

 Način rada Stožera civilne zaštite uređuje se 
poslovnikom kojeg donosi Gradonačelnik Grada Gospića.

Članak 9.

 Pozivanje i aktiviranje stožera civilne zaštite nalaže 
načelnik stožera, a provodi se prema Planu djelovanja 
civilne zaštite.
 Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera, a kada se 
proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima 
Gradonačelnik Grada Gospića.

Članak 10.

 Administrativne-tehničke poslove Stožera civilne 
zaštite Grada Gospića obavlja gradski upravni odjel za 
samoupravu i upravu.

Članak 11.

 Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka 
o osnivanju i imenovanju  Stožera Civilne zaštite Grada 
Gospića(“Službeni vjesnik Grada Gospića“br. 6/16).

Članak 12.

 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će 
se u “Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 810-01/17-01/10                                           
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URBROJ: 2125/01-02-17-01
Gospić, 10. srpnja 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Karlo Starčević, v.r.

 Na temelju točke II. podtočke 3. Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2017. godini ("Narodne novine" br. 
4/17), i članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni 
vjesnik Grada Gospića" br. 7/09,5/10,7/10,1/12,02/13, 
3/13-pročišćeni tekst i 7/15), a na prijedlog Stožera civilne 
zaštite Grada Gospića, Gradonačelnik Grada Gospića 
donosi 

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Plana operativne provedbe 

Programa aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku, 
a za područje Grada Gospića 

za 2017. godinu

Članak 1.

 Usvaja se Plan operativne provedbe Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku,  a za područje Grada 
Gospića  za 2017. godinu.

Članak 2.

 Akt iz članka 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.

Članak 3.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića".

KLASA: 810-03/17-01/7
URBROJ: 2125/01-02-17-02
Gospić, 19. srpnja 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Karlo Starčević, v.r.

 Na temelju točke II. podtočke 3. Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku (“NN“ br. 42/17), te članka 49. Statuta 
Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13- pročišćeni tekst i 7/15), a 
na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Gospića, 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 19. srpnja 2017. 
godine donosi

P L A N
operativne provedbe Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku,a za područje 
Grada Gospića  za 2017. godinu

 Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku, za područje Ličko-senjske županije 
za 2017.godinu (u daljnjem tekstu: Plan) odnosi se na 
područje Grada Gospića i podijeljen je na sljedeće cjeline:

 I.  NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE U 
   ZAŠTITI OD POŽARA
 II.  AKTIVNOSTI U PRIPREMI LJETNE 
   PROTUPOŽARNE SEZONE
 III. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI S CILJEM 
   SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I 
   ŠIRENJA POŽARA
 IV. AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM 
   ANGAŽIRANJA VATROGASNIH SNAGA I 
   SNAGA KOJE SUDJELUJU U GAŠENJU 
   POŽARA
 V.  OPERATIVNE AKTIVNOSTI
 VI. ZAVRŠNE ODREDBE

I. NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI 
   OD POŽARA

 1. Grad Gospić  je izradio i donio Odluku o prihvaćanju 
(usklađenju) Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija Grada Gospića i Plan zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija Grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 2/16).

 2. Grad Gospić sukladno člancima 12. i 14. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu ima propisane potrebne 
agrotehničke mjere kao i mjere za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina, u dijelu koji se odnosi na zaštitu od 
požara.

II. AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROTUPOŽARNE 
    SEZONE

 3. Održati sjednicu Stožera zaštite i spašavanja za 
pripremu protupožarne sezone u 2017. godini. U svrhu 
pravodobne pripreme protupožarne sezone na 
sjednicama:
 
 a)  usvojiti Plan rada Stožera civilne zaštite,
 
 b)  usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata 
zaštite od požara(s ažuriranim popisom) na tom području,
 c)  predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe 
Programa aktivnosti za područje Grada Gospića,
 d)  predložiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno 
pripremiti prijedloge za potrebne predradnje radi 
uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta kod 
zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara sukladno 
odredbama čl. 10 Plana intervencija kod velikih požara 
otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske 
(„Narodne novine“ br. 25/2001),
 e)  usvojiti financijski plan za provođenje zadaća iz 
područja zaštite od požara. 

Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik

Sudjelovatelji: Područni ured za zaštitu i spašavanje 
       - Gospić
    Javna vatrogasna postrojba Gospić, 
        DVD Pazarišta
Rok:                        Odmah

 4. Uskladiti planove motrenja, čuvanja i ophodnje 
otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana 
opasnost od nastanka i širenja požara te propisati mjere 
zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka 
na tim prostorima ili građevinama za razdoblje visokog ili 
vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara.
 Financijska sredstva za provedbu izrade planova 
motriteljsko-dojavne službe moraju osigurati pravne 
osobe koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine 
kojima upravljaju, odnosno Grad Gospić za prostore u 
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