
 
Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“ br. 174/04, 79/07, 38/09 i 

127/10) i članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 
5/10, 7/10, 1/12), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. ožujka 
2012. godine donosi   
 
 

S M J E R N I C E 
 za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 

na području Grada Gospića za 2012. godinu 
 
 Temeljem izrađene i usvojene Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa za područje 
Grada Gospića na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 15. rujna 2011. godine, a s ciljem 
zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih 
nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge 
građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i 
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) potrebno je donijeti Smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu. 
 
 Smjernice se odnose na sljedeće: 

 
1. Financijski plan za zaštitu i spašavanje 

 
 Financijski plan za zaštitu i spašavanje voditi kao jedinstvenu stavku, razrađenu 
prema svakom korisniku (koji je od interesa za zaštitu i spašavanje) u Proračunu Grada 
Gospića pojedinačno. 

Nositelj aktivnosti: Odsjek za računovodstvo i proračun Grada Gospića. 
    

2. Civilna zaštita (stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i postrojbe 
civilne zaštite) 

 
• Temeljem čl. 8. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne 

zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („NN“ br. 111/07) ustrojiti za potrebe 
zaštite i spašavanja, postrojbu civilne zaštite veličine 1 skupine, do 15 
pripadnika, 

• Temeljem čl. 21. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja („NN“ br. 40/08): 

o imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite, 
o imenovati voditelje i zamjenike voditelja skloništa osnovne zaštite. 

• U dogovoru sa nadležnim Područnim uredom za zaštitu i spašavanje 
organizirati obuku Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva i  postrojbe 
civilne zaštite opće namjene, povjerenika civilne zaštite i voditelja skloništa 
osnovne zaštite. 

Nositelj aktivnosti: Grad Gospić 
Sudjeluje: Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić 
Planirana financijska sredstva: 10.000,00 kuna.  

 
3. Vatrogastvo 

 
 Iskazati potrebe razvoja vatrogastva u dijelu materijalnog razvoja, organizacije 
djelovanja, osposobljavanja članstva, uvježbavanja snaga i drugih planiranih aktivnosti. 

U Proračunu Grada Gospića za 2012. godinu planirana su sredstva za rad 
vatrogasnih službi u iznosu od  3.737.200,00 kuna,  

Nositelj aktivnosti: JVP Gospić, DVD Pazarište, Vatrogasna zajednica Ličko-senjske 
županije.  
Sudjeluje: Grad Gospić 

 
4. Gorska služba spašavanja 

 
 Grad Gospić je za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja - Područna stanica 
Gospić, utvrdio iznos od 50.000,00 kuna, a temeljem Programa aktivnosti za 2012. godinu. 

Nositelj aktivnosti: Gorska služba spašavanja sukladno vlastitom Programu 
Sudjeluje: Grad Gospić   
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5. Crveni križ 

 
 Temeljem analize rada i iskazanih potreba za efikasnije djelovanje u sustavu zaštite i 
spašavanja, utvrditi prioritete u smislu financijske potpore. 

Nositelj aktivnosti: Gradsko društvo Crvenog križa Grada Gospića 
Sudjeluje: Grad Gospić  
Planirana financijska sredstva: 580.000,00 kuna  

 
6. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje 

redovne djelatnosti 
 
 Pravne osobe kojima je Grad osnivač ili suosnivač, a koje su važne za sustav zaštite i 
spašavanja, ili bi to mogle biti u nekoj situaciji, potrebno je dodatno razvijati, organizacijski 
ili financijski da budu pripravne djelovati preventivno ili naknadno u saniranju stanja 
nakon nesreće ili katastrofe. 
 To su službe i ustanove koje se u svom redovnom radu bave zaštitom i spašavanjem, 
kao npr. službe hitne medicinske pomoći, zdravstvene ustanove, socijalne službe, 
veterinarske službe, službe koje se bave zaštitom okoliša, javna poduzeća za održavanje 
komunalne infrastrukture, pravne osobe registrirane za obavljanje vodoprivredne, 
elektroenergetske, prometne i šumarske djelatnosti, parkovi prirode, Zavod za javno 
zdravstvo, turističke zajednice,  ugostiteljska poduzeća,  itd. 
  Grad Gospić je putem svojih stručnih službi u stalnom kontaktu s navedenima, a s 
ciljem utvrđivanja potreba za materijalnim sredstvima od zajedničkog interesa  kao bi se 
nabavila potrebna oprema prema zajednički utvrđenim prioritetima. 

 Nositelj aktivnosti: Grad Gospić 
  Sudjeluje: Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić 
 

7. Planiranje i preventiva 
 

 Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju, a u ostvarivanju prava i obveza u 
području zaštite i spašavanja  u nadležnosti gradonačelnika je Odlukom utvrditi operativne 
snage i pravne osobe od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje uz suglasnost DUZS-
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Gospić. Navedenom Odlukom trebaju biti 
obuhvaćeni i oni subjekti koji su od interesa za provedbu mjera civilne zaštite (sklanjanje, 
evakuacija i zbrinjavanje) a koji imaju potrebne kapacitete za smještaj i prehranu ugroženog 
stanovništva (ugostiteljski i turistički objekti, škole, športske dvorane, športsko-rekreacijski 
tereni, kampovi i sl.). 
 
 Sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (revizija) i Planu 
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, glede ustroja zaštite od požara uz JVP Gospić čije 
je područje djelovanja i Požarna zona 3, (u koju spadaju naselja Medak, Raduč, Mogorič,…) 
plan je provesti dodatno osposobljavanje pucana koji stanuju u Požarnoj zoni 3 za provedbu 
preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje i sprječavanje širenja požara i spašavanje ljudi 
i imovine ugroženih požarom po programu Pravilnika o osposobljavanju pučanstva za 
provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine 
ugroženih požarom („N.N.“ br. 61/94), odnosno rasporediti uređaje i opremu za gašenje 
početnih požara, te imenovati voditelja i članove intervencijskih grupa u naprijed navedenim 
mjesnim odborima u čijem sastavu će biti dodatno osposobljeni pučani. 
 
Klasa: 810-03/12-01/02 
Urbroj: 2125/01-01-12-03 
Gospić, 28. ožujka 2012. godine 
 
                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
               GRADA GOSPIĆA 
                             Petar Radošević, v.r. 
 
 
 
 
 


