
 
 
        Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), članka 14. 
Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10), članka 33. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10 i 1/12), te Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini 
("Narodne novine" broj 43/12), na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada 
Gospića i Gradonačelnika Grada Gospića, Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 31. svibnja 2012. godine donosi 
 
 

P L A N 
OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH  

MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU 
U 2012. GODINI NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA 

 
 

1. Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i 
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, 
financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od 
nastanka i širenja požara na području Grada Gospića u 2012. godini. 
 

2. Plan Operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini na području Grada Gospića (u 
daljnjem tekstu: Plan) temelji se na Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini ("Narodne novine" broj 43/12), kojeg 
je donijela Vlada Republike Hrvatske dana 12. travnja 2012. godine u dijelu koji se odnosi na 
zadaće jedinica lokalne samouprave.  
 

3. Grad Gospić je za svoje područje izradio i donio Odluku o prihvaćanju (revizije)  
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića i donošenju Plana 
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića sukladno Pravilniku o izradi procjene 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, a koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća 
Grada Gospića dana 21. prosinca 2011. godine uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje 
Policijske uprave Ličko-senjske. Odmah po donošenju dokumenti su na daljnje postupanje 
dostavljeni JVP Gospić.  

 
4. Grad Gospić je na sjednici održanoj dana 25. studenog 2010. godine donio Odluku o 

agrotehničkim mjerama, mjerama uređenja i održavanja  poljoprivrednih rudina, te mjerama 
zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu,  kojom se propisuje da se spaljivanje biljnih 
otpadaka i korova može obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od 
požara, a u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara, posebice sa člankom 5. 
Odluke o uvjetima paljenja vatre  i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko-
senjske županije. 

 
5. Gradsko vijeće Grada Gospića usvojilo je Plan gospodarenja otpadom Grada Gospića 

za razdoblje do 2015. godine na sjednici dana 21. rujna 2010. godine. 
 
 6. Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. rujna 2011. godine 
donijelo je Odluku o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Gospića. 
 Potrebno je usvojiti Plan zaštite i spašavanja Grada Gospića te Plan civilne zaštite, 
nakon kojega će se  temeljem Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite 
i postrojbi za uzbunjivanje („NN“ br. 111/07) ustrojiti za potrebe zaštite i spašavanja, postrojba 
civilne zaštite veličine 1 skupine, do 15 pripadnika. 
 
 7. Na prostoru Grada Gospića ima ukupno 37055 ha poljoprivrednih površina, te 
41078,34 ha šuma i šumskih zemljišta kojima upravlja Šumarija Gospić. 
  Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih 
putova i prosjeka u šumama opisan je u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija.  
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8. Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, Gradsko vijeće Grada Gospića donijelo je 
sljedeće akte: 

- Odluku o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Grada 
Gospića u 2011. godini od 21. prosinca 2011. godine 

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Gospića za 2012. godinu od 28. ožujka 2012. godine 

- Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića od 24. 
rujna 2009. godine 

- Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za 
područje Grada Gospića od 22. prosinca 2010. godine 

- Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za 
područje Grada Gospića od 31. svibnja 2011. godine 

 
9. Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, Gradonačelnik Grada Gospića donio je 

sljedeće akte: 
- Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića od 15. 

prosinca 2009. godine. 
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara donesen je u travnju 2010. 
godine, novi će se donijeti za 2012. godinu. 

Motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenog prostora i građevina tijekom protupožarne 
sezone provodi se od strane JVP Gospić i DVD Pazarišta, sukladno Planu zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija donesenom za područje Grada Gospić. 

 
10. Sve pravne osobe na području Grada Gospića utvrđene Planom operativne provedbe 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku dužne su postupiti sukladno svojim operativnim planovima zaštite od požara i 
planovima motrenja, čuvanja i ophodnji za vrijeme protupožarne sezone. 
 

11. Grad Gospić će prije početka ljetne protupožarne sezone izvršiti upoznavanje 
pučanstva s opasnostima od nastanka požara i posljedica koje požari izazivaju, informiranje 
stanovništva o zakonskoj regulativi pri spaljivanju biljnog i drugog otpada. 
 

12. Grad Gospić će u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Ličko-senjske županije, JVP 
Gospić i DVD Pazarišta radi dodatnog popunjavanja vatrogasne postrojbe za vrijeme pojačane 
opasnosti od požara planirati i provesti sezonsko dodatno zapošljavanje vatrogasaca u 
vatrogasnoj postrojbi (sezonski vatrogasci) te njihovo opremanje i osposobljavanje. 
 Županijski vatrogasni zapovjednik će Plan rasporeda zapošljavanja sezonskih 
vatrogasaca s njihovim osnovnim podacima i bruto iznosima naknada te programom dodatnog 
osposobljavanja dostaviti na odobrenje Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – glavnom 
vatrogasnom zapovjedniku na odobrenje za sufinanciranje iznosa naknada za troškove 
zapošljavanja sezonskih vatrogasaca.   
 Vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije se obvezuje dostaviti Gradu Gospić popis 
sezonskih vatrogasaca za koje je odobreno zapošljavanje tijekom požarne sezone. 
  U Proračunu Grada Gospića za 2012. godinu osigurana su financijska sredstva u 
iznosu od 24.000,00 kuna za podmirenje troškova osobnih dohodaka sezonskih vatrogasaca u 
DVD-u Pazarišta.  
  Izvršiti pripremu i sanaciju, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima opremi i 
tehnici, na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne 
požarne sezone.  
 

13. Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na 
području Grada Gospića u slučaju nastupa prirodne nepogode, ustrojen je Stožer zaštite i 
spašavanja za područje Grada Gospića u koji je kao član uključen i vatrogasni zapovjednik JVP 
Gospić i DVD Pazarišta. Isti se aktivira u situaciji kad prirodna nepogoda poprimi veličinu kad 
je potrebno uključivanje šire društvene zajednice (svih subjekata sa područja Grada koji su od 
interesa za zaštitu i spašavanje). 

 
14. Plan aktivnog uključivanja subjekata zaštite od požara na području Grada Gospića 

donesen je od strane JVP Gospić dana 09.04.2010. godine. 
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15. Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, na 
raspolaganje operativnom stožeru intervencije i vatrogasnim snagama stavlja se na 
raspolaganje prostor: 

 - Javne vatrogasne postrojbe Gospić, Gospić, Trg A. Stepinca 2 
 - DVD Pazarište, Aleksinica bb, Dom DVD-a u Aleksinici, 
 - Prostori MO i škola. 
 
 16. Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih snaga zaštite i spašavanja u slučaju 
neposredne opasnosti od teških elementarnih nepogoda koriste se prostori: 
 - Županijski centar 112 Gospić, Gospić, Kaniža Gospićka 4, 
 - Kulturno Informativni Centar Gospić (KIC) Gospić, Budačka 12. 
 
 17. Osoba zadužena za koordinaciju provedbe Plana za Grad Gospić je zamjenik 
gradonačelnika Ivan Biljan. 
 
 18. U Proračunu Grada Gospića za 2012. godinu osigurana su sredstva za potrebe 
zaštite i spašavanja sukladno Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 
na području Grada Gospića za 2012. godinu. 
 
 19. Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Plana dužni su izvješća o provedbi svojih pripremnih 
i drugih aktivnosti dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje. 

 
20. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 

Grada Gospića". 
  
 
KLASA: 810-03/12-01/06                                                
URBROJ: 2125/01-01-12-04 
Gospić, 31. svibnja 2012. godine 
           
 
                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
                            GRADA GOSPIĆA 
 
                             Petar Radošević, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


