
 Temeljem članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04, 
79/07, 38/09 i 127/10), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite 
i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" br. 111/07) i članka 49. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10 i 1/12), a sukladno Odluci o donošenju 
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća za područje Grada Gospića (KLASA: 810-03/11-01/09, URBROJ: 2125/01-01-11-03 od 15. 
rujna 2011. godine), Gradonačelnik Grada Gospića dana 06. studenog 2012. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Gospića 

 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Gospića. 
 

Članak 2. 
 
 Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Gospića sastoji se od 1 skupine do 20 
pripadnika, te 4 pripadnika rezerve. 
 

Članak 3. 
 

 Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Gospića osniva se kao potpora za provođenje 
mjera zaštite i spašavanja, nositelji kojih su operativne snage zaštite i spašavanja, koje se, u okviru 
redovne djelatnosti, bave zaštitom i spašavanjem te provođenjem mjera civilne zaštite. 
  

Članak 4. 
 
 Popunu postrojbi civilne zaštite Grada Gospića obveznicima obavlja područni ured za zaštitu i 
spašavanje, na temelju zahtjeva Grada Gospića, a u suradnji s područno nadležnim odsjekom za 
obranu. 
 

Članak 5. 
 
 Mobilizacija i demobilizacija postrojbi civilne zaštite Grada Gospića vrši se u skladu s Planom 
civilne zaštite Grada Gospića i Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja ("Narodne novine" br. 40/08 i 44/08). 
 

Članak 6. 
 
 Na obračun naknada za mobilizirane pripadnike civilne zaštite primjenjuju se odredbe Uredbe 
o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima ("Narodne novine"  br.91/06). 
 

Članak 7. 
 
 Sredstva potrebna za opremanje, uvježbavanje i djelovanje postrojbi civilne zaštite Grada 
Gospića osigurat će se u proračunu Grada Gospića, a sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i 
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" br. 111/07). 
 

Članak 8. 
 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbi civilne 
zaštite opće namjene "Službeni vjesnik Grada Gospića br. 2/96". 
 

Članak 9. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada 
Gospića". 
 
KLASA: 810-03/12-01/17 
URBROJ: 2125/01-02-12-02 
Gospić, 06. studenog 2012. godine 
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