
  Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 
79/07, 38/09 i 127/10), 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 određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 

spašavanje Grada Gospića 
 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i 
spašavanje Grada Gospića s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofe i velikih 
nesreća na području Grada Gospića. 
 

Članak 2. 
 
 Operativne snage zaštite i spašavanja na području Grada Gospića su: 

1. Stožer zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića, 
2. Zapovjedništvo Civilne zaštite Grada Gospića, 
3. Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Gospića 

  - Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite 
  - Voditelji i zamjenici voditelja skloništa, 

4. JVP Grada Gospića 
  - DVD Pazarišta, 

5. HGSS Stanica Gospić, 
6. Gradsko društvo Crvenog križa Gospić. 

 
Članak 3. 

 
 Operativne snage su sudionici zaštite i spašavanja te se pozivaju, mobiliziraju i aktiviraju za 
provođenje mjera i postupaka u cilju sprečavanja nastanka, ublažavanja i uklanjanja posljedica 
katastrofa i velikih nesreća. 
 Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti 
osposobljeni za izvršavanje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja, materijalnih i kulturnih dobara na 
cjelokupnom području Grada Gospića. 
 Operativne snage dužne su u obavljanu redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati 
aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće te 
prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa i velika 
nesreća. 
 

Članak 4. 
 
 Operativnim snagama rukovodi i koordinira gradonačelnik Grada Gospića uz stručnu potporu 
Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića. 
 U katastrofama i velikim nesrećama gradonačelnik Grada Gospića izravno zapovijeda 
operativnim snagama zaštite i spašavanja Grada Gospića. 
 
 

Članak 5. 
 
 Pravne osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanja stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara Grada Gospića su: 

1. Veterinarska stanica Gospić d.o.o., 
2. Komunalno poduzeće „USLUGA“ d.o.o. Gospić, 
3. Županijski radio Radio Gospić, 
4. Autotrans Rijeka – PJ Gospić, 
5. Pogrebna poduzeća: 

• DARIO d.o.o. iz Gospića, 118. brigade HV br. 8 
• PIL d.o.o. iz Gospića, Kneza Trpimira 23 
• DALIA d.o.o. iz Gospića, Kaniška 32 

6. Građevinska poduzeća: 
• Millem d.o.o. Mušaluk 105, Lički Osik 



• Likaceste d.o.o., Gospić, 
7. Lokacije za moguće zbrinjavanje unesrećenih 

• Predškolske ustanove: 
- Dječji vrtić Pahuljica, Žabička 30, 53000 Gospić 

• Osnovne škole: 
- Osnovna škola dr. Jure Turića, M.Kraljevića 15, Gospić, 
- Osnovna škola Dr. Ante Starčević, Klanac bb, Klanac, 
- Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Riječka 2, Lički Osik, 

8. Lovačka društva- udruge: 
• Lovačko društvo "Lika" 
• ŠRU "Lika" 
• Hrvatsko planinarsko društvo "Visočica". 

 
Članak 6. 

 
 Pravne osobe i ostali subjekti iz članka 5. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i 
spašavanju. 
 Za razradu posebnih zadaća i usklađivanja s operativnim snagama iz članka 1. istima se 
dostavljaju izvodi Plana zaštite i spašavanja Grada Gospića. 
 

Članak 7. 
 
 Prava i obaveze koje proizlaze iz članka 6. uredit će se sukladno odredbama: 
 - Uredbe o načinu utvrđivanja naknada za privremeno oduzimanje pokretnine radi provedbe 
mjera zaštite i spašavanja (N.N. br. 86/06), 
 - Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobilizacije građana (N.N. br. 91/06). 
 

Članak 8. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada 
Gospića". 
 
   
KLASA: 810-03/12-01/18 
URBROJ: 2125/01-02-12-02 
Gospić, 06. studenog 2012. godine 
 
 
                                 GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
      
                                    Milan Kolić, v.r. 
 
 
 
 
 
 


