
 
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 i 1/12), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. prosinca 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 2013. 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, te Odluke o donošenju Plana zaštite i 
spašavanja Grada Gospića sa Planom civilne zaštite donesene od strane Gradskog vijeća Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 12. rujna 2012. 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 2013. 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) 

 
 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: 5.000,00 kuna  
 

 Osigurati Sredstva potrebna za opremanje, uvježbavanje i djelovanje postrojbe civilne zaštite 
Grada Gospića, a sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne 
zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" br. 111/07). 

Nositelj aktivnosti: Grad Gospić 
Sudjeluje: Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić 
Planirana financijska sredstva: 25.000,00 kuna   
 

 Temeljem Rješenja o imenovanju voditelja skloništa osnovne zaštite na području Grada 
Gospića i njihovih zamjenika poduzeti aktivnosti i izdvojiti financijska sredstva za tekuće 
održavanje skloništa. 

Nositelj aktivnosti: Grad Gospić 
Sudjeluje: Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić 
Planirana financijska sredstva: 5.000,00 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 2013. godinu planirana su sredstva za rad vatrogasnih službi:  
JVP Gospić  (ukupno)    5.490.350,00 kuna  
- redovna djelatnost    3.821.150,00 kuna 
- protupožarno navalno vozilo               1.669.200,00 kuna 

 
DVD Pazarište (ukupno)                    50.000,00 kuna 
- sezonsko zapošljavanje vatrogasaca          25.000,00 kuna 
- otklanjanje kvarova na vozilima,  
oprema i redovita djelatnost       25.000,00 kuna  

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

 
 
 



 
 

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 2013. godinu. Nositelj 
aktivnosti: Gorska služba spašavanja sukladno vlastitom Programu. 

Sudjeluje: Grad Gospić   
          
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: 600.000,00 kuna  

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

djelatnosti 
 Putem stručnih službi biti u stalnom kontaktu s predmetnim službama, a s ciljem utvrđivanja 

potreba za materijalnim sredstvima od zajedničkog interesa  kako 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 

 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. 
 

 Za razradu posebnih zadaća i usklađivanja s operativnim snagama (pravnim osobama i 
ostalim subjektima od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara Grada Gospića utvrđenih temeljem  Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih 
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Gospića) dostaviti izvode Plana zaštite i 
spašavanja Grada Gospića. 

 
8. Ove Smjernice objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a stupaju na snagu 01. 

siječnja 2013. godine. 
 

Klasa: 810-03/12-01/22 
Urbroj: 2125/01-01-12-07 
Gospiću, 19. prosinca 2012. godine 
 
                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                       GRADA GOSPIĆA 
 
                                     Petar Radošević, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


