
Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 

i 118/18, 31/20, 20/21), članka 5. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19 i 

17/20) i članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službene vjesnik Grada Gospića br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 

2/13, 3/13-pročišćeni tekst, 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), Gradonačelnik Grada Gospića dana 29. lipnja 

2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 
O OSNIVANJU I IMENOVANJU NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA 

STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA GOSPIĆA 

 

Članak 1. 

Osniva se Stožer civilne zaštite Grada Gospića kao stručno, operativno i koordinativno tijelo, 

koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka 

posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim 

nesrećama i katastrofama 

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 

upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu 

priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja 

operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove 

informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava 

civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi. 

 

 

Članak 2. 

Milan Mataija, direktor trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. Gospić, imenuje se za 

načelnika Stožera civilne zaštite Grada Gospića. 

 

 

Članak 3. 

Josip Brozičević, pročelnik HGSS – Stanica Gospić, imenuje se zamjenikom načelnika 

Stožera civilne zaštite Grada Gospića. 

 

 

Članak 4. 

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Gospića imenuju se: 

 

1. Kristina Prša, zamjenica gradonačelnika Grada Gospića 

2. Marko Popović, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Gospić, 

3. Joso Živković, voditelj Služba civilne zaštite Gospić 

4. Jadran Došen, načelnik PP Gospić 

5. Vlado Brkljačić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Gospić, 

6. Ivan Stanić, predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, 

7. Branko Radošević, zapovjednik DVD-a Pazarišta 

8. Božo Marković, predstavnik HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić  

9. Vladimir Šulentić, predstavnik trgovačkog društva USLUGA d.o.o. Gospić  

 

 

Članak 5. 

Stožer provodi mjere i aktivnosti civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne 

zaštite i propisa donesenih za njegovu provedbu te planu djelovanja civilne zaštite Grada Gospića. 

Način rada i odlučivanja Stožera uredit će se Poslovnikom o radu. 

 

 



Članak 6. 

Sredstva za rad Stožera civilne zaštite osiguravaju se u Proračunu Grada Gospića. Grad 

Gospić osigurava uvjete za rad Stožera civilne zaštite. 

Administrativno-tehničke poslove za rad Stožera civilne zaštite obavlja nadležno upravno 

tijelo Grada Gospića u čijem djelokrugu su poslovi civilne zaštite. 

 

 

Članak 7. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o osnivanju i imenovanju stožera 

Civilne zaštite Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića broj 6/17, 9/17). 

 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada 

Gospića“. 

 

KLASA: 810-01/21-01/8 

URBROJ: 2125/01-02-21-02 

Gospić, 29. lipnja 2021. godine 

 

 

                                          GRADONAČELNIK 

                                 Karlo Starčević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


