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GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 
 
 
PREDMET:  Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih 
                     nepogoda Grada Gospića za 2023. godinu 
          - na razmatranje i donošenje – dostavlja se -  

Poštovani, 
 

temeljem članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 
7/10, 1/12, 2/13, 3/13 p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), u privitku Vam dostavljam prijedlog Odluke o 
donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Gospića za 2023. godinu, na 
razmatranje i donošenje. 
 
PRAVNA OSNOVA 
 

Pravni temelj za donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Gospića za 
2023. godinu je članak 17. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 
(,,Narodne novine" br. 16/19) i članak 33. Statuta Grada Gospića („Službeni 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).  
 
RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 
 

Temeljem Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (,,Narodne 
novine" br. 161/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) regulira se planiranje sustava reagiranja u izvanrednim 
događajima uzrokovanim prirodnim nepogodama na regionalnoj i lokalnoj razini. Uz utvrđivanje 
načina pravovremenog poduzimanja preventivnih mjera, poseban se naglasak pritom usmjerava na 
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode.  

Shodno tome, jedinice lokalne i regionalne samouprave dužne su izraditi Plan djelovanja u 
području prirodnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Plan).  

Temeljem članka 17. Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave do 30. studenog tekuće godine donosi Plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu, 
radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda. 

Ovim se Planom u skladu s člankom 17. stavkom 2. Zakona uređuju kriteriji i ovlasti za 
proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za 
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ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih na području jedinice 
lokalne samouprave, te pitanja u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje 
posljedica prirodnih nepogoda sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz ovoga 
Zakona i/ili drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda. 

Plan je izradila tvrtka ALFA TEST d.o.o., Split, Poljička cesta 32,  u koordinaciji s Gradom 
Gospićem, kao naručiteljem izrade. 
 
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA 
 

Financijska sredstva za provedbu ovog akta osigurat će se u Proračunu Grada Gospića za 
2023. godinu. 
 

Slijedom iznesenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje predmetne 
Odluke. 
 

S poštovanjem, 
 

 
          GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
 

 Karlo Starčević 
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Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda (“Narodne Novine” br. 16/19) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni 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), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana _______ 2022. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o donošenju Plana djelovanja u području 

prirodnih nepogoda Grada Gospića za 2023. godinu 
 

 
Članak 1. 

 
Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Gospića za 2023. godinu (u 

daljnjem tekstu: Plan). 
 

Članak 2. 
 

Plan iz članka 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio i ne objavljuje se u “Službenom vjesniku 
Grada Gospića“. 
 

Članak 3. 
 

Plan je izradila tvrtka ALFA TEST d.o.o., Split, Poljička cesta 32, u koordinaciji s Gradom 
Gospićem, kao naručiteljem izrade. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Grada 
Gospića”. 
 

 
 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
 GRADA GOSPIĆA 
 

Ana – Marija Zdunić, mag.iur., v.r. 
 

 


