
Na temelju članka 24.stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15),
članka6 . Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 
načelnika i članova stožera civilne zaštite („NN“, br. 37/16),te članka 46. Statuta Općine Perušić 
(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br.  7/13), Općinski načelnik Općine Perušić dana 9. 
lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU 

O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PERUŠIĆ

Članak 1.

Stožer  civilne  zaštite  Općine  Perušićje   stručno,  operativno i  koordinativno tijelo  koje  se
osniva zausklađivanje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Općine Perušić
u  pripremnoj  fazi  prije  nastanka  posljedica  izvanrednog  događaja  i  tijekom  provođenja  mjera  i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

Za članove Stožera civilne zaštite Općine Perušić imenuju se:

1. Mihael Kurteš, zamjenik načelnika Općine Perušić, načelnik

2. Ivica Bašić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić,zamjenik načelnika 

3. Joso Vučetić, direktor Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti Perušić, član

4. Mile Starčević, predstavnik MUP, PU Ličko-senjska, član

5. Ivica Pocrnić, zapovjednik DVD-a Perušić, član

6. Josip Brozičević, pročelnik HGSS – Stanica Gospić, član

7. Dragan Milković, upravitelj Šumarije Perušić, član

8. Anka Dasović, DUZS-PUZS Gospić , voditelj Odjela za preventivne i planske poslove, član

9. Vlado Brkljačić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Gospić, član

10. Mladen Vodička,  predstavnik  Hrvatskih voda - VGI – Ispostava Gospić,  član

11. Ivica Štokić, predstavnik HE“Senj i Sklope“ – član

12.  Luka Asančaić, predstavnik Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, član



13. Orijana Marcelić Tomljenović , predstavnica Doma zdravlja Gospić – Ambulanta Perušić, 
član

14. Josip Turić, zapovjednik postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Perušić, član

15. Stipe Serdar,  predstavnik Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije

16. Emil Paral, predstavnik HŽ Infrastruktura, Nadzorna grupa Perušić

Članak 3.

Stožer Civilne zaštite Općine Perušić 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 predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja 
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštiteu velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 4.

Načelnik stožera civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi, a sukladno specifičnostima izvanrednog
događaja,  odlukom određuje  koordinatora  na  lokaciji  iz  redova  operativnih  snaga  sustava  civilne
zaštite Općine Perušić.

Članak 5.

Stožer  civilne  zaštite  može  biti  stavljen  u  stanje  pripravnosti  ili  aktiviran  uz  uvažavanje
stvarnih okolnosti.

Kada  se  putem sustava  ranog  upozoravanja  najavi  mogućnost  nastajanja  velike  nesreće  i
katastrofe, Stožer civilne zaštite Općine Perušić sukcesivno podiže razinu pripravnosti stožera.

Članak 6.

Kad  se  proglasi  stanje  velike  nesreće  i  katastrofe,  Stožer  civilne  zaštite  Općine  Perušić
preuzima poslove usklađivanja djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite na ublažavanju i
otklanjanju nastalih posljedica.

Odluku o aktiviranju i načinu rada stožera donosi načelnik stožera.



Članak 7.

Stožer civilne zaštite može raditi u punom ili užem sastavu, na pojedinačnim sjednicama ili
kontinuirano dok je proglašeno stanje velike nesreće i katastrofe, na stalnoj lokaciji ili na izdvojenom
mjestu uključujući i rad u terenskim uvjetima.

Članak 8.

Način rada Stožera civilne zaštite  uređuje se poslovnikom kojeg donosi načelnik Općine.

Članak 9.

Pozivanje  i  aktiviranje  stožera  civilne zaštite  nalaže načelnik stožera,  a  provodi  se  prema
Planu djelovanja civilne zaštite.

Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera,  a kada se proglasi  velika nesreća,  rukovođenje
preuzima načelnik Općine.

Članak 10.

Administrativne-tehničke poslove  i  druge uvjete za rad Stožera civilne zaštite Općine Perušić
osigurava Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Perušić, Klasa: 810-01/17-01/16, urbroj: 2125-08-3-17-1  od 6. lipnja 2016. godine.

Članak 12.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Županijskom glasniku Ličko-
senjske županije.

KLASA:  810-01/17-01/28

URBROJ:  2125-08-3-17-1

Općinski načelnik

      Ivica Turić


