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„Službeni vjesnik Grada Otočca“
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Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od poţara („NN“ broj 92/10) i članka 74. točke 15.
Statuta Grada Otočca („Sluţbeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13, 1/16, 2/18, 1/19 pročišćeni tekst) te točke III. podtočke 6. b) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od poţara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini („NN“ broj 35/19) i Plana
operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od
interesa za Republiku Hrvatsku, za područje Ličko-senjske ţupanije za 2019. godinu,
Gradonačelnik Grada Otočca, donosi
PLAN
OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
U 2019. GODINI NA PODRUČJU GRADA OTOČCA
1.
Ovim Planom se utvrĎuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme,
financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od
nastanka i širenja poţara na području Grada Otočca u 2019. godini.
2.
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
poţara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području grada Otočca (u
daljnjem tekstu: Plan) temelji se na Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
poţara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini, u dijelu koji se odnosi na zadaće
jedinica lokalne samouprave. Plan se temelji i na odredbama članka 5. i 6. Plana intervencija
kod velikih poţara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske („NN“ broj 25/01),
odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („NN“ broj 20/18, 115/18) te
odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od poţara („NN“ broj 33/14).
3.
Grad Otočac za svoje područje izradio je i donio Procjenu ugroţenosti od poţara i
tehnoloških eksplozija sukladno Pravilniku o izradi Procjene ugroţenosti od poţara i
tehnološke eksplozije („NN“ broj 35/94) te Plan zaštite od poţara i tehnoloških eksplozija, a
koji su doneseni na VI. sjednici Gradskog vijeća Grada Otočca dana 20.05.2014. godine, uz
prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Policijske uprave ličko-senjske. Odmah po
donošenju, dokumenti su na daljnje postupanje dostavljeni Vatrogasnoj zajednici Grada
Otočca te, na traţenje, PUZS Gospić.
Grad Otočac je temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ broj
82/15) i Odluke o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Otočac i
osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Otočac,
KLASA: 810-03/17-01/21; URBROJ: 2125/02-03-18-3 od 30.01.2018. godine, izradio Nacrt
Procjene rizika od velikih nesreća koji je usvojen na Gradskom vijeću Grada Otočca.
Gradonačelnik Grada Otočca donio je Odluku o osnivanju i imenovanju članova
Stoţera civilne zaštite za područje Grada Otočca čime je aţuriran sastav članova Stoţera
civilne zaštite Grada Otočca sukladno članku 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ broj
82/15, 118/18).
4.
Grad Otočac, odnosno Gradsko vijeće Grada Otočca, donijelo je Odluku o
agrotehničkim mjerama i mjerama za ureĎenje i odrţavanje poljoprivrednih rudina te mjerama
zaštite od poţara („Sluţbeni vjesnik Grada Otočca“ broj 2/2014) sukladno članku 10., 11. i
12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („NN“ broj 39/13) čime su propisane i mjere u dijelu
koji se odnosi na zaštitu od poţara.
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5.
Grad Otočac je duţan organizirati sjednicu Stoţera civilne zaštite tematski vezano za
pripremu protupoţarne sezone 2019. godine te na sjednici Stoţera:
Usvojiti Plan rada Stoţera civilne zaštite za 2019. godinu,
Razmotriti i usvojiti Financijski plan osiguranih financijskih sredstava za provoĎenje
zadaća tijekom poţarne sezone 2019.,
Razmotriti i predloţiti usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u 2019.
godini za područje grada Otočca,
Predloţiti i usvojiti Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od poţara na
području nadleţnosti,
Razmotriti i usvojiti prijedlog pogodnih lokaliteta radi uspostave odgovarajućeg
zapovjednog mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju poţara sukladno odredbama
Plana intervencija kod velikih poţara,
Razmotriti i razraditi način uključivanja Stoţera civilne zaštite u slučaju kad je zbog
razmjera opasnosti od poţara na otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću ili
katastrofu,
Pripremiti turističku sezonu 2019. godine (mjere civilne zaštite i aktivnosti koje se
odnose na sigurnost turista),
Analizirati taktičko-pokaznu vatrogasnu vjeţbu gašenja poţara otvorenog prostora
„Kuterevo 2019.“,
Razmotriti donošenje Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih
zamjenika za područje Grada Otočca.
Izvršitelj zadatka: - Gradonačelnik Grada Otočca
- Stoţer civilne zaštite Grada Otočca
Sudjelovatelji: - Vatrogasna zajednica Grada Otočca, PUCZ Rijeka – Sluţba civilne
zaštite Gospić
Rok provedbe: odmah
6.
Grad Otočac duţan je aţurirati Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane
mjere zaštite od poţara na ugroţenim prostorima i graĎevinama u svom vlasništvu i vlasništvu
fizičkih osoba za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka poţara.
Osobitu pozornost potrebno je usmjeriti na odrţavanje pristupnih putova za interventna vozila
prema kritičnoj infrastrukturi.
IzraĎeni Plan i propisane mjere dostaviti PUCZ Rijeka – Sluţba Civilne zaštite Gospić i
ţupanijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj zadatka: - Gradonačelnik Grada Otočca
- Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca (Pročelnik)
- Vatrogasna zajednica Grada Otočca
Rok provedbe: 15. svibnja 2019.
7.
Vatrogasna zajednica Grada Otočca, (DVD Otočac, DVD Sinac i DVD Kuterevo),
vatrogasni zapovjednici duţni su donijeti Plan angaţiranja vatrogasnih snaga za područje
Grada Otočca. Plan angaţiranja vatrogasnih snaga za područje grada Otočca mora sadrţavati:
Popis svih vatrogasaca, dobrovoljnih i profesionalnih, koji zadovoljavaju uvjete iz
članka 21. i članka 22. Zakona o vatrogastvu („NN“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,
139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10)
Popis svih vatrogasnih vozila, ureĎaja, opreme i sredstava za gašenje poţara
Brzinu, način i raspored javljanja (pozivanja, odaziva) u slučaju poţara
Način i sredstva komuniciranja
Prosudbu pruţanja pomoći – ispomoći van nadleţnosti Grada Otočca.
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Plan angaţiranja Vatrogasne zajednice Grada Otočca dostaviti ţupanijskom vatrogasnom
zapovjedniku i PUCZ Rijeka – Sluţba Civilne zaštite Gospić.
Izvršitelj zadatka: - Vatrogasna zajednica Grada Otočca
- Vatrogasni zapovjednik
Sudjelovatelj: - Gradonačelnik Grada Otočca
Rok: 30.05.2019.
8.
Grad Otočac će sustavno pratiti stanje odlagališta otpada na svom području i poduzimati
mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta. Posebnu pozornost usmjeriti na
provedbu mjera ureĎenja lokacija i zdravstvene zaštite odlagališta odreĎenih posebnim
propisima, odnosno poduzimati odgovarajuće mjere u smislu ureĎenja, osiguravanja, čuvanja
i zabrane korištenja odlagališta. GraĎani će biti informirani o stanju i uočenim
nepravilnostima putem Hrvatskog radija Otočac.
Izvršitelj zadatka: - Gradonačelnik Grada Otočca
- Ured Gradonačelnika
- Hrvatski radio Otočac
Rok provedbe: Stalna zadaća
9.
Grad Otočac će sukladno Planu motriteljsko-dojavne sluţbe, ustrojiti i opremiti
potrebnom opremom izviĎačko-preventivne ophodnje koja će na licu mjesta poduzimati mjere
za otklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje
poţara u samom začetku.
Za graĎevine i površine u svom vlasništvu i vlasništvu fizičkih osoba koje su Planom
predviĎene za čuvanje, uspostaviti odgovarajuću čuvarsku sluţbu.
U svrhu usklaĎivanja Plana izviĎačko-preventivne ophodnje na području Grada Otočca
obavezno uključiti vatrogasnog zapovjednika Grada Otočca.
Izvršitelj zadatka: - Gradonačelnik Grada Otočca
- Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca (Pročelnik)
Sudjelovatelj: -Vatrogasna zajednica Grada Otočca
Rok provedbe: 30. svibnja 2019.
10. Grad Otočac će napraviti popis raspoloţive teške graĎevinske mehanizacije te izraditi
Plan aktiviranja te način i uvjete korištenja raspoloţive teške mehanizacije za potrebe
eventualne ţurne izrade prosjeka i probijanja protupoţarnih putova radi zaustavljanja širenja
šumskog poţara.
Popis teške raspoloţive (graĎevinske) mehanizacije sa razraĎenim planom aktiviranja
dostaviti PUCZ Rijeka – Sluţba Civilne zaštite Gospić i ţupanijskom vatrogasnom
zapovjedniku.
Izvršitelj zadatka: - Gradonačelnik Grada Otočca
- Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca (Pročelnik)
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Grada Otočca
Rok provedbe: 30. svibnja 2019.
11. Grad Otočac će prije početka ljetne protupoţarne sezone izvršiti pripreme i sanacije,
odnosno otklanjanje nedostataka na vatrogasnim vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na
temelju raščlambe zapisnički utvrĎenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne poţarne
sezone.
Zaduţuje se Vatrogasna zajednica Grada Otočca da utvrdi stanje vozila, opreme i
tehnike te izradi prijedlog popravka/sanacije vatrogasne opreme s detaljnim obrazloţenjem te
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isti dostaviti PUCZ Rijeka – Sluţba Civilne zaštite Gospić i ţupanijskom vatrogasnom
zapovjedniku.
Izvršitelj zadatka: - Gradonačelnik Grada Otočca
- Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca (Pročelnik)
- Vatrogasna zajednica Grada Otočca
Rok provedbe: 30. svibnja 2019.
12. Grad Otočac će u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Ličko-senjske ţupanije i
Vatrogasnom zajednicom Grada Otočca, radi dodatnog popunjavanja vatrogasne postrojbe za
vrijeme pojačane opasnosti od poţara, planirati i provesti sezonsko dodatno zapošljavanje
vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi (sezonski vatrogasci) te njihovo opremanje i
osposobljavanje.
Ţupanijski vatrogasni zapovjednik će Plan rasporeda zapošljavanja sezonskih
vatrogasaca, s njihovim osnovnim podacima i bruto iznosima naknada te programom
dodatnog osposobljavanja, dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici - glavnom vatrogasnom
zapovjedniku RH na odobrenje sufinanciranja iznosa naknada za troškove zapošljavanja
sezonskih vatrogasaca.
Vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske ţupanije se obvezuje dostaviti Gradu Otočcu
popis sezonskih vatrogasaca za koje je odobreno zapošljavanje tijekom poţarne sezone.
Izvršitelj zadatka: - Gradonačelnik Grada Otočca
Sudjelovatelj: - Ţupanijska vatrogasna zajednica
- PUCZ Rijeka – Sluţba Civilne zaštite Gospić
Rok provedbe: 15. svibnja 2019.
13. Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od poţara („NN“ broj 92/10), Grad Otočac
ovlašćuje Vatrogasnu zajednicu Grada Otočca da u ime Grada Otočca koordinira aktivnostima
oko provedbe odredbi Procjene ugroţenosti od poţara i tehnoloških eksplozija, Plana zaštite
od poţara Grada Otočca te ovog Plana u svim posebnim fazama.
Izvršitelj zadatka: -Vatrogasna zajednica Grada Otočca
Sudjelovatelj: - Grad Otočac
- Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca
- Stoţer civilne zaštite Grada Otočca
14. Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području
Grada Otočca, u slučaju nastupa prirodne nepogode, ustrojen je Stoţer civilne zaštite Grada
Otočca u koji je, kao član, uključen i vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada
Otočca. Isti se aktivira u situaciji kada prirodna nepogoda poprimi veličinu kad je potrebno
uključivanje šire društvene zajednice (svih subjekata sa područja Grada Otočca koji su od
interesa za zaštitu i spašavanje). Prema Zakonu o ublaţavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda („NN“ broj 16/19) Grad Otočac je duţan izraditi Plan djelovanja jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u području prirodnih nepogoda te Plan djelovanja
Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
15. U svrhu preventivnih mjera, potrebno je da Grad Otočac utvrdi vlasnike/korisnike
zemljišta (zemljište u vlasništvu Grada Otočca te privatno zemljište) uz dionicu autoceste na
svom području, sačini registar o tome te da iste potiče, kontrolira i upozorava na obvezu
odrţavanja zemljišta, a sve u cilju sprečavanja nastajanja poţara.
Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca (Pročelnik)
Rok provedbe: 30. svibnja 2019.
16. U svrhu pripreme za poţarnu sezonu 2019. godine Grad Otočac će izraditi APEL
GRAĐANIMA s navedenim upozorenjima i mjerama o ponašanju stanovništva vezano za
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protupoţarnu sezonu koja traje od 01.06. do 30.09.2019. Navedeni APEL će, u obliku plakata,
biti postavljen na vidljiva mjesta po mjesnim odborima grada Otočca te će obavijest o APELu biti emitirana u programu Hrvatskog radija Otočac.
Izvršitelj zadatka: - Gradonačelnik Grada Otočca
- Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca (Pročelnik)
Sudjelovatelj: Hrvatski radio Otočac
Rok provedbe: 01. lipnja – 30. rujna 2019.
17. Izvršitelji zadaća iz ovog Plana duţni su dostaviti Vatrogasnoj zajednici Ličko-senjske
ţupanije – ţupanijskom vatrogasnom zapovjedniku i PUCZ Rijeka – Sluţbi civilne zaštite
Gospić:
Izvješće o provedbi svojih pripremnih i drugih aktivnosti najkasnije do 30. svibnja
2019. godine,
Izvješće o svim obavljenim aktivnostima s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim
sredstvima i sredstvima korištenima iz drţavnog proračuna Republike Hrvatske, kao i
planiranim financijskim sredstvima za 2020. godinu, do 30. studenog 2019. godine.
18.

Ovaj Plan dostavit će se svim izvršiteljima zadataka i sudjelovateljima.

19. Ovaj Plan objavit će se u „Sluţbenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA: 214-02/19-01/4
URBROJ: 2125/02-03-19-5
Otočac, 10.05.2019. godine
Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr.vet.med., v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŢUPANIJA
GRAD OTOČAC
OIB: 14180718952
KLASA: 810-03/19-01/02
URBROJ: 2125/02-03-19-2
Otočac, 06.06.2019. godine
Na temelju članka 35. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15,
118/18), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Otočac,
KLASA: 810-03/17-01/21, URBROJ: 2125/02-01-18-15, od dana 14.05.2018. godine,
načelnik Stoţera civilne zaštite Grada Otočca donosi
ODLUKU
o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Otočca
Članak 1.
Ovom odlukom imenuju se koordinatori na lokaciji Grada Otočca.
Sukladno specifičnostima izvanrednog dogaĎaja koordinatore na lokaciji odreĎuje
načelnik Stoţera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Članak 2.
Koordinator na lokaciji u slučaju velike nesreće i katastrofe je osoba koja koordinira
aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite na mjestu intervencije.
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Za koordinatore na lokaciji Grada Otočca imenuju se:
1.
Potres: Ivan Francetić, Vivoze 31, Otočac, mob. 097/677-2405
2.
Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela: Lidija Pernar, Šumećica 7a,
Otočac, mob. 098/394-989
3.
Epidemije i pandemije: Boris Kovačević, V. Nazora 16, Otočac, mob. 091/7611-089
4.
Ekstremne temperature: Dragica Cvitković, Staro Selo 14a, Otočac, mob. 098/273-063
5.
Tehničko−tehnološke nesreće: Mario Malčić, Vivoze 20a, Otočac, mob. 098/497-422
6.
Opasnost od mina: Stjepan Dujmović, B. Kašića 9, Otočac, mob. 099/4965-510
7.
Poţar otvorenog tipa: Davor Matasić, B. Kašića 5, Otočac, mob. 099/410-6055
Članak 3.
Ovisno o specifičnostima izvanrednog dogaĎaja načelnik Stoţera civilne zaštite Grada
Otočca odreĎuje koordinatora i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja
različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stoţerom tijekom
trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog dogaĎaja.
Koordinatora na lokaciji Stoţer civilne zaštite Grada Otočca, nakon zaprimanja
obavijesti o velikoj nesreći ili katastrofi, mobilizira odmah po saznanju i upućuje na mjesto
incidenta prije dolaska operativnih snaga.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju koordinatora
na lokaciji Grada Otočca KLASA: 810-03/17-01/21; URBROJ: 2125/02-03-18-17 od
09.07.2018. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Sluţbenom
vjesniku Grada Otočca“.
NAČELNIK STOŢERA CIVILNE ZAŠTITE
Nenad Janković, dipl.ing.stroj.,v.r.

Na temelju odredbe članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ broj 82/15, 118/18) i članka 74. Statuta Grada Otočca („Sluţbeni vjesnik Grada
Otočca“ broj 1/13, 1/16, 2/18, 1/19 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Otočca, donosi:
ODLUKU
o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Otočca
Članak 1.
Donosi se Plan djelovanja civilne zaštite Grada Otočca, kojeg je na temelju članka 67.
Pravilnika o nositeljima, sadrţaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti
te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17)
izradila Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine „Defensor“,
Zagrebačka 94, 42 000 Varaţdin.
Članak 2.
Plan djelovanja civilne zaštite Grada Otočca čini prilog i sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Sluţbenom
vjesniku Grada Otočca“.
KLASA: 810-03/17-01/21
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URBROJ: 2125/02-03-19-32
Otočac, 07.06.2019. godine
GRADONAČELNIK
Stjepan Kostelac, dr.vet.med.,v. r.
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŢUPANIJA
GRAD OTOČAC
GRADONAČELNIK

KLASA:UP363-03/12-01/01
URBROJ:2125/02-03-19-12
Otočac, 31.07.2019.
Na temelju članka 74. Statuta Grada Otočca ("Sluţbeni vjesnik Grada Otočca“ broj
1/13, 1/16, 2/18 i 1/19), Gradonačelnik Grada Otočca donosi sljedeću
ODLUKU
o stavljanju van snage Izjave o priznanju duga sadrţane u Prijedlogu otplate duga Klase:
UP363-03/12-01/01, Urbroj: 2125/02-03-14 -7 od 16.siječnja 2014.godine.
Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Izjava o priznanju duga sadrţana u Prijedlogu
otplate duga Klase:UP 363-03/12-01/01, Urbroj: 2125/02-03-14 -7 od 16.siječnja
2014.godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Sluţbenom vjesniku
Grada Otočca".
Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr.vet.med., v.r.

