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Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ broj 82/15,
118/18), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („NN“ broj 37/16, 47/16) i
članka 74. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13, 1/16, 2/18, 1/19
– pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Otočca, donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite
za područje Grada Otočca
Članak 1.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za
usklađivanje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Grada Otočca u
pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Članak 2.
U Stožer iz članka 1. ove Odluke imenuju se:
1. NENAD JANKOVIĆ, za načelnika Stožera,
2. IVAN FRANCETIĆ, za zamjenika načelnika Stožera,
3. STJEPAN DUJMOVIĆ, načelnik PP Otočac, za člana
4. ANKA DASOVIĆ, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove u Područnom
uredu civilne zaštite Gospić, za člana,
5. MARINKO KRMEC, zapovjednik vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Grada
Otočca, za člana
6. STEVAN UZELAC, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otočca, za člana
7. BOŽIDAR VUKSAN, doktor dentalne medicine, Dom zdravlja Otočac, za člana
8. DRAGICA CVITKOVIĆ, Gradsko društvo Crvenog križa Otočac, za člana
9. JOSIP BROZIČEVIĆ, Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Gospić, za člana,
10. ALIJA JUNUZOVIĆ, Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, voditelj
Ispostave Otočac, za člana,
11. LIDIJA PERNAR, „Hrvatske vode“ - voditelj VGI za mali sliv “Lika, Podvelebitsko
primorje i otoci“, za člana.
Članak 3.
Stožer civilne zaštite Grada Otočca 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 zaštite u 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 Grada Otočca.
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 Grada Otočca sukcesivno podiže razinu pripravnosti
stožera.
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Članak 6.
Kad se proglasi stanje velike nesreće i katastrofe, Stožer civilne zaštite Grada Otočca
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 Gradonačelnik
Grada Otočca.
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 Gradonačelnik.
Članak 10.
Administrativno-tehničke poslove i druge uvjete za rad Stožera civilne zaštite Grada
Otočca osigurava Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju i imenovanju
članova Stožera civilne zaštite za područje Grada Otočca KLASA: 810-03/17-01/4; URBROJ:
2125/02-03-18-9 od 20.09.2018. godine.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Otočca“.
KLASA: 810-03/19-01/2
URBROJ: 2125/02-03-19-1
Otočac, 02.05.2019. godine
GRADONAČELNIK
STJEPAN KOSTELAC, dr.vet.med., v.r.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 32.
Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 74/10) i članka 12. Odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela
Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 5/14), Gradonačelnik Grada Otočca na
prijedlog pročelnika Ureda gradonačelnika donosi:
IV. I Z M J E N E I D O P U N E
P R A V I L N I KA
O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE GRADA OTOČCA
Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada
Otočca mijenja se i dopunjava Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Otočca
(„Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 7a/2014, 3/17, 4/17 i 6/17) na način de se u

3|Stranica

„Službeni vjesnik Grada Otočca“

broj 4/2019.

Jedinstvenom upravnom odjelu pod rednim brojem 5. pod „kategorija/potkategorija/razina„
umjesto standarda mjerila“ umjesto broja „3“ treba stajati broj „1“.
Pod „klasifikacijski rang“ umjesto broj „10“ treba stajati broj „4“.
Pod „standardna mjerila“ riječ „srednja“ zamjenjuje se riječi „visoka“.
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Otočca
stupaju na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:011-02/15-01/01
URBROJ:2125/02-03-19-1
Otočac, 06. 05. 2019.
Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr. vet. med., v.r.
Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« br. 86/08 i 61/11 ), članka 74.
Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ br. 1/13 , 1/16 , 2/18 i 1/19- proč.
tekst), Gradonačelnik Grada Otočca donosi
PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Grada Otočca
Članak 1.
Ovim Planom prijma u upravna tijela Grada Otočca utvrđuje se prijam službenika/ca u
upravna tijela Grada Otočca u 2019. godini.
Članak 2.
Plan prijma u upravna tijela sadrži:
- stvarno stanje popunjenih radnih mjesta u upravnim tijelima Grada
- potreban broj službenika /ca na neodređeno vrijeme,
-potreban broj službenika/ca na određeno vrijeme.
Članak 3.
U upravnim tijelima Grada Otočca na dan 31. prosinca 2018. godine zaposleno je 19
službenika/ca i 7 namještenika/ca na neodređeno vrijeme.
Članak 4.
U Upravnim tijelima Grada Otočca u 2019. godini planira se novo zapošljavanje
službenika na neodređeno vrijeme:
- u Uredu gradonačelnika:
1. viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, jedan izvršitelj,
2. samostalni upravni referent za poslove komunalnog redarstva, jedan izvršitelj
3. komunalno- prometni redar, dva izvršitelja.
- u Jedinstvenom upravnom odjelu:
1. viši stručni suradnik za poljoprivredu, malo i srednje poduzetništvo, jedan
izvršitelj,
2. samostalni upravni referent za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, jedan
izvršitelj.
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Članak 5.
Plan prijma u službu upravna tijela Grada objavljuje se u „Službenom vjesniku Grada
Otočca“ i na web stranici Grada Otočca.
Članak 6.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:100-01/18-01/01
URBROJ:2125/02-03-19-5
Otočac, 16. 01. 2019.
Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr. vet. med.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« br. 86/08 i 61/11 ), članka 74.
Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ br. 1/13 , 1/16 , 2/18 i 1/19- proč.
tekst), Gradonačelnik Grada Otočca donosi
IZMJENE I DOPUNE
PLANA PRIJMA
u službu u upravna tijela Grada Otočca
Članak 1.
U Planu prijma u upravna tijela Grada Otočca KLASA:100-01/1801/01;URBROJ:2125/02-03-19-5,Otočac, 16. 01. 2019., dopunjuje se članak 4. , st. 1, alineja
2 točkama broj 3 i 4 koje glase:
„3. Voditelj Odsjeka za proračun, financije i javne prihode, jedan izvršitelj,
4. Samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i
gradnju, jedan izvršitelj.“
Članak 2.
Plan prijma u službu upravna tijela Grada objavljuje se u „Službenom vjesniku Grada
Otočca“ i na web stranici Grada Otočca.
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Plan stupaju na snagu danom donošenja.
KLASA:100-01/18-01/01
URBROJ:2125/02-03-19-6
Otočac, 06. 05. 2019.
Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr. vet. med., v.r.

