
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Općinska načelnica

KLASA: 810-01/17-01/02
URBROJ: 2176/10-01-18-07
Hrvatska Dubica, 05.03.2018. godine

Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi
(«Narodne  novine»  broj:  33/01,  60/01-  vjerodostojno  tumačenje,  129/05,  109/07,  125/08,
36/09,  150/11,  144/12,  19/13  –  pročišćeni  tekst  i  137/15-  ispr.),  članka  20.  Pravilnika  o
sastavu Stožera,  načinu rada  te  uvjetima  za  imenovanje  načelnika,  zamjenika  načelnika  i
članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 37/16 i 47/16) i članka 34. Statuta
Općine Hrvatska Dubica («Službeni vjesnik« broj: 7/13 i 33/14) općinska načelnica Općine
Hrvatska Dubica donosi

P L A N
pozivanja Stožera civilne zaštite 

I.

Ovim se Planom uređuju radnje i postupci tijekom pripremanja i provođenja postupka
aktiviranja i pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Hrvatska Dubica (u nastavku: Stožer) do
njihovog dovođenja u stanje spremnosti za izvršavanje zadaća civilne zaštite.

II.

Pozivanje  i  aktiviranje  Stožera  nalaže  načelnik  Stožera  ili  općinska  načelnica  i  to
kompletan sastav Stožera, te sukladno potrebi, uži sastav Stožera. 

III.

Članovi Stožera pozivaju se u pravilu, putem Županijskog centra 112. 
Županijski  centar 112 poziva i  aktivira članove Stožera putem fiksnih ili  mobilnih

telefona.
Ukoliko telefonske veze nisu u funkciji, pozivanje članova Stožera izvršit će se putem

teklića, dostavom pisanog poziva. 

IV.

Za  aktiviranje  Stožera  kao zborno mjesto  određuje  se  vijećnica  u  zgradi  općinske
uprave Općine Hrvatska Dubica na adresi Vjekoslava Venka 4, Hrvatska Dubica.



U  slučaju  nemogućnosti  korištenja  prethodno  navedenog  zbornog  mjesta  načelnik
Stožera ili općinska načelnica određuje drugu pričuvnu lokaciju na koju se upućuje Stožer. 

V.

Načelnik Stožera na zbornom mjestu provodi sljedeće radnje:
-  po dolasku članova Stožera upoznaje ih sa nastalom situacijom, 
- sa članovima Stožera utvrđuje zadaće te predlaže općinskoj načelnici mjere i postupke u
pripremi i provođenju aktivnosti civilne zaštite.

VI.

Prihvat ljudstva imenovanih u Stožer na zbornom mjestu obavlja načelnik Stožera. 

VII.

Kontrola provođenja sigurnosnih i zaštitnih mjera za vrijeme izvršenja aktiviranja i
pozivanja Stožera osigurava se izvršenjem sljedećih mjera i postupaka:
- osiguranjem zbornog mjesta i 
- sprječavanjem širenja dezinformacija i izazivanja panike. 

VIII.

Sastavni dio ovog Plana pozivanja je popis članova Stožera. 

IX.

Ovaj Plan pozivanja stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenom vjesniku«,
službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica.

OPĆINSKA NAČELNICA

  Ružica Karagić, dipl.oec.


