
 Na temelju članka 17. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

126/19),  članka 4. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga 

sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16) i članka 45. točka 33. Statuta Grada Vodica 

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/21) Gradonačelnik Grada Vodica donosi 

 

PLAN POZIVANJA  

STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA VODICE 

 

Članak 1. 

 Ovim Planom utvrĎuje se postupak pozivanja i aktiviranja kojim se članovi Stožera civilne 

zaštite Grada Vodica  (dalje u tekstu: Stožer) dovode u stanje operativnosti i spremnosti za izvršavanje 

zadaća zaštite i spašavanja tijekom i izvan redovnog radnog vremena, u slučaju neposredne prijetnje i 

nastupa okolnosti u kojima je potrebno poduzimati aktivnosti za zaštitu i spašavanje stanovništva, 

imovine i okoliša na području Grada Vodica. 

 

Članak 2. 

 Stožer se poziva i aktivira kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu 

pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. 

 Pozivanje i aktiviranje stožera nalaže načelnik Stožera. 

 

Članak 3. 

Redoslijed pozivanja članova Stožera je slijedeći: 

 

1. Ivica Begić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Vodice, načelnik stožera  

2. Luka Lipić, savjetnik za društvene djelatnosti Grada Vodica, zamjenika načelnika stožera 

3. Rade Bilić, načelnik Policijske postaje Vodice, član  

4. Ljiljana Duspara, viši stručni savjetnik za koordinaciju djelovanja civilne zaštite, Služba 

civilne zaštite Šibenik, član   

5. Marijana Biluš, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Vodice, član 

6. Marsela Kronja, dr. med., član  

7. Tomislav Bilać, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice, član 

8. Blanka Lučić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, član 

9. Marko Lugović, pročelnik upravnog odjela, član 

10. Stanko Birin, direktor „Leć“ d.o.o., član  

11. Ivan Meštrov, viši stručni suradnik za GIS, promet i ostale komunalne poslove, član 

 

 Članovi Stožera pozivaju se putem fiksne linije, mobilne telefonije, SMS porukom ili osobnim 

pozivanjem preko teklića.  

 Pozivanje obavlja osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova u 

upravnom odjelu jedinice lokalne samouprave ili osoba koju načelnik Stožera odredi.  

 Po primitku poziva, članovi Stožera se moraju žurno javiti na mjesto okupljanja.  

 

Članak 4. 

 Mjesto okupljanja Stožera u pravilu je Vijećnica Gradske uprave Grada Vodice na adresi Ive 

Čače 8. Prihvat ljudstva imenovanih u Stožer na zbornom mjestu obavlja načelnik Stožera ili osoba 

koju on odredi. 

 

Članak 5. 

 Načelnik Stožera na zbornom mjestu provodi slijedeće radnje: po dolasku članova Stožera 

upoznaje ih sa nastalom situacijom, sa članovima Stožera utvrĎuje zadaće, te predlaže Gradonačelniku 

mjere i postupke u pripremi provoĎenja akcija zaštite i spašavanja. 

 

Članak 6. 

 Sastavni dio ovog Plana je popis članova Stožera s osobnim podacima. 



Članak 7. 

 Ovaj Plan pozivanja sastavni je dio Plana djelovanja civilne zaštite Grada Vodica. 

 

Članak 8. 

 Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan pozivanja Stožera civilne zaštite (KLASA: 

810-03/16-01/02; URBROJ: 2182/04-03/05-19-5 od 18. lipnja 2020. godine). 

 

Članak 9. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada 

Vodica.   

 

KLASA: 810-06/20-01/01 

URBROJ: 2182/04-03/05-21-2 

Vodice, 23. lipnja 2021. godine 

 

                                                                                                        GRADONAČELNIK                                                                     

                                                                                                       Ante Cukrov, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


