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                   Temeljem članka 20. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

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

novine“ br. 37/16 i 47/16), te članka 57. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine 

Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 7/11, 2/13, 6/14 i 3/18), općinski načelnik donosi: 

 

 

PLAN POZIVANJA 

Stožera civilne zaštite Općine Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

Ovim planom utvrđuje se postupak pozivanja i aktiviranja kojim se članovi Stožera civilne 

zaštite Općine Velika Ludina (u daljnjem tekstu: Stožer) dovode u stanje operativnosti i 

spremnosti za izvršavanje zadaća civilne zaštite 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 Općine Velika Ludina. 

 

Članak 2. 

 

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

pomoć i priprema akcije spašavanja stanovništva, imovine i okoliša na području Općine 

Velika Ludina. 

 

Članak 3. 

 

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Načelnik Stožera i/ili općinski načelnik. 

 

Članak 4. 

 

Članovi Stožera pozivaju se u pravilu putem Županijskog centra 112. 

Pozivanje se vrši putem fiksne linije, mobilne telefonije, SMS porukom ili osobnim 

pozivanjem. 

 



 U slučaju nemogućnosti da ŽC 112 izvrši pozivanje Stožera, obavještava se pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Velika Ludina. 

 

Članak 5. 

 

Za aktiviranje Stožera kao zborno mjesto određuje se prostorija vijećnice u Općini Velika 

Ludina, Svetog Mihaela 37. 

U slučaju nemogućnosti korištenja prostora iz stavka 1. ovog članka, Načelnik stožera i/ili 

općinski načelnik određuje drugu pričuvnu lokaciju na koju se upućuje Stožer. 

 

Članak 6. 

 

Načelnik Stožera na zbornom mjestu provodi sljedeće radnje: 

- po dolasku članova Stožera upoznaje ih sa nastalom situacijom, 

- sa članovima Stožera utvrđuje zadaće te predlaže općinskom načelniku mjere i 

postupke u pripremi i provođenju aktivnosti civilne zaštite. 

 

Članak 7. 

 

Sastavni dio ovog Plana pozivanja je popis članova Stožera. 

 

Članak 8. 

 

Ovaj Plan pozivanja stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u 

„Službenim novinama Općine Velika Ludina“.  
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