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 Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15), ) i članka 57. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ 

br: 6/09, 7/11, 2/13, 6/14, 3/18 i 5/18 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Velika 

Ludina donosi  

 

POSLOVNIK  

O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE 

OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

 

 1. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Stožera civilne zaštite Općine Velika Ludina 

(u daljnjem tekstu: Stožer) i to: 

 - pripremanje sjednice, 

 - sazivanje i rad na sjednici, 

 - donošenje odluka, 

 - druga pitanja. 

 

Članak 2. 

 

 Stožer obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite i odluka 

općinskih tijela Općine Velika Ludina kojima se na nivou Općine uređuje organizacija i 

djelovanje civilne zaštite. 

 

Članak 3. 

 

 U cilju provođenja mjera civilne zaštite Stožer surađuje sa drugim stožerima civilne 

zaštite na području županije kako po vertikalnoj tako i horizontalnoj liniji. 

 

 

 

 



 2. PRIPREMANJE, SAZIVANJE I RAD NA SJEDNICI 

 

Članak 4. 

 

 Radom Stožera rukovodi načelnik stožera, a u njegovoj odsutnosti zamjenik stožera. 

 Stožer obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednici. 

 Sjednice Stožera saziva, predlaže dnevni red i njima rukovodi načelnik stožera, a u 

njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik stožera. 
 

Članak 5. 

 

 Pozivi za sjednice Stožera dostavljaju se članovima najkasnije 5 dana prije dana 

određenog za sjednicu. 

 Svi članovi Stožera koji nisu u mogućnosti prisustvovati sjednici o tome izvješćuju 

načelnika stožera najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. 

 U hitnim izvanrednim okolnostima sjednice Stožera mogu se sazvati telefonski, putem 

elektronske pošte ili teklićem, odnosno sukladno Planu pozivanja Stožera. 

 

Članak 6. 

 

 Sjednice Stožera u redovitim okolnostima održavaju se uz prisutnost natpolovičnog 

broja članova, a u hitnim slučajevima, Stožer može odlučivati i u nepotpunom sastavu uz 

prisutnost članova koji poznaju uvjete nastale situacije i znanju predložiti mjere za rješavanje 

daljnjeg širenja posljedica. 

 

Članak 7. 

 

 Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku rada, po utvrđivanju kvoruma. 

 Predloženi dnevni red može se mijenjati na temelju prijedloga članova Stožera. 

 Ukoliko je predložena izmjena ili dopuna dnevnog reda najprije se glasa o predloženoj 

izmjeni ili dopuni, a zatim o cijelom dnevnom redu. 

 Predlagač izmjena i dopuna mora prijedlog obrazložiti i to u redovitim okolnostima 

pisano, a u izvanrednim okolnostima usmeno. 

 

Članak 8. 

 

 Po utvrđenom dnevnom redu načelnik Stožera otvara raspravu po točkama dnevnog reda 

i upozorava prisutne da svaki ponaosob može o pojedinim točkama izlagati najduže 5 minuta, 

a replici najduže 3 minute. 

 O radu i raspravi po točkama dnevnog reda vodi se zapisnik. Nakon rasprave po 

pojedinim točkama pristupa se javnom glasovanju. 

 Odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova Stožera. 

 

Članak 9. 

 

 Kada se radi o hitnim okolnostima Stožer postupa temeljem usmenog naloga načelnika 

Stožera. 

 

 

 



 3. RUKOVOĐENJE SUSTAVOM CIVILNE ZAŠTITE U SLUČAJU  

                PROGLAŠENJA VELIKIH NESREĆA 

 

Članak 10. 

 

 U slučaju proglašavanja velike nesreće rukovođenje sustavom civilne zaštite preuzima 

izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave po čijem su usmenim nalozima dužni postupati svi 

sudionici civilne zaštite. 

 

 4. TROŠKOVI RADA STOŽERA I STRUČNA POTPORA 

 

Članak 11. 

 

 Sredstva za rad Stožera i civilne zaštite osiguravaju se u Proračunu Općine Velika 

Ludina.  

 

 Članovi Stožera imaju pravo na podmirenje troškova stručnog usavršavanja iz područja 

civilne zaštite, što podrazumijeva troškove dnevnica, smještaja i stvarne putne troškove u visini  

sve sukladno pravima službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika 

Ludina. 

 

Članak 12. 

 

 Stručnu dokumentaciju za Stožer priprema Jedinstveni upravni odjel Općine Velika 

Ludina, kao i druga operativna tijela i ustanove uključena u sustav civilne zaštite. 

 

 5. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 13. 

 

 Ovaj Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Velika Ludina stupa na snagu 

danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

 

 

          Općinski načelnik: 

 

 

 

                     Dražen Pavlović 


