
 Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 1¸74/04, 
79/07, 38/09 i 127/10) i članka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08) te članka 23. Statuta Grada Ogulina 
(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici 
održanoj dana 16. srpnja  2013. godine, donijelo je 

O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Ogulina 

 
Članak 1. 

 
 Ovom se Odlukom osniva Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Ogulina (u daljnjem 
tekstu: zapovjedništvo) za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju 
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Ogulina. 
 

Članak 2. 
 Zapovjedništvo u okviru svoje nadležnosti, planira mjere i poduzima aktivnosti radi: 

- otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofa i velike nesreće, 
- prilagoñavanja obavljanja redovne djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa 

na području Grada Ogulina.  
 

Članak 3. 
 U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Ogulina imenuju se: 

1. Željko Stipetić, zamjenik gradonačelnika Grada Ogulina, zapovjednik 
2. Slavica Zubčić, pročelnica Upravnog odjela za stambeno komunalne poslove, prostorno 

ureñenje, zaštitu okoliša i imovinskopravne poslove, načelnica 
3. Zdravko Salopek, voditelj Odsjeka za prostorno ureñenje, razvoj, zaštitu okoliša i 

imovinskopravne poslove, zamjenik načelnice 
4. Franjo Kolić, predsjednik Područne vatrogasne zajednice Grada Ogulina, član zadužen za 

protupožarnu zaštitu 
5. Ivica Salopek, direktor Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o., član zadužen za 

komunalne djelatnosti 
6. Goranka Frković, direktorica Veterinarske ambulante d.o.o. Ogulin, članica zadužena za 

veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju 
7. Željka Zatezalo, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Ogulin, članica zadužena 

za zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju 
8. Željko Tonković, pročelnik Područnog ureda Porezne uprave Karlovac, član zadužen za 

zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju 
 

Članak 4. 
 Članovi Zapovjedništva Grada Ogulina mobiliziraju se temeljem radne obveze ili obveze 
sudjelovanja u civilnoj zaštiti. 
 Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Ogulina mobilizira se i poziva sukladno 
operativnom planu civilne zaštite, na prijedlog zapovjednika i po nalogu gradonačelnika, putem 
županijskog centra 112. 
 
 
 



Članak 5. 
 Administrativno-tehničke poslove za potrebe Zapovjedništva civilne zaštite Grada 
Ogulina obavlja Upravni odjel za financije, upravu i samoupravu Grada Ogulina. 
 

Članak 6. 
 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 42/12). 

 
Članak 7. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Karlovačke 
županije“. 
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