
 

Na temelju članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja (Narodne novine br.: 40/08 i 44/08) i čl. 70. Statuta Općine Promina (Službeni 

vijesnik Šibensko-kninske županije br.: 10/09, 09/10, 05/11, 03/13 i 08/13) Načelnik Općine 

Promina dana 19. veljače 2014. godine donosi 

 

PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

OPĆINE PROMINA 

 

1. Ovim planom utvrđuje se postupak pozivanja i aktiviranja kojim se članovi Stožera 

zaštite i spašavanjaOpćine Promina (u daljnjem tekstu: stožer) dovode u stanje 

operativnosti i spremnosti za izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja tijekom i izvan 

radnog vremana u slučaju neposredne prijetnje i nastupa okolnosti u kojima je 

potrebno poduzimati aktivnosti za zaštitu i spašavanje stanovništva, imovine i okoliša 

na području Općine Promina. 

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

stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja po nalogu načelnika, a u slučaju 

njegove spriječenosti zamjenika načelnika ili osobe određene općim aktom koji 

mijenja načelnika u poslovima zaštite i spašavanja. 

3. Redoslijed pozivanja članova stožera je slijedeći: 

1. Žarko Duvančić, načelnik stožera 

2. Danijela Erceg, član stožera 

3. Antonio Škovrlj, član stožera 

4. Jasna Mihaljević, član stožera 

5. Ante Čavčić, član stožera 

6. Željko Vukušić, član stožera 

7. Ivan Bilandžija, član stožera. 

Članovi stožera pozivaju se u pravilu putem ŽC 112 područnog ureda za zaštitu i 

spašavanje ili pozivanje obavlja osoba zadužena za obavljanje planskih i 

operativnih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina. Pozivanje 

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

pozivanjem. 

4. U slučaju nemogućnosti da ŽC 112 izvrši pozivanje stožera obaviještava se odgovorna 

osoba za obavljanje planskih i operativnih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Promina. Kada pozivanje obavlje ŽC 112 onda se najprije obaviještava osoba 

koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Promina.  

Plan pozivanja je sastavni dio Plana zaštite i spašavanja Općine Promina. 

5. Sastavni dio plana pozivanja je tablica sa osnovnim podacima članova stožera. 

6. Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i internet 

stranicama Općine Promina. 

 

Klasa: 810-01/14-01/3 

Ur.broj: 2182/09-14-01 

Oklaj, 19. veljače 2014. god. 

 

OPĆINA PROMINA 

          NAČELNIK: 

         Tihomir Budanko 


