


RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST
REALIZACIJA

POSTOTAK 

REALIZIRANOSTI

NAPOMENA

(UKOLIKO CILJ NIJE U POTPUNOSTI 

REALIZIRAN, NAVESTI RAZLOG)

A B C D E F

Sjednice Kolegija ravnatelja Realizirano, 27 sjednica 100,00%

Sjednica proširenog Kolegija ravnatelja Realizirano, 1 sjednica 100,00%

Izrada godišnjeg plana rada Realizirano, 1 100,00%

Izrada godišnjeg izvješća (za 2013.) Realizirano, 1 100,00%

Izrada kvartalnih izvješća o radu Realizirano, 4 100,00%

Izrada Strateškog plana i izvještavanje o 

realizaciji istog
Realizirano 100,00%

Izrada mape poslovnih procesa i procesa 

upravljanja rizicima
Realizirano, 1 100,00%

Poslovi strateškog planiranja Realizirano

Koordinacija i obavljanje poslova u vezi s 

Hrvatskim saborom, Vladom Republike 

Hrvatske, središnjim tijelima državne uprave, 

JL(R)S, te fizičkim i pravnim osobama

Kontinuirano, po potrebi 100,00%

Koordinacija  aktivnosti i obavljanje poslova  

Državne uprave u vezi  s drugim državnim 

tijelima,JL(R)S i pravnim osobama

Kontinuirano, po potrebi 100,00%

Davanje i objedinjavanje mišljenja na nacrte 

prijedloga zakona i drugih propisa
Kontinuirano, po potrebi 100,00%

Organiziranje Sjednice Stožera ZiS-a RH

i izrada zapisnika te izrada zapisnika s 

operativnih sastanaka  u Županji

tijekom katastrofalnih poplava

Realizirano 15 sjednica nacionalnog stožera i 26 sastanaka 100,00%

Odgovaranje na upite građana i medija 103 100,00%

Organiziranje konferencija za medije 3 100,00%

Pisanje najava i priopćenja 164 100,00%

Priprema nastupa ravnatelja i zamjenika 

ravnatelja u sredstvima javnog informiranja
Kontinuirano, po potrebi 100,00%

Vođenje evidencije video, tonskih i tiskanih 

zapisa
Video 48, tonski 3, tiskani 2605 100,00%

Uređivanje Internet stranice DUZS-a i stranica 

na društvenim mrežama
Kontinuirano, po potrebi 100,00%

1. KABINET RAVNATELJA

1.

Provođenje i koordinacija 

aktivnosti ustrojstvenih 

jedinica DUZS-a 

2.

Suradnja s ostalim tijelima 

državne uprave i drugim 

državnim tijelima, JLRS i 

pravnim osobama

3. Odnosi s javnošću



Medijska praćenja aktivnosti ravnatelja, 

zamjenika ravnatelja i načelnika sektora
Kontinuirano 100,00%

Postupanje po Zakonu o pravu na pristup 

informacijama, vođenje Upisnika o zahtjevima, 

postupcima i odlukama o ostarivanju prava na 

pristup informacijama

Realizirano, 64 zahtjeva 100,00%

 Obilježavanja Europskog  dana 112  Realizirano 100,00%

Obilježavanje Međunarodnog  dana civilne 

zaštite
Realizirano 100,00%

Svečanost otvaranja Hrvatske platforme Realizirano 100,00%

Svečanost dodijele nagrada za  Naročiti pothvat Realizirano 100,00%

Natječaj za izradu likovnih, literarnih i foto 

radova djece i mladih predškolskog, 

osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te 

djece i mladih s posebnim obrazovnim 

potrebama iz RH, na temu katastrofa i                        

snaga ZiS-a

Realizirano 100,00%

Idejno i grafičko osmišljavanje promidžbenih 

artikala i tiskanih materijala
Kontinuirano, po potrebi 100,00%

 Uređivanje časopisa SOS 112 i

priprema monografije DUZS-a 

za 10 godišnjicu

3 broja / priprema monografije 

u tijeku
100,00%

Aktivnosti vezane uz vježbe ZiS-a
Realizirano sukladno 

planu vježbi
100,00%

Promidžba putem medija Kontinuirano 100,00%

Izrada promo filmova 3 100,00%

Protokolarne posjete i sastanaci Realizirano, 81 100,00%

Službena putovanja ravnatelja i zamjenika Realizirano, 67 100,00%

Komemoracije i sahrane nije bilo 100,00%

Organizacija svečanosti 3 svečanosti 100,00%

Izrada zahvalnica, priznanja i pozivnica Kontinuirano, po potrebi 100,00%

Evidentiranje i pohrana klasificiranih 

dokumentata
Kontinuirano, 78 100,00%

Davanje suglasnosti PUZS-ima za dostavu 

klasificiranih podatka
32 suglasnosti 100,00%

Nadzor korištenja radnog vremena kontinuirano 100,00%

Planiranje godišnjih odmora realizirano 100,00%

Ocjenjivanje službenika realizirano 100,00%

3. Odnosi s javnošću

4.

Promidžbene aktivnosti 

DUZS-a s ciljem promicanja 

sustava zaštite i spašavanja 

8.
Pripremanje i provođenje  

ostalih redovnih  poslova 

5. Protokolarni poslovi

7.

Evidentiranje i pohrana 

pošte s povjerljivim 

podacima i koordiniranje 

postupanja s klasificiranim 

podacima



Izrada procjena troškova za službena putovanja realizirano,  12 100,00%

Izrada zahjeva za nabavu sukladno potrebama realizirano 100,00%

Priprema i izrada financijskog plana realizirano 100,00%

Priprema i izrada plana nabave realizirano 100,00%

Praćenje realizacije plana nabave i eventualne 

korekcije u skladu s potrebama i financijskim 

mogućnostima

Kontinuirano 100,00%

Inventura realizirano 100,00%

Arhiviranje realizirano 100,00%

Administrativni i tajnički poslovi za ravnatelja i 

zamjenika
kontinuirano 100,00%

Vođenje rasporeda radnih obveza ravnatelja i 

zamjenika
kontinuirano 100,00%

Poslovi primanja stranaka ravnatelja i zamjenika kontinuirano 100,00%

8.
Pripremanje i provođenje  

ostalih redovnih  poslova 



RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST
REALIZACIJA

POSTOTAK 

REALIZIRANOSTI

NAPOMENA

(UKOLIKO CILJ NIJE U POTPUNOSTI 

REALIZIRAN, NAVESTI RAZLOG)

A B C D E F

 1.     Izrada teza i procjena učinka propisa te 

teksta prijedloga Zakona o vatrogastvu, izrada 

podzakonskih akata

Izrađene su teze za Zakon o vatrogastvu i Procjena učinka propisa, materijali su bili

objavljeni na web stranicama MUP-a (s pozivom na javnu raspravu)
50,00%

Nakon rasprave, dana 1. srpnja u MUP-u je 

održan i Okrugli stol o procjeni učinka 

novoga Zakona o vatrogastvu, a nakon 

toga nema spoznaja o prijedlogu Zakona 

(MUP je nositelj). Stoga nije bilo niti 

aktivnosti u vezi podzakonskih akata.

 2.     Sudjelovanje u izradi Zakona o zaštiti od 

požara i Zakona o civilnoj zaštiti
Za oba Zakona djelatnici Sektora bili na javnim raspravama  100,00%

 3.     Izrada prijedloga Odluke o minimalnim 

financijskim standardima za redoviti rad javnih 

vatrogasnih postrojbi

Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima izrađen u skladu s propisima i

po naputcima Ministarstva financija
100,00%

 4.     Izrada Planova operativnog djelovanja 

snaga, sudjelovanje u izradi planova i programa 

edukacije

Izrađen je Plan angažiranja i djelovanja operativnih snaga, a djelatnici Sektora

sudjelovali su u izradi planova i programa edukacije.
100,00%

 5.     Suradnja sa središnjim tijelima državne 

uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, sudionicima u sustavu zaštite i 

spašavanja i drugim pravnim  osobama - 

vatrogasnim udrugama i sl. 

Održani su sastanci s HVZ-om i Hrvatskim šumama u Zagrebu, s predstavnicima HAC-a,

s predstavnicima MORH-a, s predstavnicima JLP(R)S, sa županijskim zapovjednicima,

sastanak sa predstavnicima Crvenog križa, sastanak s izvršiteljima PA, sastanak s

polaznicima ratne škole MORH-a, a sudjelovali smo i u radu OTS HVZ i bili na svečanoj

sjednici HVZ-a (Koprivnica).

100,00%

 6.     Sukladno ovlastima - izdavanje suglasnosti 

iz područja vatrogastva i zaštite od požara 

Izdano je 40 suglasnosti iz područja zaštite od požara (za osposobljavanje pučanstva,

odnosno osposobljavanje vatrogasnih kadrova).
100,00%

 7.     Sudjelovanje u radu Centralnog popisnog 

povjerenstva DUZS, rad povjerenstva za popis 

osnovnih sredstava i sitnog inventara u Sektoru 

za vatrogastvo (inventura)

U Sektoru (u sjedištu) i u DVIP-u proveden (većim dijelom) popis materijalno tehničkih

sredstava i opreme.
75,00%

U tijeku su aktivnosti oko provedbe 

inventure s "konačnim" manjkom i viškom 

opreme. Djelatnici Sektora nisu izravno 

uključeni u rad Centralnog popisnog 

povjerenstva.

 8.     Rad u stručnim komisijama, Tehničkom 

odboru za protupožarnu i vatrogasnu opremu 

(TO 21), Tehničkom odboru za osobnu zaštitnu 

opremu (TO 94), Povjerenstvu za žalbe DUZS

Prati se rad na prihvaćanju normi TO 21 i TO 94.

U Povjerenstvu za žalbe promijenjen je član (iz Sektora), nakon čega je održano 5

sjednica povjerenstva.
100,00%

1.

Administrativno uređenje 

sustava vatrogastva, 

kvalitetniji nadzor i praćenje 

postignuća

2. SEKTOR ZA VATROGASTVO



 9.     Stručni nadzor vatrogasnih postrojbi

Zapovjednik DVIP Dubrovnik (zapovjednik) je izvršio nadzor fizičke spremnosti JVP

Dubrovački Vatrogasci, Dubrovačko Primorje i Konavle. Izvršen je i izvanredni stručni

nadzor PVPG „INA Urinj“ (dana 30. rujna).

100,00%

10.     Uređivanje mrežne stranice Sektora za 

vatrogastvo (sastavnica stranice DUZS)

U suradnji s Kabinetom ravnatelja na stranicu su stavljene određene aktivnosti

(sastanci, stručni skupovi, sudjelovanje na vježbama i na seminarima), uključujući i

doradu nekih tema za časopis SOS.

100,00%

 1.     Izrada prijedloga Programa aktivnosti (PA) 

za 2015. 
Izrađen je prijedlog teksta PA (raspravljen na kolegiju ravnatelja) 100,00%

Napisan je Državni plan angažiranja vatrogasnih snaga i upućen na postupanje (30.

lipnja). Prva dislokacija vatrogasnih snaga i tehnike na 14 mjesta na priobalju započela

je 26. lipnja (izmjene svaka 2 tjedna). U 5 izmjena prosječno je po smjeni upućivano 66

vatrogasaca (korišteno 21 vatrogasno vozilo). 

DVIP Zadar je od 15. lipnja do 15. rujna bio popunjen s 10 sezonskih vatrogasaca (iz

VZŽ Zadarske), pripadnici DVIP Šibenik vodili su SIVP Lastovo (7 vatrogasaca), DVIP Split

je u vremenu od 26. lipnja - 4. rujna bio dodatno popunjen s 4 vatrogasca i 1 vozilom

(AC) iz JVP Zagreb, sezonski vatrogasci (njih 8) bili su angažirani u vremenu 15. lipnja -

30. rujna, a djelatnici su vodili i SIVP Vis te SIVP Šolta (7 i 5 vatrogasaca).

Obrađeni su svi zahtjevi za sezonske vatrogasce (njih 4.367 za razdoblje lipanj - rujan).

Ukupni troškovi iznosili su 11.720.099,02 kn. 

Obrađeni su i svi zahtjevi za naknadu troškova dislokacija, sezonsko zapošljavanje i

popunu domicilnim profesionalnim vatrogascima, a slijedom preporuka naše revizije

odrađene su i dodatne aktivnosti (usklađivanje razlika).

 4.     Izrada izvješća i analiza vatrogasnih 

intervencija i cijele požarne sezone

Sektor je pratio dostavu izvješća i nakon raščlambe usklađivao postupanje i izvršenje

aktivnosti tijekom požarne sezone te pripremio i najveći dio izvješća o izvršenju PA u

2014.

100,00%

 1.     Praćenje noviteta na području vatrogasne 

tehnike, opreme i sredstva za gašenje

Radilo se na uvođenju u operativnu uporabu besposadne letjelice – multirotor (testni

rad, daljnja osposobljavanja, …), djelatnici su bili na 2 prezentacije (komunikacijska i

informatička oprema za posebne namjene te pumpe, monitori, sustavi za gašenje

pjenom), a razrađivane su tehničke podloge za nabavu i uporabu pumpi velikog

kapaciteta te seta (alati/uređaji) za podizanje zrakoplova. Intenziviran je rad na

usklađivanju postupaka oko uvođenja u operativnu uporabu Bambi bucket-a, a prate se

i dostupni noviteti u struci.

100,00%

1.

Administrativno uređenje 

sustava vatrogastva, 

kvalitetniji nadzor i praćenje 

postignuća

2.

Optimalni odnos planiranih 

mjera  i utroška resursa u 

pripremi i provedbi zaštite 

od požara (PA, naročito 

tijekom ljetne požarne 

sezone)

3.

 Kontinuirano praćenje 

razvoja tehnike i 

tehnologija, dodatno 

opremanje vatrog. 

tehnikom, opremom i 

sredstvima

 2.     Izrada racionalnih planova dislokacija 

vatrogasnih snaga i tehnike, plana zapošljavanja 

sezonskih snaga i uputa za postupanje snaga

100,00%

 3.     Obrada dokumentacije za refundaciju 

troškova dislokacija i sezonskog zapošljavanja
100,00%



 2.     Priprema podloga i projekata za korištenje 

fondova EU

Za potrebe prijedloga točaka Strateškog plana MUP-a pripremljene neke projekcije i

podloge (Regionalni centar za šumske požare i edukaciju, nabava vatrogasnih i drugih

vozila specijalne namjene za sustav zaštite i spašavanja RH, materijalno opremanje

DVIP). 

50,00%

Točke iz Strateškog plana MUP-a iz

trenutno nisu u fokusu 8 predloženih

Projekata DUZS-a. Sektor je djelomično

uključen u pripremu daljnjeg rada drugih

(Odluke o voditeljima Projekata i

članovima, projektni zadaci, plan aktivnosti

i sl.).

 3.     Sudjelovanje u projektima EU Sudjelovanje u raspravama o detaljima prijedloga Projekata za daljnje razrade. 25,00%

Sektor (posredno) sudjeluje u aktivnostima

oblikovanja Projekta nastavnoga središta

(nositelj: Učilište vatrogastva, zaštite i

spašavanja).

Napravljen je i kontinuirano praćen Plan nabave za 2014. (kao i rebalans istog). DVIP

Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik opremljeni su terenskim vozilima marke „TATA“ i

hidrauličkim poduporama. DVIP Split preuzeo je i ralicu za snijeg - uklanjanje ostalih

prepreka, a DVIP Šibenik preuzeo je i električni tehnički alat. 

Pripremljen je i predložen Plan nabave za 2015.

 5.     Analiza pristiglih zahtjeva, odabir prioriteta 

i  raspodjela opreme i kontrola kod izdavanja 

opreme

Izvršena je raščlamba i odabir 56 zahtjeva za opremu, a provođena je kontrola kod

izdavanja. Obrađena su 133 predmeta za refundacije financijskih sredstava - JVP, DVD,

VZŽ.

100,00%

Izdane su 42 suglasnosti za korištenje vatrogasnih frekvencija i ID brojeva radio stanica. 

Izdano je 17 mišljenja za homologaciju uvezenih vatrogasna vozila.

 7.     Priprema podloga i izrada tehničke 

dokumentacije za vatrogasnu tehniku i opremu

Izrađena je i usklađena tehnička dokumentacija (prema stavkama u Planu nabave za

2014.), pripremljeno je i procesuirano 48 zahtjeva za nabavu (s tehničkim podlogama).
100,00%

 1.     Operativno djelovanje u zemlji, sukladno   

Zakonu i Planovima, upravljanje, koordinacija i 

vođenje složenih vatrogasnih intervencija

Izrađeno je izvješće o aktivnostima i izvršenju zadaća tijekom poplave u Slavoniji. 

Djelatnici Sektora bili su angažirani (izravno/neizravno) i u obrani od poplava i 

(djelomičnom) saniranju stanja u Međimurju, Podravini, karlovačkoj, zagrebačkoj i 

sisačko-moslavačkoj županiji. Prema Državnom planu ustrojene su i SIVP, a provedene 

su i dislokacije vatrogasnih snaga i tehnike iz kontinentalnog dijela RH na priobalje. 

DVIP Split je djelovao na 5, DVIP Zadar na 11, DVIP Šibenik na 6 i DVIP Dubrovnik na 26 

intervencija tijekom godine.

100,00%

 2.     Operativno djelovanje u inozemstvu BiH – poplave, angažirani DVIP-ovi (ukupno 10 vatrogasaca). 100,00%

3.

 Kontinuirano praćenje 

razvoja tehnike i 

tehnologija, dodatno 

opremanje vatrog. 

tehnikom, opremom i 

sredstvima

 4.     Planiranje nabave tehnike i opreme za 

vatrogasne postrojbe i DVIP, praćenje realizacije 

nabave i ulazna kontrola

100,00%

 6.     Izdavanje suglasnosti za korištenje 

vatrogasnih frekvencija i identifikacijskih 

brojeva radio stanica, izdavanje mišljenje o 

homologaciji za uvezena vatrogasna vozila

100,00%

4.

Dodatno angažiranje u 

provedbi edukacija i 

uvježbavanja, povećanje 

učinkovitosti u operativnom 

djelovanju



 3.     Izvanredne dislokacije vatrog. snaga

Izvanredne dislokacije snaga provođene su za vrijeme poplava u Slavoniji, te (u manjem

opsegu) za poplave i saniranja stanja u Međimurju i Podravini, odnosno karlovačkoj i

sisačko-moslavačkoj županiji.

100,00%

 4.     Planiranje, priprema i provedba vježbi u 

zemlji i inozemstvu

Od 30. 5. do 5. 6. 2014. djelatnici Sektor (uključivo DVIP) sudjelovali su na vježbi zaštite

i spašavanja EU Prometheus 2014 (Atena), provedene su tri vježbe gašenja šumskih

požara na teško pristupačnom terenu (relejna dobava vode). Dana 9. 10. 2014. održana

je pokazna vježba „Pliva - Savski Marof 2014“ (zaštita i spašavanje u slučaju teror.

napada na kemijsko postrojenje u urbanom prostoru i korištenje kemijskih supstanci

kao „prljave bombe“), a Sektor je pružio potporu s besposadnom letjelicom

(multirotor). Uz navedeno, pripadnici DVIP-a sudjelovali su na vježbi zaštite i spašavanja

"Quake Montenegro 2014." u Crnoj Gori (20. 10. - 24. 10. 2014.) i u organizaciji i

provedbi simulacijske vježbe u Divuljama LOT2 (međunarodna).

100,00%

 5.     Teorijska nastava, praktične i kondicijske 

vježbe 

Pripremljen je i proveden Program osposobljavanja voditelja intervencija za navođenje

zrakoplova (od 30. 3. do 25. 4.). DVIP Zadar je proveo uvježbavanje sezonskih

vatrogasaca i pripadnika drugih postrojbi. Stalno je provođeno stručno osposobljavanje

djelatnika DIP-a Šibenik, DIP-a Split i DIP Dubrovnik. Pripadnici Sektora sudjelovali su i u

provedbi tečaja za policijske službenike u spašavanju iz dubina i visina, 2. stupanj (od 3.

do 7. 11.). Osposobljeno je i 18 pripadnika DVIP-a po programu za spašavanje iz

ruševina (od 19. do 28. 11.) i programu spašavanja na vodi (od 20. do 24. 10.)

100,00%

 6.     Provjera tjelesne pripremljenosti

Napravljena je dodatna visinska i tjelesna provjera pripadnika dopunskih snaga DVIP-a

iz sastava JVP, sveukupno iz 60 JVP-a (30 JVP iz kontinentalnog dijela RH i 30 JVP iz

priobalnog dijela RH). Ukupno je provjereno 1.069 vatrogasca.

100,00%

 7.     Uvježbavanje i trenaže s helikopterom

Za desantiranje i gašenje šumskih požara dodatno je osposobljeno 50 pripadnika

dopunskih snaga DVIP-a iz sastava JVP i 250 pripadnika DVD-a. Provedeno je

uvježbavanje dijela pripadnika DIP Split za desantiranje iz helikoptera (u sklopu

pripreme za vježbu Bird strike 2014.). Svi pripadnici DVIP-a sudjelovali su u trenaži s

helikopterom (12. 6.). U Ličko-senjskoj županiji dodatno je obučeno 28 vatrogasaca, u

Zadarskoj županiji 17 i u Istarskoj županiji ukupno 56 vatrogasaca. DVIP Šibenik i DVIP

Split provodili su uvježbavanje sudjelovatelja tima za helikoptersko spašavanje.

Osposobljeno je i ukupno 50 pripadnika DVD-a iz VZŽ Koprivničko-križevačke i

Bjelovarsko-bilogorske (30. 10., po programu za gašenje šumskih požara i transport

helikopterom).

100,00%

4.

Dodatno angažiranje u 

provedbi edukacija i 

uvježbavanja, povećanje 

učinkovitosti u operativnom 

djelovanju



 9.     Planiranje, priprema i provedba tečajeva, 

seminara, radionica i programa osposobljavanja

Pripadnici DVIP-a Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik završili su program osposobljavanje

za vježbatelja - instruktora - pedagoški dio. DVIP Dubrovnik (5 djelatnika) je sudjelovao

na seminaru - radionici (Meteo uvjeti i šumski požari, 24. 3.) u organizaciji

agrometeorološkog društva Hrvatske. Djelatnici DVIP-a sudjelovali su u provedbi

programa osposobljavanja - prekvalifikacije za vatrogasca – vatrogasnog tehničara

(listopad - studeni). Djelatnici Sektora sudjelovali su i na 5. Stručnom skupu HVZ-a u

Šibeniku (NICS, 14. i 15. 10.), na međunarodnom stručnom skupu „Mass casualty

incidents in case of traffic and railway accidents“ u Beogradu (od 28. 10. do 30. 10.) i na

međunarodnoj konferenciji za gašenje šumskih požara iz zraka u Sacramentu (SAD).

100,00%

4.

Dodatno angažiranje u 

provedbi edukacija i 

uvježbavanja, povećanje 

učinkovitosti u operativnom 

djelovanju  8.     Sudjelovanje instruktora DVIP-a u 

osposobljavanju drugih operativnih snaga 

zaštite i spašavanja

DVIP Šibenik je sudjelovao u Programu prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac i 

vatrogasni tehničar, u osposobljavanju za gašenje i spašavanje u zatvorenom prostoru 

na pokretnom vježbalištu, za desantiranje i gašenje šumskih požara i za gašenje 

šumskih požara/prijevoz helikopterom. DVIP Dubrovnik je izvršio stručno 

osposobljavanje 15 djelatnika hotelskog poduzeća Croatia, sudjelovao u 

osposobljavanju za voditelja intervencija za navođenje zrakoplova, za gašenje i 

spašavanje u zatvorenom prostoru na pokretnom vježbalištu, u osposobljavanju za 

desantiranje i gašenje šumskih požara/prijevoz helikopterom te proveo osposobljavanje 

(za zvanje vatrogasac) pripadnika DVD Župa Dubrovačka. DVIP Split je sudjelovao u 

osposobljavanju za rad s hidrauličkim i pneumatskim alatom, za spašavanje iz dubina i 

visina (I stupanj), za voditelja intervencija za navođenje zrakoplova, za gašenje i 

spašavanje u zatvorenom prostoru na pokretnom vježbalištu te za desantiranje i 

gašenje šumskih požara/prijevoz helikopterom. Pripadnici DVIP Zadar sudjelovali su u 

osposobljavanju pripadnika postrojbe CZ (opće namjene) u općini Starigrad i u 

osposobljavanju za spašavanje iz ruševina kao i u provedbi edukacije predškolske i 

školske djece (s PUZS Zadar) u O.Š. Obrovac i Poličnik te u vrtiću  Latica. Pripadnici DVIP-

a sudjelovali su u provedbi obuka u kontejneru za plameni udar (polaznici tečaja DPPI) i 

proveli osposobljavanje vatrogasaca VZŽ Splitsko - dalmatinske (za spašavanje iz dubina 

i visina – 1. Stupanj, 6 grupa, studeni - prosinac). Djelatnici Sektora prošli su tečaj za 

oživljavanja uz korištenje automatskih vanjskih defibrilatora (AVD) i bili angažirani u 

provedbi tečaja spašavanja iz ruševina. Po jedan instruktor DIP Šibenik i DIP Split 

sudjelovao je na tečaju spašavanja u jamama "Cave rescue training Serbia" 

(Despotovac, Srbija).

100,00%



 10.     Operativno vođenje i zapovijedanje te 

stručno osposobljavanje za specijalnosti u 

vatrogastvu

DVIP Zadar (13 djelatnika), DVIP Šibenik (16 djelatnika) i DVIP Dubrovnik (svi djelatnici)

osposobljeni su za navođenje zračnih snaga. U DVIP Dubrovnik su 4 djelatnika išla na

obuku za pedagoški minimum (2 položila. Djelatnici DVIP Split osposobljavani su za

upravljanje besposadnom letjelicom, ukupno 12 djelatnika završilo je osposobljavanje

za rad s hidrauličnim i pneumatskim alatom, 3 djelatnika završila su osposobljavanje za

vježbatelja za rad s hidrauličkim i pneumatskim alatom, a 18 pripadnika bilo je upućeno

na osposobljavanje za navođenje zračnih snaga (17 položilo). Obnovljene su licence za

pokretno vježbalište (simulator) pripadnika DIP Split i Šibenik. Djelatnici Sektora

sudjelovali su u vježbi SEESIM 2014. (u HVU, od 22. – 26. 9.) i u organizaciji i pripremi

„GOC 3“ tečaja za vatrogasne časnike (vođenje i zapovijedanje na intervencijama za ZS -

DIP, VZG Kaštela i JVP Rovinj, 16. i 17. 10.).

100,00%

 11.     Edukativna suradnja s francuskim 

vatrogascima u području gašenja šumskih 

požara

Uspostavljeni su kontakti i dogovoreni načelni termini za stručni posjet simulatoru za

gašenje šumskih požara. Razmijenjena su i po 4 vatrogasna časnika (časnici iz JVP

Rovinj, Rijeka, Zadar i Split bili u Francuskoj od 27. 7. do 2. 8.).

100,00%

 12.     Organizacija i provedba simulacijskih 

vatrogasnih vježbi u simulacijskom središtu 

kopnene vojske

Osmišljeni su i razrađeni scenariji za 4 vježbe, pripremljene su radne podloge i drugi

materijali, isplanirane sve potrebne aktivnosti.
75,00%

Zbog poplava tijekom godine sve 4

planirane vježbe bile su odgođene. U

skladu s mogućnostima Središta, provedba

vježbi očekuje se u 2015. god.

 13.     Provedba obuke operativnog vođenja i 

zapovijedanja (GOC 4) od strane francuskih 

časnika

U terminu od 20. 10. do 24. 10. provedena je obuka zapovjednika „GOC 4“ 100,00%

 14.     Tečaj KBRN-a za vatrogasce (provodili 

vatrogasni časnici iz Francuske)

S Učilištem vatrogastva i zaštite i spašavanja djelatnici Sektora sudjelovali su u pripremi

tečaja KBRN u suradnji s francuskim vatrogascima (od 19. do 23. 5.).
100,00%

 15.     Radovi na poboljšanju uvjeta radnog 

prostora baze

Pripadnici DVIP Šibenik uredili su okoliš oko baze i skladišta, DVIP Split radio je na

uređenju hodnika, prostora za dežurstvo i okoliša u bazi Divulje, a DVIP Dubrovnik je

izveo radove na poboljšanju uvjeta u bazi (napravili vrata na garaži i vrata na radioni,

uredili garažu i radionu te 4 nove prostorije – sobe za odmor) pri čemu su radili i na

uređenju baze i okoliša (odvoz šute, kopanje kanalizacije i sl.).

100,00%

4.

Dodatno angažiranje u 

provedbi edukacija i 

uvježbavanja, povećanje 

učinkovitosti u operativnom 

djelovanju



RB SPECIFIČNI ZADATAK/ REALIZACIJA POSTOTAK NAPOMENA

A B C D E F

Izrada provedbenog dijela programa.
Izrađen je prijedlog Uputa za izvršavanje zadaća utvrđenih Programom aktivnosti iz 

dijela nadležnosti SCZ uz dostavljanje PUZS-ima na daljnju provedbu, za razinu JLPRS
100,00%

Praćenje izvršenja, i dostavljanje izvješća od 

strane PUZS-a.

Kontinuirano praćenje izvješća od PUZS kao podloge za izradu završnog izvješća o 

provedenim zadaćama i aktivnostima iz nadležnosti SCZ
100,00%

Izrada završne analize te dostavljanje 

izvješća.

Izrađeno je Izvješće o provedenim zadaćama i aktivnostima iz dijela nadležnosti SCZ uz 

dostavljanje Sektoru za vatrogastvo
100,00%

Izrada Odluke  i provedbenog dijela 

programa, te praćenje izvršenja.

Izrađen je Program TURS za 2014. godinu uz donošenje Odluke ravnatelja o provedbi 

programa koji se odnosi na 

zadaće PUZS

100,00%

Prikupljanje  izvješća sa terena od strane 

PUZS-a i izrada konačne analize.

Kontinuirano praćenje izvješća od PUZS kao podloge za izradu završnog izvješća o 

provedenim zadaćama i aktivnostima iz nadležnosti SCZ
100,00%

Podnošenje izvješća ravnatelju i nadležnom 

središnjem tijelu Vlade RH - Ministarstvu 

turizma.

Izrađeno je Izvješće o provedenim zadaćama i aktivnostima uz dostavljanje ravnatelju 

DUZS i Ministarstvu turizma
100,00%

Izrada smjernica i uputa i distribucija istih 

po PUZS-ima.

Izrađen je Naputak o postupanju PUZS u provedbi mjera zaštite i spašavanja za razinu 

JLPRS.

Smjernice i upute o postupanju su javno dostupne na Internet stranici DUZS

100,00%

Dostavljanje izvješća od poduzetim 

pripremnim radnjama

Kontinuirano praćenje izvješća od PUZS kao podloge za izradu završnog izvješća o 

provedenim zadaćama i aktivnostima iz nadležnosti SCZ
100,00%

Praćenje izvršenja provedbe od strane PUZS-

a.
Kontinuirano praćenje izvršavanja zadaća od strane PUZS za razinu JLPRS 100,00%

Izrada i pisanje stručnih i znanstvenih 

radova iz područja ZiS-a za HR Platformu za 

smanjenje rizika od katastrofa, i drugih 

konferencija.

Izvršene su zadaće na pripremi Zbornika radova sa V. Konferencije HP i napisana su (i 

prihvaćena) 2 stručna rada za prezentaciju na VI. Konferenciji HP  
100,00%

Izrada i pisanje stručnih i znanstvenih 

radova iz područja ZiS-a za Dane kriznog 

upravljanja 2014.

Napisani i publicirani stručni radovi za Konferenciju "Dani kriznog upravljanja 2014. 

godinu" 
100,00%

3. SEKTOR ZA CIVILNU ZAŠTITU

1

Priprema i Provedba 

Vladinog "Programa 

aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 

2014.

2

Izrada i Provedba 

Vladinog "Programa 

pripremnih i provedbenih 

aktivnosti  za turističku 

godinu 2014" (TURS 2014) 

u dijelu "Sigurnost 

turista"

3

Mjere zaštite i spašavanja 

u nepovoljnim 

vremenskim uvjetima 

4

Izrada stručnih članaka za 

znanstvene i stručne 

skupove iz područja 

zaštite i spašavanja



Izrada i pisanje stručnih i znanstvenih 

radova iz područja ZiS- za druge stručne 

skupove u zemlji i inozemstvu, po pozivu i 

prijavi.

Pisanje članaka za glasilo DUZS "SOS 112".

Izrada promotivnog materijala - brošure u prigodi obilježavanja Dana CZ 2014. godine.

Napisan stručni članak na temu "Poplave - izazovi koji zahtjevaju promjenu diskursa 

djelovanja" za objavu u stručnom časopisu Bezbednost (Republika Srbija).

100,00%

Priprema planske dokumentacije i 

sudjelovanje na pripremnim sastancima

Pripremljeni su vježbovni dokumenti kao podloga za izvođenje i provedbu državnih 

vježbi u području civilne zaštite (Simulacijska vježba "Pad zrakoplova 2014"; Pokazna 

vježba "PLIVA SM 2014"  

100,00%

Praćenje provedbe vježbe
Praćenje provedbe pokazne vježbe "PLIVA SM 2014" u dijelu kontrole izvršenja 

vježbovnih supozicija.
50,00%

Iako je izvršena priprema planske 

dokumentacije, zbog izvršavanja 

zadaća na otklanjanju posljedica 

katastrofalne poplave na području 

Istočne Slavonije, nije održana 

simulacijska vježba "Pad zrakoplova 

2014".

Analiza održane vježbe
Provedene su aktivnosti na analizi održane vježbe i provedbe zadanih vježbovnih 

supozicija uz davanje preporuka za njihovo otklanjanje
100,00%

Priprema planske dokumentacije i 

sudjelovanje na pripremnim sastancima

Izvršene planirane aktivnosti i zadaće na pripremi za održavanje te sudjelovanje na 

Završnom Planskom sastanku za održavanje EU terenake vježbe "CROMODEX 2014". 

Izvršene sve pripremne aktivnosti za provedbu TTX vježbe "KLOREX" uz izradu 

Situacijskog priručnika.

Izvršene zadaće na pripremi DRR tečaja kao i DRR tečaja za nastavnike  koji je planiran 

godišnjim Programom rada DPPI Inicijative.

100,00%

Praćenje provedbe aktivnosti

Izvršavanje zadaća i aktivnosti na provedbi inicijative "Moj grad je siguran".

Sudjelovanje na simulacijskoj vježbi "EU Crisis Management Exrcise Multilayer 2014".

Sudjelovanje u izvođenju te praćenje aktivnosti i zadaća provedenih u sklopu EU 

terenske vježbe (LOT program) "CROMODEX 2014".

Sudjelovanje u izvođenje te praćenje provedbi aktivnosti u sklopu izvođenja 

Simulacijske vježbe "CLOREX".

Sudjelovanje na OECD Radionici "Strateško krizno upravljanje" (lipanj, Geneva).

100,00%

Priprema za izvođenje simulacijske vježbe 

"SEESIM 14"

Izvršene zadaće i aktivnosti na potpori vezano uz izradu scenarija Vježbe uz 

sudjelovanje tri djelatnika Sektora u izvođenju Vježbe.

Pripreme i izvođenje simulacijske vježbe 

"VODNI VAL 14" 
Izvršene su sve pripreme u vezi izvođenja Simulacijske vježbe "VODNI VAL". 70,00%

Simulacijska vježba nije održana zbog 

smanjenja kapaciteta u Simulacijskom 

središtu OSRH

4

Izrada stručnih članaka za 

znanstvene i stručne 

skupove iz područja 

zaštite i spašavanja

5

Priprema i provedba 

državnih vježbi u 

području civilne zaštite

Sudjelovanje u 

međunarodnim 

vježbama, seminarima, 

radionicama i dr.)



Analiza održane aktivnosti i izvješćivanje 

Izvršene zadaće i aktivnosti kao i Analiza u vezi sudjelovanja odnosno provedbe 

održanih vježbi.

Sudjelovanje u realizaciji EU projekta "LOSS DATA SYSTEM IN THE EU" s ciljem izrade 

standardiziranog sustava bilježenja podataka o katastrofama.

Sudjelovanje u pripremi i izvođenju EU pkazne vježbe "DRAVIS 3". 

100,00%

Priprema planske dokumentacije i 

sudjelovanje na radnim grupama

Organizacija i sudjelovanje na "Mission Days" - predavanju o financijskom instrumentu 

CZ u EU.

Sudjelovanje na radnim sastancima Radne skupine "Stručnjaka za civilnu zaštitu" u vezi 

uspostave " Volontary poola".

Sudjelovanje na radnom sastanku u organizaciji Talijanskog predsjedanja Europskog 

vijeća na temu "Suradnje između Civilne zaštite i Tijela za humanitarnu pomoć" te na 

radionici s temom "Kapaciteti za upravljanje rizicima od katastrofa".

Sudjelovanje na radnim sastancima na temu "Klimatskih promjena" i "Procjena 

sposobnosti upravljanja rizicima" u organizaciji EK.

Sudjelovanje na Pripremnom sastanku za Svjetsku konferenciju o smanjenju rizika od 

katastrofa u Ženevi.

Organizacija i provedba tečaja na temu smanjenja rizika od katastrofa u sklopu DPPI 

DMTP programa. 

100,00%

Analiza održane aktivnosti i izvješćivanje Izrada izvješća o provedenim aktivnostima i dostavljanje na daljnje korištenje. 100,00%

Priprema planske dokumentacije i 

sudjelovanje na radnim grupama

Rad u slovensko-hrvatskoj radnoj skupini za izradu podloge ocjene ugroženosti od 

nuklearne nesreće u Nuklearnoj elektrani "Krško"
100,00%

Analiza održane aktivnosti i izvješćivanje 
Izrada izvješća o provedenim aktivnostima i dostavljanje na daljnje korištenje.

Sudjelovanje na redovnom sastanku Bilaterne potkomisije za planiranje Slovenija-

Hrvatska.

100,00%

Priprema planske dokumentacije i 

sudjelovanje na pripremnim sastancima

Sudjelovanje na radnim sastancima uz izradu programske dokumentacije u cilju 

pripreme i razrade zadaća u cilju realizacije EU projekata koje financira EK.

Sudjelovanje na radnim sastancima te izrada programske dokumentacije za financijsko 

razdoblje 2014. - 2020. godina (radni sastanci, radionice, videokonferencije, 

komunikacija s EK, i druge aktivnosti) kao i sudjelovanje na radnim sastancima  u 

MRRFEU.

100,00%

Praćenje provedbe aktivnosti

Praćenje aktivnosti u vezi održane terenske vježbe "CROMODEX 2014"  (LOT 2), Dvije 

Stožerne vježbe  (LOT 2); Terenske vježbe "IPA MNE QUAKE 2014" (IPA -Faza 2);  

Radionice "Early Warning System" i " Flood Rescue" u okviru EU projekta "MURA 2015", 

Realizacija zadaća u okviru IF REACT projekta u okviru FP7 programa.

100,00%

Analiza održane aktivnosti i izvješćivanje Priprema izvješća s održanih aktivnostisvim Sektorima i Službama uz dostavljanje 100,00%

Sudjelovanje u 

međunarodnim 

vježbama, seminarima, 

radionicama i dr.)

7

Sudjelovanje u radnim 

grupama u sklopu 

Mehanizama za civilnu 

zaštitu EU

8

Sudjelovanje u radu 

bilateralnih Potkomisija 

sa susjednim državama

9

Sudjelovanje u 

projektima koje financira 

EU (CMI tečajevi, Vježbe 

za module Lot 1 i Lot 2, 

IPA 2)



10

Upravljanje i 

zapovijedanje u 

konkretnim kriznim 

situacijama, koordinacija 

sudionika zaštite i 

spašavanja

U slučaju nastanka (poplave, suše, snijega) 

aktivno uključivanje u koordinaciju, vođenje 

i zapovijedanje snagama ZiS-a

Koordinacija ukupnih aktivnosti tijekom izvršavanja zadaća na poplavom ugroženom 

području Istočne Slavonije uz izradu dnevnih izvješća te Izvješća za Vladu RH.
100,00%

11

Aktivno sudjelovanje i 

vođenje te koordiniranje 

u zaštiti i spašavanju kroz 

Zapovjedništvo CZ RH

U slučaju nastanka (poplave, suše, snijega) 

aktivno uključivanje u koordinaciju, vođenje 

i zapovijedanje snagama CZ-a

Izvršavanje zadaća tijekom nastankakatastrofalne poplave na području Istočne 

slavonije.
100,00%

12

Uspostava i održavanje 

kontakata i suradnje s 

udrugama građana, 

ustanovama i pravnim 

osobama koje se bave 

zaštitom i spašavanjem

Suradnja s udrugama građana (Hrvatski 

Crveni križ, Hrvatska gorska služba 

spašavanja, HZTK, klubovi spasilačkih i 

potražnih pasa, ronilački klubovi, 

radioamateri, Savez izviđača, itd.)

Izvršene su zadaće i aktivnosti na kontinuiranoj potpori radu Udruga građana s kojima 

DUZS ima sklopljen sporazum o suradnji.

Zadaće i aktivnosti u vezi realizacije zadaća utvrđenih kroz projekt "Volonteri za civilnu 

zaštitu".

Izvršene su zadaće u vezi Povjerenstva za kontrolu utroška financijskih sredstava 

planiranih u Proračunu DUZS za potrebe HGSS-a.

100,00%

Izrada strategije ZiS-a RH Nije bilo aktivnosti. 0,00%

Nije donesen Zakon o sustavu civilne 

zaštite koji predstavlja osnovu za 

donošenje navedenog dokumenta.

Izrada nacrta prijedloga Zakona o sustavu 

CZ

Izrađen je prijedlog Nacrta prijedloga Zakona o sustavu civilne zaštite, prijedlog iskaza o 

procjeni učinaka propisa, savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću, obrada 

mišljenja STDU, izrade izjave o usklađenosti prijedlogom Zakona s pravnom stečevinom 

EU i usporednog podudaranja odredbi propisa EU s prijedlogom Zakona.

100,00%

Izrada i usvajanje nacrta prijedloga 

podzakonskih provedbenih propisa 

temeljem novog Zakona o CZ

Nije bilo aktivnosti. 0,00%

Nije donesen novi Zakon o sustavu 

civilne zaštite kao osnove za izradu 

podzakonskih propisa.

Izrada prijedloga nacrta Standardnih

operativnih postupaka slijedom odredbi

Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg

zračenja te intervencijama u slučaju

izvanrednog događanja s opasnim izvorima

u suradnji Državnim zavodom za radiološku

i nuklearnu sigurnost

Donesena su 3 Standardna operativna postupka temeljena na Uredbi o mjerama zaštite 

od ionizirajućeg zračenja i intervencijama u slučaju izvanrednog događaja uz 

razmatranje prijedbi od STDU.

Izvršavanje zadaća na razmjeni i ažuriranju podataka u RPOT-u iz nadležnosti Agencije 

za zaštitu okoliša.

Izvršavanje zadaća na davanju suglasnosti na Procjene ugroženosti i Planove zaštite i 

spašavanja.

Davanje mišljenja na prijedloge Standarnih operativnih postupaka izrađenih od strane 

STDU.

100,00%

13

Osigurati normativne 

pretpostavke za 

nastavljanje s primjenom 

dosadašnjih i donošenje 

novih javnih politika od 

interesa za razvoj sustava 

civilne zaštite



Započeti proces izrade Procjene rizika od 

katastrofa za RH

Izrada Smjernica za izradu Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj.

Izrada akcijskog plana i usaglašavanje s EK za period u kojem se treba izraditi Procjena 

rizika.

Održavanje radnih sastanaka s koordinatorima radnih skupina za identificiranje rizika.

Sudjelovanje u radu radnih skupina za izradu procjene rizika od katastrofa za pojedine 

rizike te praćenje i usmjeravanje rada radnih skupina i procesa izrade dokumenata 

prema Smjernicama.

Davanje mišljenja i suglasnosti na Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara za područje gradova i županija.

Poslovi u vezi izdavanja suglasnosti pravnim osobama, uz izdavanje uvjerenja fizičkim 

osobama za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja.

100,00%

Usklađivanje odredbi Zakona o sustavu CZ i 

podzakonskih propisa s dokumentima 

prostornog uređenja

Nije bilo aktivnosti. 0,00%

U tijeku je izrada prijedloga nacrta 

Zakona o sustavu CZ kao osnove za 

predmetno usklađivanje.

Projekt „Hrvatska platforma za smanjenje 

rizika od katastrofa”, priprema zaključaka i 

pripreme za organizaciju VI. Konferencije 

HP

Održana je VI. Konferencija Hrvatske Platforme uz pripremu Zaključaka i dostavljanje 

Vladi RH kao i izvršavanje zadaća na pripremi za tisak Zbornika radova..

Popunjavanje HYOGO Monitor upitnika za razdoblje 2013. - 2015. uz prilagodbu pitanja 

za članove HP. 

100,00%

Provedba natječaja likovnih, literarnih i 

medijalnih radova djece školskog i 

predškolskog uzrasta na temu zaštite i 

spašavanja u cilju podizanja razine kulture 

sigurnosti u zajednici

Izvršena zadaće u vezi provedbe natječaja kao i sudjelovanje u Razredbenom 

povjerenstvu za odabir najboljih likovnih i foto radova.

Pripremljen prijedlog Odluke ravnatelja o provedbi natječaja za školsku godinu 

2014/2015.

100,00%

Sudjelovanje u razradi projekata u cilju 

apliciranja na natječaje u vezi korištenja EU 

strukturnih fondova za razdoblje 2014. – 

2020. godina

Izvršene zadaće na pripremi Partnerskog sporazuma, Operativnog programa i Akcijskog 

plana za ispunjavanje preduvjeta za korištenje strukturnih i kohezijskih fondova za 

razdoblje 2014. - 2020.

Izrada Indikatora za pojedine rizike uz ažuriranje tablica opisa Indikatora u okviru OPKK 

2014. - 2020.

Sudjelovanje na na radnim sastancima i Radionicama u MRRFEO i telefonskim i video 

konferencijama s predstavnicima EK

100,00%

Priprema naputaka, uputa, priručnika i

drugog edukacijskog materijala na od

interesa za zaštitu i spašavanje

Održavanje sastanka s Ministarstvom poljoprivrede - Uprave za veterinarstvo i sigurnost 

hrane u vezi provedbe edukacije po županijama uz sudjelovanje u izradi prijedloga 

Priručnika "Životinje u kataklizmama" 

100,00%

Izrada procjene potreba i uvjeta izvedivosti

implementacije te izrada pojedinačnih

elaborata o implementaciji NATO mjera

odgovora na krize uz utvrđivanje načina

provedbe, nositelja aktivnosti i drugo

Sudjelovanje u radu Radne skupine za izradu Elaborata o implementaciji mjera 

odgovora na krize Organizacije Sjevernoatlanskog Ugovora za RH.

Izvršene su pripremne aktivnosti u vezi izrade Elaborata o implementaciji NATO mjera 

odgovora na krize (27 mjera) s ciljem definiranja nositelja aktivnosti i rokova izvršenja.

100,00%

Jačati partnerstvo s 

kapacitetima od interesa 

za civilnu zaštitu u RH i u 

međunarodnoj zajednici

15

14

Smanjiti opasnosti, 

ranjivost i posljedice 

velikih nesreća i 

katastrofa na području 

RH



Sudjelovanje u pripremi i izvođenju 

simulacijske vježbe „CMX 2014“
Nije bilo aktivnosti. 0,00%

Odgođena zbog angažiranja NATO - 

kriza u Ukrajini. 

Sudjelovanje u radu Europskog foruma za 

smanjenje rizika od katastrofa
Dostava podatka OPCW-u za godišnje izvješće za 2013. godinu 100,00%

Sudjelovanje u radu Odbora stalnih 

predstavnika EUR-OPA Sporazuma  Vijeća 

Europe

Nije bilo aktivnosti. 0,00%

Obavljanje drugih zadaća koje su 

kolodirale s terminima sastanaka 

Odbora

Suradnja sa središnjim i drugim tijelima 

državne uprave, specijaliziranim tvrtkama, 

obrazovnim i znanstvenim institucijama i 

organizacijama civilnog društva

Potpisani su Sporazumi o suradnji s udrugama građana u cilju potpore njihovih 

redovnih godišnjih aktivnosti.Surada se odnosi na izmjenu i dopunu podataka uz 

usaglašavanje prema upitima iz industrije.

Sudjelovanje u radu radne skupine za izradu Nacrta novog Zakona o zaštiti od 

elementarnih nepogoda (nositelj Ministarstvo financija).

Suradnja s Središnjom Agencijom za financiranje i ugovaranje EU projekata.

Suradnja s Agencijom za civilno zrakoplovstvo u vezi financiranja SAR zrakoplova, 

temeljem rutnih i terminalnih naknada.

100,00%

Sudjelovanje u radu Nacionalnog 

povjerenstva za nadgledanje provedbe 

Strategije za suzbijanje širenja Oružja za 

masovno uništenje

Suradnja NP za suzbijanje širenja OMU i davanje očitovanja na Nacrt izvješća o 

provedenim aktivnostima sukkladno Nacionalnoj strategiji i Akcijskom planu za 

suzbijanje širenja OMU za 2013. godinu.

100,00%

Sudjelovanju u radu nacionalnog 

povjerenstva za provedbu Konvencije o 

zabrani kemijskog naoružanja

Izvršene su aktivnosti vezane uz članstvo u Hrvatskom forumu za kemijsku sigurnost.

Izvršene su aktivnosti vezane uz članstvo u Nacionalnom povjerenstvu za primjenu 

Konvencije o zabrani kemijskog oružja.

100,00%

16

Uspostaviti optimalnu 

organizacijsku strukturu i 

veličinu DIP CZ

Donošenje odluke o osnivanju i ustrojstvu 

DIP CZ
Donesena je Odluka o osnivanju i ustrojstvu DIP CZ 100,00%

Donošenje pravilnika o evidenciji, 

ustrojstvu, popuni i pozivanju obveznika 

civilne zaštite

Izrađen radni prijedlog Pravilnika. 50,00%

Zbog angažiranja DIP CZ na otklanjanju 

posljedica katastrofalnih poplava kao i 

izvršavanja drugih neplaniranih zadaća 

nije do kraja realizirana predmetna 

zadaća.

Sudjelovanje u pripremi i izvođenju 

programa osposobljavanja postrojbi opće 

namjene

Sukladno Odluci ravnatelja izvršeno osposobljavanje pripadnika postrojbi opće namjene 

civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba te Pazina i Krka uz sudjelovanje nadležnog 

DIP CZ.

100,00%

Sklopanje sporazuma s udrugama civilnog 

društva

Potpisani Sporazumi o suradnji s Udrugama građana uz izradu Financijskih pokazatelja 

troškova realizacije Odluke o obvezama DUZS slijedom potpisanih Sporazuma.

Izrađen Plan suradnje s Udrugama građana za 2014. uz definiranje dva prioriteta 

aktivnosti udruga za koje se očekuje potpora DUZS u njiovoj realizaciji.

100,00%

Jačati partnerstvo s 

kapacitetima od interesa 

za civilnu zaštitu u RH i u 

međunarodnoj zajednici

17

Unaprijediti sustav 

popune postrojbe 

ljudstvom

15



Racionalizacija raspodjele sredstava po 

Odjelima DIP CZ

U suradnji s SOP izvršena je raciuonalizacija raspodjele opreme i sredstava i njihove 

dostave prema DIP CZ OS, RI, ST i ZG.

Kontrola i ažuriranje popisa opreme i sredstava civilne zaštite koja se nalaze u 

skladištima DIP CZ uz iskazivanje zahtjeva za prioritetnu nabavu.

100,00%

Izrada i donošenje plana popune
Kontinuirano izvršavanje zadaća na odabiru i popuni DIP CZ.

Izvršene zadaće u vezi zdravstvenog pregleda kao i provjere sposobnosti kroz Cooperov 

test pričuvnika za DIP CZ - Odjel RI i ZG, Tim za spašavanje iz ruševina

100,00%

Izrada i donošenje trogodišnjeg financijskog 

plana
Izrađen je Financijski plan za razdoblje za razdoblje 2014. - 2016. godine. 100,00%

Izraditi i donijeti Plan upotrebe DIP CZ Izrađen je radni prijedlog Plana upotrebe kao i nacrta Plana pripravnosti DIP CZ. 50,00%

Zbog angažiranja DIP CZ na otklanjanju 

posljedica katastrofalnih poplava kao i 

izvršavanja drugih neplaniranih zadaća 

nije do kraja realizirana predmetna 

zadaća.

Razvijati sustav trajne izobrazbe obučavanja 

pripadnika i postrojbi

Sudjelovanje u izradi pregleda financijskog troška provedbe osposobljavanja na 

godišnjoj razini uz izradu gantograma aktivnosti (po kvartalima) DIP CZ i PUZS u 

provedbi osposobljavanja sudionika sustava zaštite i spašavanja uiz nadležnosti JLP®S.

100,00%

19

Olakšati i omogućiti 

potpuno ostvarivanje 

prava i obveza pripadnika 

DIP CZ

Donijeti provedbeni propis o naknadi 

pripadnicima postrojbi za sudjelovanje u 

aktivnostima

U tijeku je izvršavanje zadaća u vezi izmjene podzakonskih propisa kojima se regulira 

naknada (pričuvnim) pripadnicima postrojbi civilne zaštite za sudjelovanje u izvršavanje 

zadaća na području RH  te u inozemstvu.

50,00%

Nije donesen Zakon o sustavu civilne 

zaštite koji predstavlja osnovu za 

rješavanje navedene problematike..

Izrada plana popune DIP CZ i na temelju 

njega izrada financijskog plana za 2 

projekta, projekti K553134 i K863004 - Izvor 

43.

Izraden  financijski plan za navedene projekte na bazi podataka iz Plana popune DIP CZ 100,00%

Izrada financijskog plana i na temelju njega 

izrada plana nabave za 2 projekta, projekti 

K553134 i K863004 - Izvor 43.

Izrađeni planovi nabave na temelju financijskog plasna za 2014. uz usaglašavanje s 

izvršenim rebalansom financijskog plana.
100,00%

Koordinacija na Sektorskoj razini o 

prioritetima nabave, vježbama, obuci i 

osposobljavanju, te zatvaranje Plana 

financija i plana nabave za iduću godinu.

Izvršeno usaglašavanje prijedloga Plana nabave na Sektorskoj razini koji uključuje 

prioritete nabave za DIP CZ, vježbe, obuku i osposobljavanje za 2015. godinu
100,00%

18

Uspostaviti efikasniju 

popunu postrojbe s 

materijalno-tehničkim 

sredstvima

20

Izrada godišnjeg Plana 

opremanja

DIP CZ materijalno-

tehničkim sredstvima, i 

prijedloga Plana financija.



Prikupljanje zahtjeva o prioritetima MTS-a 

od strane DIP CZ RH – Odjela, te njihovo 

objedinjavanje i uvrštavanje u Plan financija 

i nabave.

Prikupljeni su zahtjevi (prioriteti) nabave, njihovo objedinjavanje i uvrštavanje u Plan 

prema planovima razvoja iskazanim od strane DIP CZ - Odjel OS, RI, ST i ZG
100,00%

Uvođenje nove opreme i teh. karakteristika 

te podizanje stručne osposobljenosti DIP CZ 

RH Odjel Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, za 

nova sredstva i opremu.

Kontinuirano uvođenje nove opreme i sredstava uz izvršavanje (kvartalno) zadaća na 

ažuriranju Kataloga opreme i sredstava. 
100,00%

Pisanje zahtjeva za nabavu MTS-a temeljem 

Plana nabave

Konituirano izvršavanje zadaća na izradi zahtjeva za nabavu opreme i sredstava 

slijedom prihvaćenog Plana nabave.
100,00%

Utvrđivanje tehničkih karakteristika MTS za 

DIP CZ RH, te sukladnosti s EU standardima i 

normama kvalitete.

Izvršavanje zadaća na utvrđivanju tehničkih karakteristika opreme i sredstava uz 

provjeru njihovih tehničkih karakteristika i sukladnosti s EU standardima i normama 

kvalitete uz utvrđivanje prijedloga za izmjenu i dopunu Kataloga opreme DUZS.

100,00%

Sudjelovanje u radu povjerenstava za 

određivanju najpovoljnijih dobavljača 

sredstava i opreme.

Kontinuirano (po potrebi) sudjelovanje u radu povjerenstva za nabavu opreme i 

sredstava CZ.
100,00%

Zaprimanje MTS-a na Centralnom skladištu 

DUZS-a, i tehnička kontrola te usklađivanje 

opreme i sredstava sa teh. i drugim 

karakteristikama iz zahtjeva za nabavu.

Izvršavanje zadaća na zaprimanju opreme i sredstava CZ u Centralno skladište DUZS-a 

uz provedbu tehničke kontrole i usklađivanja isporučene opreme i sredstava sa danim 

zahtjevima za nabavu.

100,00%

Izrada prijedloga i distribucija opreme i 

sredstava po DIP CZ RH – Odjelima Zagreb, 

Osijek, Rijeka i Split.

Na osnovu zaprimljene opreme i sredstava CZ u skladištu DIP CZ - Odjel ZG, izrađuje se 

prijedlog za njihovu raspodjelu po DIP CZ uz izvršavanje zadaća na distribuciji opreme i 

sredstava uz neposrednu suradnju s SOP-om

100,00%

Praćenje realizacije Plana nabave, konačno 

izvješće

Izvršene zadaće na kontinuiranom praćenju realizacije realizacije Plana nabave uz 

izradu prijedloga Konačnog izvješća u dijelu nadležnosti
100,00%

22
Zaštita Kritične 

infrastrukture

Provedba odredbi Zakona o Kritičnim 

infrastrukturama i Odluke Vlade RH o 

određivanju Sektora iz kojih središnja tijela 

državne uprave identificiraju nacionalne KI 

te liste redosljeda Sektora KI

Izvođenje Programa edukacije za sigurnosne koordinatore u suradnji s Veleučilištem 

Velika Gorica.

Zadaće i aktivnosti u vezi provedbe obveza sigurnosnih koordinatora u dijelu koji se 

odnosi na identifikaciju nacionalnih kritičnih infrastruktura kao i zadaća na pripremi 

stručnih skupova i savjetovanja tijekom 2015.

100,00%

20

Izrada godišnjeg Plana 

opremanja

DIP CZ materijalno-

tehničkim sredstvima, i 

prijedloga Plana financija.

21

Realizacija godišnjeg 

Plana opremanja 

(nabave) opreme i 

sredstava za zaštitu i 

spašavanje. 



23
Strategija nacionalne 

Kibernetičke sigurnosti

Provedba Strategije nacionalne sigurnosti u 

dijelu kibernetičke sigurnosti; Europski 

dokumenti u području kibernetičke 

sigurnosti

Sudjelovanje u radu Radne skupine za Kritičnu infrastrukturu i upravljanje rizicima 100,00%

24

Suradnja sa 

Ravnateljstvom za robne  

zalihe u realizaciji i 

čuvanju zaliha za potrebe 

zaštite, spašavanja i 

pomoći u slučaju 

katastrofa.

Suradnja i koordinacija pri formiranju i 

korištenju zaliha u slučaju nesreća, te 

njihova relokaciji prema zahtjevima s 

terena. 

Izrada mišljenja na prijedlog Bilance robnih zaliha i na prijedlog nabave roba iz Bilance.

Sudjelovanje na radnom sastanku na temu "Distribucija naftnih derivata za potrebe 

vozila i strojeva za djelovanje operativnih snaga ZiS-a tijekom katastrofa ili velikih 

nesreća.

Pisanje tehničkih karakteristika opreme i sredstava uz definiranje njihove količine i 

financijskog okvira uz dostavu Ravnateljstvu za robne zalihe, potrebnih za izvršavanje 

zadaća u otklanjanju posljedica katastrofa.

100,00%

25 Ostali poslovi

Izvršavanje zadaća u provedi EK projekata"MURA 2015", "IF REACT" i "RECIPE" kroz izvršavanje zadaća u pripremi i organizaciji Kick off sastanaka  i Radionica kao i pripremi projektne dokumentacije za apliciranje 

na oabjavljene natječaje EK. Sudjelovanje u izvođenju programa osposobljavanja članova Stožera ZiS-a i članova Zapovjedništva CZ i Vatrogasnih zapovjedništva županija.

Suradnja s DZRNS u primjeni Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja. Izrada mišljenja na zakonske i podzakonske akte dostavljene od strane SOP-a. Zadaće u vezi davanja ocjene Studije o utjecaju na 

okoliš zahvata "Uvozni terminal za ukapljeni prirodni plin (LNG) na otoku Krku.

Zadaće na dopuni digitalne baze lokacija pravnih osoba koje nisu obveznici Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.

Izdavanje PS - 4 obrazaca te suradnja s MUP-om radi utvrđivanja stausa hrvatskih branitelja.

Prikupljanje podataka te ustrojavanje baza podataka o svim iznenadnim događajima, nesrećama i katastrofama na području RH kao i vođenje baze podataka Izvještaja hidroloških biltena, dnevnih izvještaja DC 

ZiS, izvještaja HAK-a, vremenskih prognoza, meteo izvještaja, izvještaja Hrvatskih voda i lučkih kapetanija i njihovo uvrštavanje u mjesečne izvještaje i biltene.

Zadaće u vezi davanja obveze za izradu Vanjskih planova. Izrada polugodišnjeg Izvještaja o realizaciji Strateškog plana MUP-a.

Suradnja s DZRNS u vezi objedinjavanja i distribucije JLP(R)S popisa nadležnih kontakt osoba na čijem području se koriste opasni izvori ionizirajućeg zračenja.

Suradnja s DZRNS u vezi izrade prijedloga SOP-a o primjeni jodne profilakse .

Sudjelovanje na radnim sastancima u Ministarstvu obrane u vezi izradi Plana obrane RH u dijelu nadležnosti DUZS.

Sudjelovanje na TAIEX Radionicama "LIFE programa" u organizaciji MZOIP i TAIEX ureda EK za tehničku pomoć.

Priprema i izvođenje Radionice na temu " Pravilnik o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja" te "Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari".

Sudjelovanje u radu bilateralnih i drugih sastanaka u dijelu međunarodne aktivnosti DUZS.

Sudjelovanje na prvom pripremnom sastanku za Svjetsku Konferenciju za smanjenje rizika od katastrofa.

Sudjelovanje na stručnom skupu "Koncept strategije prostornog razvoja RH". Aktivnosti u vezi izrade Monografije u povodu obilježavanja 10-godišnjice DUZS te izrada članaka za g"SOS 112"-glasilo DUZS. 

Izvršavanje zadaća u vezi provedbe popisa imovine DUZS. Izvršavanje administrativnih zadaća iz nadležnosti SCZ-a.  



RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST
REALIZACIJA

POSTOTAK 

REALIZIRANOSTI

NAPOMENA

(UKOLIKO CILJ NIJE U POTPUNOSTI 

REALIZIRAN, NAVESTI RAZLOG)

A B C D E F

Priprema, organizacija i sudjelovanje na 

hrvatskom konzorcijskom sastanku 
Nije bilo aktivnosti. 0,00%

Aktivnost je završila sa 11.2.2014. kada je 

održan završni konzorcijski sastanak.

Sudjelovanje na sastancima HeERO projekta Nije bilo aktivnosti. 0,00% Projekt je završio 30.6.2014.

Publiciranje rezultata pilota na konferencijama, 

radionicama i sl.

Na 37. međunarodnom skupu za informacijsko i komunikacijsku tehnologiju, 

elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO 2014. u okviru CTI sekcije prezentirana su 

„POSTIGNUĆA U NACIONALNOM PROJEKTU HeERO – E-POZIV".

100,00%

Izrada podloga za financijsko izvješće “Form C”

Obrađeno i predano zadnje traženje DUZS-a za troškove (CIP-ICT PSP Pilot actions) u 

2013. prema Europskoj komisiji.

Dostavljen "Bank account"

100,00%

Operativno tjedno testiranje e-poziva
Realizirano planirano mjesečno testiranje e-poziva sukladno raspoloživim kapacitetima 

te zadnje testiranje sprovedeno u prosincu 2014.
100,00%

Proširiti postojeći sustav za zaprimanje poziva s 

novom funkcionalnosti (e-poziv)

Realizirane inicijalne aktivnosti (pripremni sastanci) vezano za pismo namjere u svrhu 

nastavka pune primjene e-poziva u RH (od rujna od prosinca).  
30,00%

Zbog ograničenih financijskih mogućnosti  i 

strateških odrednica povezanih s pitanjima 

tehničko-tehnološke prirode koja se 

usuglašavaju s drugim tijelima državne 

uprave odustalo se od daljnjeg 

sudjelovanja u projektu. 

Sprovesti testiranje sustava s novom 

funkcionalnosti 
Nije bilo aktivnosti. 0,00%

Odgađa se za sljedeće plansko razdoblje 

zbog Odluke EP iz svibnja 2014. g. o 

pomicanju termina implementacije e-

poziva s 2015. na 2017. godinu  

1.
Koordinacija nacionalnog 

HeERO-a projekta

2.

Primijeniti e-poziv kao novu 

telekomunikacijsku uslugu 

automatske dojave 

prometne nesreće 

županijskom centru 112

1.1 Državni centar zaštite i spašavanja

4. Državni informacijski i komunikacijski sustav zaštite i spašavanja 



Prikupljanje i obrada podataka, utvrđivanje 

vrste i prirode događaja, provedba 

komunikacijskog uzbunjivanja  na državnoj i/ili 

međunarodnoj razini, te  redovno ili izvanredno 

izvješćivanje

Aktivnosti su se obavljale kontiniirano, a uvjetovano karakteristikama svakog pojedinog 

događaja.

Sukladno navedenom u Dnevnik protoka informacija Odjela za operativno-

komunikacijske poslove upisana su 6729 događaja, od čega kao najvažnije smatramo za 

potrebnim istaknuti:

- 493 medicinskih prijevoza zrakom,

- 234 traganja i spašavanja,

- 1986 lociranja mobitela,

- 104 isključenja zlonamjernih pozivatelja.

Tijekom 2014. ističemo operativno postupanje i izvanredna izvješćivanja uvjetovano:

- Snježnim nepogodama i/ili poledicom (siječanj/veljača), kada je izrađeno 14 

situacijskih izvješća.

- Poplavama (veljača), kada je izrađeno 57 situacijskih izvješća.                                                                                             

- Poplavama koje su tijekom mjeseca svibnja zahvatile područja Sisačko-moslavačke, 

Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i, najizraženije odnosno sa katastrofalnim 

posljedicama, područje Vukovarsko-srijemske županije (izrađeno 77 situacijskih izvješća 

te 33 situacijska izvješća za ERCC).                                                                                                                                    

- Obilnim kišnim padalinama i poplavama (rujan), kada je izrađeno 25 situacijskih 

izvješća te 9 situacijskih izvješća za ERCC.

100,00%

Izrada novih i ažuriranje postojećih standardnih 

operativnih postupaka, sporazuma, uputa, 

protokola i akcijskih planova vezanih za rad DC 

ZiS

Kontinuirano se provode aktivnosti na donošenju novih i ažuriranju postojećih 

standardnih operativnih postupaka, sporazuma, uputa, protokola i akcijskih planova 

vezanih za rad DC ZiS.

100,00%

Provedba simulacijsko-komunikacijskih i  

terenskih vježbi, na nacionalnoj i  

međunarodnoj razini 

Sudjelovanje na simulacijsko-komunikacijskim vježbama i vježbama operativnih snaga 

zaštite i spašavanja na državnoj i međunarodnoj razini, putem kojih su se uvježbavale 

procedure postupanja, razvijala znanja, sposobnosti i vještine, te obavljala provjera 

funkcioniranja komunikacijskih sustava ZiS-a.

Tijekom 2014. Odjel za operativno-komunikacijske poslove bio je uključen u ukupno 27 

vježbi odnosno provjera ispravnosti komunikacijskih sustava, i to:

- 22 vježbe odnosno provjera ispravnosti komunikacijskih sustava na međunarodnoj 

razini,

- 5 vježbi odnosno provjera ispravnosti komunikacijskih sustava na državnoj razini.

U sklopu navedenih aktivnosti ističemo:

> „EU PROMETHEUS 2014“, 31.05 - 05.06.

> „SESSIM“, 22.09. - 26.09.

> „QUICKSILVER“, 24. i 25.09.

> „IPA MNE QUAKE“, 21.10 - 24.10.

> „NEAMWave14“, 29.10.

> „NEK 2014“, 26. i 27.11.

100,00%

Sudjelovanje na programima izobrazbe  i 

osposobljavanja

> U vremenskom razdoblju od 20. do 24. listopada 2014. službenik Odjela za 

komunikacijsko-operativne poslove sudjelovao je na CMI tečaju (Osnovni tečaj 

Mehanizma unije za civilnu zaštitu).                                                                                                                                                  

> Tijekom mjeseca prosinca 2014. započelo je dodatno osposobljavanje službenika u 

radu na poslužitelju ZEOS.                                                                                               > 

Upoznavanje sa funkcionalnostima Stožernog zapovjednog vozila DUZS-a.

100,00%

3.

Učinkovito obavljanje 

operativnih zadaća u 

redovnim i izvanrednim 

situacijama kroz 

komunikacijsku koordinaciju 

na državnoj i/ili 

međunarodnoj razini



Prikupljanje i obrada podataka, utvrđivanje 

vrste i prirode događaja, angažiranje 

vatrogasnih i drugih snaga sukladno zahtjevu 

Glavnog vatrogasnog zapovjednika

> Praćenje i obrada podataka svih događaja dobivenih od strane Županijskih 

vatrogasnih operativnih centara ili ŽC-a 112.

> Svakodnevno vođenje tijeka događanja i koordinacija sa DIP-ovima (brojno stanje, 

stanje tehnike i provjera veze (TETRA).

> U promatranom razdoblju, a sukladno zahtjevu glavnog vatrogasnog zapovjednika 

izvršeno angažiranje:

 - 23 zahtjeva za angažiranje zračnih snaga za gašenje 11 požara raslinja te 2 preleta 

Canadairom za obilježavanje godišnjice stradavanja vatrogasaca na Kornatima; ukupno 

angažirano 15 canadaira (od toga 2 za prelete), 5 AT-a i 5 helikoptera 

- 14 zahtjeva za angažiranje Državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi, ubrajajući i 

SPVP tijekom požarne sezone djelovali na 54 intervencije (poplave, požari, traganja) u 

RH.

100,00%

Provedba koordinacije postupanja vatrogasnih i 

drugih snaga u vatrogasnim intervencijama, te 

pružanje operativno-komunikacijske potpore

> Koordinacija i korespondencija sa županijskim vatrogasnim centrima i županijskim 

vatrogasnim zapovjednicima  prilikom izvršenja 172 redovnih i izvanrednih zapovjedi 

glavnog vatrogasnog zapovjednika za dostavu tehnike, opreme te angažiranju 

vatrogasaca iz drugih županija tijekom godine. 

> Vršena operativno-komunikacijska potpora za DIP i zračne snage u vatrogasnim 

intervencijama

100,00%

Prikupljanje, vođenje i upis podataka o 

vatrogasnim intervencijama i ostalim 

aktivnostima u bazu podataka, te izrada 

izvješća, analiza i zaključaka o provedbi 

vatrogasnih intervencija

> 22818 prikupljenih, analiziranih i u bazu VOS-a upisanih izvješća o angažiranju 

vatrogasnih snaga 

> 3784 požara na otvorenom prostoru od čega 1644 požara raslinja s opožarenih 4039 

ha površina

> 2875 požara na objektima

> 539 požara prijevoznih sredstava

100,00%

Izrada novih i ažuriranje postojećih normativno-

planskih dokumenata vezanih za rad VOS-a

> izrada jedinstvenog obrasca za izvješće o vatrogasnoj intervenciji koje će se 

implementirati u vatrogasnoj mreži te proslijediti uz zapovijed glavnog  vatrogasnog 

zapovjednika županijskim vatrogasnim zajednicama na postupanje.

> rad na ažuriranju uputa o radu VOS-a te županijskih vatrogasnih operativnih centara 

(ŽVOC).

> sudjelovanje u radnoj grupi i radu u projektu koji je odobren od strane HAKOMA a tiče 

se Upravljanja u vatrogasnim intervencijama (UVI)

> u suradnji sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, izvršena procjena funkcionalnosti 

postojećih IT sustava u vatrogasnim postrojbama - (projekt HAKOM)

> izrađene „Upute o postupanju“

> izrađene smjernice za rad VOS-a u 2015. god.

100,00%

Provedba aktivnosti određenih Državnim 

planom angažiranja vatrogasnih snaga i snaga 

koje sudjeluju u gašenju požara

> postupanje po odredbama Državnog plana za 2014. godinu.

> izrađena 63 Zahtjeva za prijevoz vatrogasaca, vatrogasnih vozila i opreme trajektom 

(Jadrolinija) a za potrebe realizacije Zapovjedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika o 

dislokaciji vatrogasnih snaga

100,00%

4.

Kvalitetno upravljanje, 

angažiranje, koordinacija i 

praćenje cjelokupnih 

aktivnosti snaga zaštite i 

spašavanja pri vatrogasnim  

intervencijama i realizaciji  

putem Vatrogasnog 

operativnog središta (VOS)

5.

Ostvarenje obveza iz 

Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od 

interesa za RH u 2014.



Provedba  dislokacije VOS-a tijekom 

protupožarne sezone u Centar za koordinaciju 

vođenja i gašenja požara na priobalju (Divulje)

> rad sukladno planu rada službenika VOS-a 

> izvršeno 10 smjena službenika VOS-a, i to u vremenskom razdoblju od 23. lipnja do 

09. rujna 

> uslijed vremenskih prilika (ranije od predviđenog, a  zbog kišnog vremena) 09. rujna 

VOS je prestao sa radom u operativnom vatrogasnom zapovjedništvu Divulje te 

nastavio sa radom u prostor DCZiS-a, Nehajska  5 Zagreb

100,00%

Provedba redovnih dislokacija vatrogasnih 

snaga tijekom protupožarne sezone, kao i 

izvanrednih dislokacija vatrogasnih snaga 

tijekom protupožarne sezone u slučaju 

nepredviđenog izvanrednog događaja, 

temeljem zapovjedi Glavnog vatrogasnog 

zapovjednika

> provedba 6 redovnih 14-dnevnih dislokacija vatrogasnih snaga sukladno zapovijedi 

Glavnog vatrogasnog zapovjednika

> nije bilo požara koji bi iziskivali potrebu za provedbom izvanrednih dislokacija 

vatrogasnih snaga za požare na otvorenom prostoru.

100,00%

Izrada, održavanje i prilagođavanje   ZeOS 

aplikacija

ZEOS - Ugroze za RH; dodavanje sloja: Minski sumnjiva područja (tjedno); ažuriran sloj 

za 2013. godinu; obnovljen servis DNEVNIK_PUZIS 2012; kreirani, testirani i poslani 

korisnički računi za aplikaciju Dnevnik 112 (118 korisničkih računa); izrada WMS servisa 

za potrebe DHMZ-a, unos podataka za 2014. -svakodnevno; korekcija netočnosti u 

dostavljenim excel podacima - svakodnevno; unaprijeđivanje ZEOS aplikacija 

(dodavanje dinamičkih podataka - vodostaji, vrijeme, radiološke mjerne postaje, 

potresi, kamere); Izrada plana razvoja ZeOS-a; SAFER podaci o poslužitelju za inventuru; 

priprema baze i koncepta za dodavanje redoslijeda pozivanja hitnih službi u ZEOS web 

aplikaciji; topološka provjera podataka od DGU-a iz SRPJ-a (naselja i općine), topološka 

provjera novih podataka, topološka pravila u bazi prostornih podataka i automatske 

popravke nepoklapanja; posjet JVP Split vezano za nadležnosti vatrogasnih postrojbi u 

Splitsko-dalmatinskoj županiji, lokacije s kojih PP eskadrila kupi vodu; dodavanja Google 

StreetView funkcionalnosti u ZEOS web aplikaciji; GDB rekonstrukcija - dodani novi 

Feature Dataset: Ugroze, Zastita_prirode i Zdravstvo; ZEOS - Dnevnik protoka 

informacija - DC ZiS - unos podataka za 2014. - svakodnevno i ažuriran sloj za 2013.; 

Izrada Adresnog lokatora; Razvoj funkcionalnosti za crtanje kružnog isječka i 

poboljšanje funkcionalnosti mjerenja;  Servisne zone kao geoprocessing servis; ArcPy i 

ArcObjects; Izrada karata za potrebe ravnatelja, Sektora za CZ i Sektora za Vatrogastvo; 

Izrada financijskog plana; Izrada izvješća o realizaciji Strateškog plana.

100,00%

5.

Ostvarenje obveza iz 

Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od 

interesa za RH u 2014.

6.

Uspostava, održavanje i 

nadogradnja ZeOS-a kao 

alata za kvalitetno analitičko 

prosuđivanje i odlučivanje u 

sustavu zaštite i spašavanja



Povećanje otpornosti i raspoloživosti sustava 

kroz povećanje brzine i broja istovremenih 

pristupa

Stvaranje novog GDB sa ažurnim prostornim podacima koji će svi biti u HTRS96/TM; 

suradnja s Microsoft-om za potrebe korištenja Bing maps; rad sa Openstreetmap 

podacima (preuzimanje, obrada, stvaranje novih podataka, analiza); OSRP - 

nadogradnja i popravak (proučavanje koda); izrada geoprostorne baze podataka za 

sirene sa sučeljem za korištenje preko weba; projekt 1 faze rekonstrukcije ZEOS-a; 

komunikacija CoordCom s ZEOS sustavom putem xml-a; testiranje OSRP aplikacije; 

izrada sučelja za unos podataka; potpora ŽC-ima za administriranje CoordCom-a; 

testiranje TETRA uređaja (da li radi AVL); povezivanje ZEOS-a i ORKKO-a; poboljšanje 

funkcionalnosti za iscrtavanje TETRA AVL-a (gubljenje lokacije).

100,00%

Izrada prostornih i geostatističkih analiza

Zemljovidi poplave na prostoru grada Karlovca; seizmološki zemljovid; izrada WMS 

servisa za Agenciju za zaštitu okoliša OIKON; izrada analiza za potrebe projekta nadzor 

granice MUP; suradnja sa HVZ-om za potrebe projekta HAKOM; izrada analiza za 

potrebe Sektora za vatrogastvo Crvena knjiga; obrada i dostava podataka za potrebe 

JVP Karlovac; izrada modela u OOP jeziku za potrebe Sektora civilne zaštite - procjena 

ugroženosti; izrada analiza za potrebe PU Karlovac - poplave; izrada analiza pokrivenosti 

morske granice MUP; izrada i dostava ispisanih zemljovida PU Rijeka i PU Karlovac; 

CoordCom izvještaji mjesečni i kvartalni - koordinate slučajeva; priprema podloga za 

ažuriranje DVD - središnji (podaci od inspektora); dostava podataka o klizištima - 

procjena ugroženosti Geološki institut; izrada prezentacije za Athens EU-funded project 

"GIO Lot2 User Uptake";  izrada Analize zahtjeva za lociranje pozivatelja za razdoblje 

01.01.2014. do 30.04.2014. i usporedba sa prijašnjim godinama; izrada Analize hitnih 

medicinskih prijevoza; izrada Analize prelijevanje nasipa Ribnjak kod Letovanića (08. 

rujan 2014.); izrada karata za potrebe Izvješća o poplavama u svibnju 2014.

100,00%

Provedba obuke u korištenju ZeOS-a

Edukacija djelatnika za rad sa aplikacijom Dnevnik 112 - ŽC 112 Karlovac, ŽC 112 

Koprivnica, ŽC 112 Sisak, Vatrogasci Supetar, PUZS Šibenik, PUZS Zadar, PUZS Gospić, 

DIP Split, edukacije za djelatnike GS OS RH, Mentorski rad na projektu PMF-a za 

rektorovu nagradu, Prezentacije, demontracija rada na aplikaciji i analitičkim alatima za 

INA,

Izrada i obuka  u izradi izvješća u CoordComu za potrebe odjela DC ZiS, pomoć 

kolegama iz odjela SIKT u popunjavanju obrazaca

Izrada i obuka  u izradi izvješća u CoordComu za potrebe odjela DC ZiS, pomoć SIKT-u u 

popunjavanju obrazaca; edukacija djelatnika ŽC 112  za rad s aplikacijom Dnevnik 112.

100,00%

6.

Uspostava, održavanje i 

nadogradnja ZeOS-a kao 

alata za kvalitetno analitičko 

prosuđivanje i odlučivanje u 

sustavu zaštite i spašavanja



Suradnja s hrvatskim i međunarodnim 

institucijama koje prikupljaju prostorne podatke

DUZS - Hrvatska vatrogasna zajednica - Vatrogasna mreža; HAZU - XX. Skupštinsko 

zasjedanje znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja; Grad Knin (priprema podataka, 

izrada .shp, ažuriranje postojećeg .shp s novim podacima, ažuriranje servisa hidranti, 

objava ažuriranog servisa hidranti); GIO EMS TEAM Croatia floods: DMTP 2014 - 

Workshop on Information Systems, 12-13 March 2014, Skopje, MACEDONIA; dobava 

podataka o 0,3 kW mreži Dubrovnik za potrebe projekta MUP-a; rad na projektu 

Hr.voda - Izrada zemljovida opasnosti i ugroženosti od poplava; suradnja s NATO 

stožerom na projektu Next Generation Incident Command System; Suradnja s 

Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory na projektu Next Generation 

Incident Command System; dobava digitalnih grafičkih priprema DGU za iscrtavanje 

zemljovida Karlovac i Učka; HAK - stvaranje podataka o mostovima, vijaduktima, 

nadvožnjacima, podvožnjacima, tunelima, čvorištima, odmorištima, naplatnim 

kućicama; HGSS GIS tečaj; Hrvatske vode - dostava podataka o izradi zemljovida 

opasnosti i ugroženost; dostava novih podataka o naseljima od DGU-a,  suradnja s 

Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu i Agencijom za mobilnost i programe EU; redoviti 

pregled IAEA USIE Mail Service i uobičajenih publiciranih ključnih atributa; praćenje 

obavijesti od strane European Emergency Number Association - EENA112; praćenje 

platforme IPCR Web User; praćenje platforme IPCR Web User;  Next Generation 

Incident Command System (radionica u Zagrebu); prisustvovanje sastanku vezano za 

Holistic projekt (index opasnosti od požara i simulator širenja požara).

100,00%

Potpora Stožeru ZiS-a RH u slučaju velikih 

nesreća i katastrofa

Analitički rad u stožeru ZIS-a u stvarnom vremenu; analitički rad u stožeru obrane od 

poplava Hr. voda u stvarnom vremenu; analitički rad u stožeru ZIS-a u stvarnom 

vremenu - Županja; analitički rad u Stožeru ZIS-a RH - poplave rujan 2014.

100,00%

Priprema tehničke dokumentacije za nabavu

Pripremljeni i otpremljeni zahtjevi za nabavu za servis i održavanje sustava za 

uzbunjivanje za dvogodišnje razdoblje,  za opremu za upravljanje i nadzor sirena koja za 

komunikaciju koristi digitalnu radio komunikaciju TETRA-ZET sustava veza za ŽC 112 

Zagreb (centralni  uređaj za upravljanje sirenama i 8 uređaja na sirenama) i nabavu  

uređeja za upravljanje i nadzor elktromotorne sirene koji za komunikaciju koriste 

analognu radio vezu.

100,00%

Provjera ispravnosti sustava za uzbunjivanje
Provedeno je 11 redovnih ispitivanja sustava za uzbunjivanje te su o istima  prikupljeni i 

obrađeni podaci, a na osnovu kojih su podnjeta izvješća o rezultaima ispitivanja.  
100,00%

7.

Održavanje  funkcionalnosti 

i nadogradnja postojećeg 

sustava za uzbunjivanje 

1.2  Služba za sustav 112

6.

Uspostava, održavanje i 

nadogradnja ZeOS-a kao 

alata za kvalitetno analitičko 

prosuđivanje i odlučivanje u 

sustavu zaštite i spašavanja



Podnošenje zahtjeva za popravak elemenata 

sustava za uzbunjivanje  uvažavajući procjenu 

isplativosti popravka i ugroženosti stanovništva

Prema zaprimljenim prijavama  neispravnosti od PUZS-a i na osnovu izvješća o 

ispitivanju sustav za uzbunjivanje  pripremljeni i otpremljeni zahtjevi   za ponude za 

otklanjanje kvarova na elementima sustav za uzbunjivanje ugovornom serviseru. 

Analizom zaprimljenih ponuda, procjene isplativosti popravaka, a u okviru raspoloživih 

financijskih sredstva  izdano je šest Naloga za izvršenje usluga servisa u iznosu od 

226.242,00 kn, odnosno 98,4% planiranih financijskih sredstava

Tijekom godine ukupno su zaprimljene  23 prijave neispravnosti za elemente sustava za 

uzbunjivanje iz PUZS-a. Zbog ograničenih financijskih sredstava nije bilo moguće izdati 

Nalog za servis elementa sustava za uzbunjivanje u 2 PUZS-a (Dubrovnik i Slavonski 

Brod) a djelomično u 4 PUZS-a (Zagreb, Osijek, Pazin i Šibenik).

98,40%

Kontrola izvedenih radova - popravaka, ovjera 

računa i vođenje evidencija  o izvršenim 

radovima i troškovima

Prije ovjere, provjerena je usklađenosti računa za servis i održavanje sustava za 

uzbunjivanje s izdanim nalogom za popravak i zapisnicima o izvršenim uslugama 

zaprimljenim od PUZS-a. Obrađeno je 14 računa vezano za usluge servisa elemenata 

sustava za uzbunjivanje. Radovi su izvedeni u 12 županija , a ukupno je popravljeno 54 

elementa  sustava za uzbunjivanje. Ukupno je fakturirano 207.367,00 kn što je  91,7 % 

financijskih sredstava od angažiranih izdanim nalozima za popravak. Preostali radovi, 

uglavnom u Istarskoj županiji, su u tijeku a biti će fakturirani u idućoj godini. 

Izvršena je provjera usklađenosti novonabavljenih 15 uređaja za upravljanje i nadzor 

elektromotorne  sirene  s tehničkom specifikacijom iz ugovora broj U116/14 za nabavu 

uređaja za upravljanje i nadzor sirene. 

Napravljen je pregled opreme, tehničke dokumentacije i komunikacije na novom 

sustavu upravljanja sirenama u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Za komunikaciju 

koristi se, prema sporazumu DUZS-ZET , TETRA-ZET sustav veza. Na novi centralni 

uređaj za upravljene sirenama u ŽC 112 Zagreb uvezano je 6 elektromotornih i 2 

elektroničke sirene u I zoni i na zapadnom rubu II zone ugroženosti od NE Krško. 

100,00%

Stručna pomoć i koordinacija sa pravnim 

osobama

Pružena stručna pomoć projektnim tvrtkama Lav inženjering iz Zagreba, Projekt biro iz 

Splita i MNM Energetica  d.o.o..  Dostvljene tražene informacije Toplicama Lešće na 

Dobri, tvrtkama Elektro centar Petek iz Ivanić Grada,MESSER CROATIA PLIN d.o.o. iz 

Kutine,  HEP - Proizvodnja d.o.o. -Pogon EL-TO Zagreb, podzemno skladište plina d.o.o. 

–PSP Okoli iz Velike Ludine, Valoviti papir – Dunapack d.o.o. iz Zaboka, HEP Proizvodnja 

d.d.- Termoelektrana Sisak i Duran d.d. Pula. 

100,00%

Pomoć kod izrade projektnih zadataka

Dostavljeni potrebni tehnički uvjeti i druge potrebne informacije vezano za uspostavu 

sustava za uzbunjivanje tvrtkama Remondis Medison d.o.o. iz Draganića, Kemokop 

d.o.o Dugo Selo, INA d.d. Osijek, Petrokemiji iz Kutine, Calucem d.o.o iz  Pule, TOF d.d.  

iz Drniša, Kepol – Terminal d.o.o iz Zadra i Ledo iz Zagreba.

100,00%

8.

Uspostava i održavanje 

sustava za uzbunjivanje 

pravnih osoba te osiguranje 

prijema priopćenja 

nadležnog centra 112

7.

Održavanje  funkcionalnosti 

i nadogradnja postojećeg 

sustava za uzbunjivanje 



Izdavanje suglasnosti na Projekte

Izdana je suglasnost na Glavni projekt sustva za uzbunjivanje VIRO Tvornica šećera 

Virovitica, tvrtki MESSER CROATIA PLIN d.o.o. iz Zaprešića i Hrvatski duhani d.d. iz 

Virovitice. Izdano mišljenje na tehničku dokumentaciju za uspostavu sustava za 

uzbunjivanje za  Podzemno skladište plina d.o.o. –PSP Okoli iz  Velike Ludine i MESSER 

iz  Kutine te mišljenje na Elaborat izvedenog stanja JANAF-u .d.d Terminal Žitnjak iz  

Zagreba. 

100,00%

Organizacija i provedba funkcionalnih ispitivanja  

novih ili rekonstruiranih sustava

Nije bilo zahtjeva od strane pravnih osoba. Kako u ovoj godini nije realiziran ni jedan 

složeniji  sustav za uzbunjivanje, funkcionalna ispitivanja novih sirena kod preuzimanja 

provođena su tihim testom, a zatim i u terminima redovnih ispitivanja sirena.

100,00%

Normativno uređenje sustava 112
Donesen je: Protokol o načinu komunikacije između DUZS-a i HŽ Infastrukture d.o.o. 

(1.10.2014.) 
100,00%

Izrada redovnih i periodičnih planova, 

smjernica, izvješća i postignuća u sustava 112

U izradi su: SOP o načinu komunikacije kod provedbe hitnog zračnog medicinskog 

prijevoza (donošenje odgođeno na traženje HZHM), Nacrt protokola o načinu 

komunikacije između OKC DUZS-a i OKCP MUP-a, novi Protokol o načinu postupanja u 

okviru sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo 

zaštićenih morskih životinja, novi Sporazuma između DUZS-a i HKZP, Nacrt protokola o 

načinu komunikacije između DUZS-a i HEP Proizvodnja d.o.o. - opasnost od velikih voda 

u akumulacijama HE) 

100,00%

Objedinjavanje i analiza podataka  o djelovanju 

centara 112

Ažuriran je: SOP-a o besplatnim pozivima prama hitnim službama - ažuriranje priloga s 

podacima o telefonskim brojevima po županijama 
100,00%

Izvršavanje programa Vlade RH ili drugih 

nositelja u području ZiS   

Izrađena su mišljenja na normativne akte drugih nositelja kojima se uređuje djelovanje 

broja 112:  SOP-ovi za obavljanje poslova nadzora i zaštite prava i interesa RH na moru 

SOP požari SLO, protokol s Hr. vodama, Zakon o CZ, postupak žurnog izvješćivanja 

između NE Krško i KBC Rebro i dr. 

100,00%

Suradnja sa subjektima značajnim za djelovanje 

sustava 112

Ciljevi razvoja sustava 112 za 2015 do 2020., Prednosti integracije hitnih službi na broj 

112, Idjeni nacrt unapređenja kvalitete rada operatera u Sustavu 112, 
100,00%

Promoviranje broja 112 Izvješće o stanju Sustava ZiS za Saborski odbor 100,00%

Nadzor kvalitete rada u centrima 112 
Smjernice i plan rada za 2015., postignuća u 2013. kvartalna izješća u 2014., izvješća za 

kolegije ravantelja, mjesečna izvješća za Predsjednika i Vladu RH te Stožer ZiS 
100,00%

Priprema i provođenje simulacijsko-

komunikacijskih vježbi u sustavu 112

Objedinjavanje izvješća ŽC 112 o pozivima i događajima zabilježenim u Sustavu 112 te 

ispravnostima i troškovima sirena (tabelarno evidentiranje i analiza), Nadzor pohrane, 

organizacije i dostupa podataka Županijskih centara 112 (File-storage), rad na SQL bazi 

podataka na serveru DUZS-a, priprema podataka o odzivu 194 i 192 na pozive iz ŽC 112 

Zg, ažuriranje izvješća i rad na bazi podataka CoordCom sustava 

100,00%

Predlaganje mjera za unapređenje rada 

temeljem rezultata nadzora i raščlambi vježbi 

TURS - sukladno Odluci ravnatelja pripremljene su i provedene aktivnosti te je izrađeno 

izvješće o djelovanju sustava 112 
100,00%

Edukacija/osposobljavanje djelatnika kroz 

tečajeve, radionice, seminare i dr.

Program aktivnosti zaštite od požara  - Sukladno Odluci ravnatelja pripremljene su i 

provedene aktivnosti u Sustavu 112 
100,00%

8.

Uspostava i održavanje 

sustava za uzbunjivanje 

pravnih osoba te osiguranje 

prijema priopćenja 

nadležnog centra 112

9.
Ujednačiti i unaprijediti 

djelovanje sustava 112 

10.
Unaprijediti kvalitetu rada 

djelatnika u centrima 112



Praćenje i provedba usvojenih međunarodnih 

normi o broju 112

MORH, MIN. ZDRAVLJA, HZHM, NZHM Grada Zagreba, VATROGASNA ZAJEDNICA, HCR, 

T-HT, odgovori na pojedinečne upite medija i drugih pravnih ili fizičkih osoba
100,00%

Suradnja s EENA-om

Obilježavanje broja 112 (pohvale i zahvale, letci, brošure, majice, utrka u SL. Brodu, 

programi po PUZS-ima), ažuriranje sadržaja o 112 na Internet stranicama DUZS-a, 

interno e-glasilo Vjesnik 112, članci u SOS112, audio i video zapisi o 112,  na VI. 

Konferenciju Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa objavljen je rad  

"Značaj centra 112 u većim nesrećama i katastrofi"

100,00%

Sudjelovanje na sastancima i drugim 

međunarodnim skupovima i aktivnostima 

vezanim uz uporabu broja 112 

Kontrola i analiza komunikacije operatera s pozivateljima, analiza rada centara 112 

prema ključnim pokazateljima kvalitete rada, praćenje usklađenosti izvješća i tonskih 

zapisa,  praćenje odstupanja pokazatelja od uobičajenih vrijednosti, postupanje 

prilikom prelijevanja poziva iz HR u SLO i obrnuto, praćenje prigovora na rad centara 

112,  praćenje usklađenosti izvješća i tonskih zapisa, Izrađen je Prijedlog unaprjeđenja 

kvalitete rada operatera u Sustavu 112 za načelnika DIKSZiS-a, Održan sastanak 

predstavnika DIKS-a s voditeljima ŽC 112 - 2.10.14.  

100,00%

Nabava ICT opreme za centre 112

• Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju CTI rješenja za ŽC 112.

• Uređivanje i opremanje nove lokacije za PUZS Rijeka. Zapisničko preuzimanje radova 

na novoj lokaciji.

70 %

100 %
Posao u tijeku.

Povezivanje centara 112 u jedinstveni sustav Bit će sukladno fazama navedenim u tehničkoj dokumentaciji za CTI rješenje. 0,00% Nije planirana za ovu godinu. 

Edukacija korisnika u rukovanju opremom Provodi se sukladno planiranim potrebama. 100,00%

Nabava radio komunikacijske opreme

• Stožerno vozilo za pružanje potpore snagama zaštite i spašavanja na terenu u tijeku 

akcija traganja i spašavanja : opremanje informacijsko komunikacijskom opremom i 

preuzimanje vozila. Održavanje edukacije za rad u stožernom vozilu.

• DMR radio mreža operativnih snaga ZiS : ishođenje odobrenja za korištenje RF spektra 

od HAKOM-a u VHF području. Izrada elaborata (lokacije, broj potrebnih frekvencija, 

smjerovi, …).

• Uspostavljena veza između zapovjedništva VOS-a u Divuljama i zrakoplovnih snaga 

preko lokacije Kozjak (kanal V9).

• Nabava TETRA radio uređaja iz rutnih naknada.

• Implementacija kratkovalnog podatkovnog RK sustava  DUZS-a.

100 %

50 %

100 %

60%

90 %

Posao u tijeku.

Isporuka po planu. Sada je prva isporuka 

opreme.

Slijedi još edukacija korisnika.

Podjela opreme snagama ZiS
Kontinuirano opremanje snaga ZiS analognom RK opremom : VZ županija, VZ gradova, 

DVD-ovi i JVP-e.
100,00%

Nabava IKT opreme Završen proces nabave IT opreme za DUZS za 2014. 100,00%

13.

Opremanje snaga zaštite i 

spašavanja (ZiS) 

radiokomunikacijskom 

opremom po standardu 

TETRA.

14.

Opremanje i održavanje 

informacijske i 

komunikacijske tehnologije 

(IKT) sustava 112 i 

poslovnog sustava DUZS-a.

11.

Usklađivanje s 

međunarodnim normama i 

preporukama na području 

uporabe jedinstvenog 

europskog broja za hitne 

službe - broja 112

1.3  Služba za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju

12.

Postizanje iste vrste 

tehničko tehnološke 

opremljenosti u centrima 

112, sukladno njihovoj 

veličini, a u svrhu njihovog 

uvezivanja u jedinstveni 



Stavljanje u primjenu i testiranje

• Prijelaz na IP infrastrukturu T-HT-a (netphone) u centrima 112 (Kc, Vž, Vi, Vu, Ši) i u 

DC-u.

• Započet proces virtualizacije servera poslovnog dijela informacijskog sustava DUZS-a. 

Definiranje procesa i dogovori s dobavljačima aplikacija i te priprema i instalacija 

virtualizacijske platforme.

• Intranet : U tijeku je implementacija modula za prijavu kvara na IKT opremi. 

(elektronička prijava kvara umjesto papirom).

100%

100 %

60 %

Posao u tijeku.

Isporuka po planu. Sada je prva isporuka 

opreme.

Slijedi još edukacija korisnika.

Održavanje IKT opreme
Ugovorena sva održavanja informacijsko komunikacijske opreme kao i prethodnih 

godina.
100,00%

Inventura i rashod IKT opreme

• Isknjiženje stare i nefunkcionalne IKT opreme : pripreme Odluka ravnatelja za sve 

ustrojstvene jedinice DUZS-a, organizirano otpremanje na zbrinjavanje te opreme, 

prosljeđivanje zapisnika u SOP, zajedno s popisima te opreme.

• Uknjiženje sve opreme sustava za žurne pozive u knjigovodstvene evidencije.

100,00%

14.

Opremanje i održavanje 

informacijske i 

komunikacijske tehnologije 

(IKT) sustava 112 i 

poslovnog sustava DUZS-a.



RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST
REALIZACIJA

POSTOTAK 

REALIZIRANOSTI

NAPOMENA

(UKOLIKO CILJ NIJE U POTPUNOSTI 

REALIZIRAN, NAVESTI RAZLOG)

A B C D E F

Izrada i upućivanje u postupak donošenja  

zakona i drugih propisa u području zaštitite i 

spašavanja                                                                   

(Zakon o civilnoj zaštiti;  zakoni o potvrđivanju 

međunarodnih ugovora)

1. Izrada Nacrta prijedloga Zakona o civilnoj zaštiti

2. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o institucionalnom okviru 

Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu

3. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade RH i Vlade Republike Srbije o suradnji 

u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa 

4. Memorandum o suglasnosti između DUZS  RH i Uprave za vatrogastvo i spašavanje 

Države Izrael, studeni 2014., dostava na upoznavanje akta Vladi RH

5. Zaključak Vlade RH o odobravanju nabave motocikala za sve vrste terena, srpanj 

2014.

6. Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje, NN 125/14 

7. Odluka Vlade RH o sudjelovanju pripadnika civilne zaštite RH na međunarodnoj vježbi 

civilne zaštite IPA MNE QUAKE 2014

8. Smjernice za izradu procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj., lipanj 2014

9. Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u 

području zaštite i spašavanja, NN 70/14

10. Rješenje o imenovanju članice Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske, 

Narodne novine br. 67/14

11. Rješenje o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske, 

Narodne novine br. 143/14                                                       12. Rješenje o razrješenju 

člana Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske, Narodne novine, br. 143/14

13. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2014. godini

100,00%

Izrada prijedloga uredbi, odluka, zaključaka i 

drugih akata iz djelokruga DUZS-a 

1.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena 

ugroženosti i planova zaštite i  NN 30/14 i 67/14                    2.Protokol o načinu 

komunikacije između Državne uprave za zaštitu i spašavanje i HŽ  infrastrukture d.o.o., 

listopad 2014. godine  

3.SOP između DUZS-a RH i Uprave Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje o 

pružanju  pomoći letjelicama u slučaju požara na otvorenom prostoru, srpanj 2014. 

godine

4.Odluka o upućivanju pripadnika DUZS na međunarodnu vježbu zaštite i spašavAnja 

„EU PROMETHEUS 2014“

5.Strateški plan razvoja Državne intervencijske postrojbe CZ za razdoblje od 2014. do 

2016. god. i Odluka o osnivanju Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, svibanj 

2014.

100,00%

Izrada i  donošenje pravilnika i  standardnih 

operativnih postupaka 
Izvršeno 100,00%

5. SEKTOR OPĆIH POSLOVA

1.

Uspostava zakonodavstva i 

učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 

zaštite i spašavanja



Donošenje izvršnih akata u nadležnosti 

ravnatelja (odluke i dr.)

Uputa o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti; Uputa za provođenje 

smotriranja pripadnika postrojbi CZ,                                    doneseno ukupno cca 55 

odluka u nadležnosti ravnatelja

100,00%

Izrada uputa, pravnih stajališta i mišljenja u 

svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz 

djelokruga DUZS-a te izrada primjedbi, 

prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga 

zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih 

središnjih tijela državne uprave

Izvršeno 100,00%

Izrada/kontrola u formalno-pravnom smislu 

nacrta ugovora i sporazuma koje sklapa DUZS
Izvršeno 100,00%

Priprema prijedloga i očitovanja za nadležno 

Državno odvjetništvo RH u parničnom, ovršnom 

i upravnom postupku

Pravovremeno su  dostavljeni svi prijedlozi i očitovanja 100,00%

2.
Procjena učinaka propisa i 

informiranje javnosti

Izrada Prijedloga plana normativnih aktivnosti 

DUZS-a 

Izrada Prethodne procjene učinaka propisa i teza za 3 prijedloga Zakona

Izrađen Prijedlog Plana propisa DUZS- a za 2015. godinu (objavljen u rujnu 2014. na 

web stranici DUZS-a)

100,00%

Provedba postupka procjene učinaka propisa

Proveden postupak savetovanja s javnošću za Prijedlog zakona o sustavu civilne zaštite i 

ishodaovana suglasnost Ureda za zakonodavstvo na Prijedlog Iskaza procjene učinaka 

propisa za Zakon o sustavu civine zaštite

100,00%

Učinkovita provedba 

poslova uredskog 

poslovanja i upravljanje 

pismenima 

Obavljanje svih poslova uredskog poslovanja Plan klasifikacijskih oznaka u uredskom poslovanju DUZS za 2014. godinu 100,00%

Obavljanje poslova u svezi arhiviranja i 

izlučivanja dokumenata nastalih u radu DUZSa

Klasificiranje  i arhiviranje dokumenata; broj evidentiranih akata: 29161, broj predmeta 

1736
100,00%

Poslovi u svezi korištenja pečata s grbom 

Republike Hrvatske i štambilja te vođenje 

propisanih evidencija

Izvršena zamjena dotrajalih pečata i dodjela na uporabu pečata voditeljima DIP-a CZ 100,00%

4.
Provedba II-stupanjskog 

upravnog postupka

Obavljanje administrativnih i stručnih poslova  u 

II.-stupanjskom upravnom postupku

Rješavanje Povjerenstva za žalbe DUZS-a po žalbama na rješenja inspektora za 

vatrogastvo i inspektora za zaštitu i spašavanje  - ukupno  18  predmeta  
100,00%

5. Upravni sporovi

 Priprema odgovora na tužbe u upravnim 

sporovima u svezi provedbe inspekcijskog 

nadzora 

Zastupanje pred Upravnim sudovima RH u ukupno 6 upravnih sporova 100,00%

Prikupljanje prijedloga ustrojstvenih jedinica odrađeno 100,00%

Izraditi prijedlog odrađeno 100,00%

Uputiti na suglasnost MURH
odrađeno dobivena suglasnost - Izmjene i dopune Pravilnika donesene dana 

28.11.2014.
100,00%

1.

Uspostava zakonodavstva i 

učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 

zaštite i spašavanja

3.

6.

Priprema prijedloga i izrada 

izmjena i dopuna 

Pravilnika o unutarnjem 

redu DUZS-a

te izrada rješenja o 

rasporedu 

nakon donošenja istoga



Uputiti na očitovanje SDLSN

Izrada nacrta rješenja sukladno Pravilniku

dostava na potpis

prikupiti obrasce za sve DS i DN

provjera prikupljenih obrazaca

izrada nacrta rješenja

prikupiti prijedloge ustrojstvenih jedinica

izraditi Plan

dostava na potpis

izrada nacrta rješenja sukladno Planu

dostava na potpis

prikupljanje dokumentacije i zahtjeva

priprema odjava i prijava za HZMO i HZZO

izrada  nacrta rješenja sukladno Kolektivnom 

ugovoru

izrada potvrda o radnom odnosu

izrada nacrta rješenja sukladno Zakonu

Unos i izmjena podataka u bazu kontinuirano 100,00%

Vođenje evidencije o liječničkih uvjerenjima Kontinuirano 100,00%

Upućivanje DS na liječničke preglede

Vođenje evidencije o liječničkim uvjerenjima

Upućivanje DS na liječničke preglede

Prikupljanje potreba Izvršeno po zahtjevima

Realizirane sve potrebe koje su doatavljene 

ukoliko su pravilno tehnički obrađena u 

obliku zahtjeva i u skladu sa ZJN te su 

osigurana financijska sredstva;

Provjera i razvrstavanje potreba Izvršeno

Izrada prijedloga plana nadmetanja Izvršeno

Unos zahtjeva i grupiranje sukladno ZJN Izvršeno

Dostava prijedloga Plana nabave na ovjeru Izvršeno 100,00%

Objava Plana nabave na web Izvršeno

Izmjene i dopune Plana nabave Izvršeno

Provođenje postupaka JN Izvršeno

Analiza Plana nabave Izvršeno

Izvješća prema ZJN i DUSJN Izvršeno

Izrada prijedloga PN 2015 Priprema za donošenje Plana do 15.01.2015.

Snimka stanja Rijeka, Požega

U postupku je rješavanje prostora za PUZS 

Sl. Brod - preseljenje možda u jeftiniju 

varijantu najma ili čekati DUUDIO ili 

ostaviti status quo, rješavanje statusa 

objekata u Divuljama koji propadaju i 

opasni su za okolinu;

Odrađeno, ukupno izrađeno 668 rješenja 100,00%

Izrada Plana korištenja

godišnjeg odmora za 2014. i 

izrada rješenja 

Izrađen Plan godišnjih odmora i ukupno izrađeno 684 rješenja 100,00%

7.

Izrada rješenja

o ocjenama nakon

provedbe postupka

ocjenjivanja DS i DN

8.

Obavljanje kadrovskih 

poslova

Kontinuirano, ukupno izrađenih rješenja sa godišnjim i ocjenama: 2098 100,00%

10. Liječnički pregledi
Ukupno upućeno 153 djelatnika te 7 djelatnica na sistematski pregled; upućeno 56 

vatrogasaca na liječnički pregled; upućeno 83 volontera na liječnički pregled
100,00%

9.

11.

Plan nabave i provođenje 

postupaka JN po 

pravovaljanim zahtjevima za 

nabavu

12.
Preseljenje u poslovne 

prostore u vlasništvu RH
100,00%



Analiza mogućnosti u suradnji sa DUUDIO Rijeka, Požega

Iznalaženja povoljnijeg rješenja ako DUUDIO 

nema odgovarajuće prostore
Rijeka, Požega

Pokretanje postupka Rijeka, Požega u tijeku

Izdavanje rješenja DUUDIO Rijeka, Požega u tijeku

Izrada plana preseljenja Rijeka, Požega u tijeku

Preseljenje Rijeka, Požega u tijeku

Planiranje održavanja Izvršeno 

Zaprimanje zahtjeva Izvršeno 

Realizacija vlastitim resursima Izvršeno 

Angažiranje vanjskih resursa Izvršeno 

Zaključivanje poslovnog odnosa Izvršeno 

Stvaranje preduvjeta izradom 

dokumentacije/elaborata
Izvršeno 100,00%

Planiranje financijskih sredstava Planirano čekali upute Ministarstva financija za 2015 0,00%

Umanjenje proračuna 2014 morali odustati 

privremeno do mogućnosti osiguranja 

financijskih sredstava ili redefiniranja 

tehničkih potreba;

Provođenje postupka JN Odustalo se zbog nedostatka financijskih sredstava 0,00%

Dobivanje potrebnih suglasnosti Po osiguranju financijskih sredstava 0,00%

Zaključivanje ugovora Po osiguranju financijskih sredstava 0,00%

 Implementacija i obuka Po osiguranju financijskih sredstava 0,00%

Izrada financijskog plana i obrazloženja plana za 

2015. god.
Izrađen prijedlog Financijskog plana za 2015. godinu 50,00%

Izrađen je financijski plan DUZS-a na trećoj 

i četvtroj razini računskog plana, za 

potrebe Ministarstva financija i 

Ministarstva unutarnjih poslova, kao dio 

Državnog proračuna, ali nije razrađen na 

petoj razini raćunskog plana i kao ključni 

dokument odobren potpisom ravnatelja

Priprema preraspodjele proračunskih sredst. 

tijekom proračunske god.
Preraspodjela financijskih sredstava 2014. godine-rebalans prosinac 2014. 100,00% Izvršeno

Izvršavanje financijskog plana-kontrola u 

odnosu na planirana sredstva
Kontinuirano 100,00% Izvršeno

Izrada mjesečnih financijskih izvještaja

Mjesečno,

Pregled i obrada Sezonskih vatrogasaca 9.mj.-konačni obračun od 6.-9.mjeseca po VZ 

županija

100,00% Izvršeno

Izrada PFU obrazaca

Zakon o civilnoj zaštiti, Program aktivnosti za 2015. godinu, Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u 

zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa

100,00% Izvršeno

Računovodstveni proces-kontiranje i knjiženje u 

analitičkim evidencijama i glavnoj knjizi, 

kontrola knjigovodstvene dokumentacije

Kontinuirano 100,00% Izvršeno

Unos računa i naloga za preknjiženje u sustav 

Državne riznice
Kontinuirano 100,00% Izvršeno

15.

Pravovremeno i 

dokumentirano

izvršavanje planiranih 

financijskih obveza

12.
Preseljenje u poslovne 

prostore u vlasništvu RH
100,00%

13.

Održavanja objekata, 

postrojenja i voznog parka 

(tekuće i investicijsko 

održavanje, dodatna 

ulaganja);

100,00%

14.

Unaprjeđenje informatičkog 

sustava i implementacija 

jedinstvenog informacijskog 

sustava za obradu podataka



Plaćanja računa.vođenje knjigovodstvenih 

evidencija, financijsko izvješćivanje
Kontinuirano 100,00% Izvršeno

Obračun plaća, drugog dohotka, izrada obrazaca 

vezanih uz isplate plaća
Kontinuirano 100,00% Izvršeno

Obračun službenih putovanja u tuzemstvo i 

inozemstvo, blagajničko poslovanje
Kontinuirano 100,00% Izvršeno

Vođenje materijalnog knjigovodstva, osnovnih 

sredstava i i sitnog inventara
Kontinuirano djelomično

usklađenje stanja u materijalnom 

knjigovodstvu provodi se kontinuirano 

odnosno usklađivanje knjigovodstvenog 

stanja  sa stvarnim stanjem

Provođenje pripremnih radnji za godišnji popis 

osnovnih sredstava i sitnog inventara

Pripremne radnje za  inventuru 2014.god.-Uputa o provedbi popisa imovine, 

potraživanja i obveza na dan 31.12.2014.
100,00% Izvršeno

Izrada godišnjeg popisa imovine Provođenje popisa imovine sa satnjem 31. 12. 2014. godine 50,00%
proces je započet u 2014. godini ali se 

nastavlja u 2015.

Uspostava i razvoj financijskog upravljanja i 

kontrola FUIK-ažuriranje dokumentacije(knjiga 

poslovnih procesa i registar rizika), izrada Plana 

FUIK-a na razini DUZS-a 

Kontinuirano djelomično

Ažiraranje knjige poslovnih procesa  je 

kontinuiran proces zbog promjena 

Pravilnika o unutarnjem redu DUZS-a  koju 

su se dogodile ili se tek trebaju dogoditi.

FUIK-Služba za financijske poslove-kontrolne 

aktivnosti (pisane procedure, pravilnici, 

naputci), popis poslovnih procesa i 

aktivnosti,dijagram tijeka,izrada mapa procesa

Uputa o terećenju troškova službenog puta, Izmjena postupanja za procjenu službenih 

putovanja, Uputa o evidenciji imovine nabavljene iz EU projekata, Uputa o postupanju 

kod usluga održavanja i popravka materijalne imovine

djelomično

Služba za financijske poslove izrađivala je 

upute veazana za dijelove poslovnih 

procesa svaki put kad bi uočeni problemi u 

proceduri, ali ostaje za donijeti pravilnike 

koji bi sve te parcijalne upute uvezali u 

sveobuhvatne dokumente kao što su: 

pravilnik o planiranju i izvršavanju 

proračuna i pravilnik o materijalnom 

zbrinjavanju

Rad na financijskom dijelu EU projekata-planovi, 

izvješća, arhiviranje dokumentacije
Kontinuirano, ovisno o projektu-mjesečno i kvartalno 100,00%

Služba za financijske poslove je u 

potpunosti odradila svoje zadaće, čak je 

preuzimala zadaće voditelja projekta kod 

objedinjavanja dokumentacije i arhiviranja  

iste

15.

Pravovremeno i 

dokumentirano

izvršavanje planiranih 

financijskih obveza



RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST
REALIZACIJA

POSTOTAK 

REALIZIRANOSTI

NAPOMENA

(UKOLIKO CILJ NIJE U POTPUNOSTI 

REALIZIRAN, NAVESTI RAZLOG)

A B C D E F

Odluka ravnatelja o upisu Donesene dvije Odluke o upisu polaznika za dva upisna roka – ljetni i jesenski 100,00%

Objava natječaja Objavljena dva  natječaja za dva upisna roka 100,00%

Prijava kandidata
U prvom upisnom roku prijavljeno 94 kandidata, a u drugom upisnom roku 118 

kandidata: ukupno 212 kandidata 
100,00%

Razredbeni postupak
Razredbeni postupak prvi upisni rok - zadovoljilo 57 polaznika, a na drugom upisnom 

roku 60 polaznika.
100,00%

Provođenje I. dijela nastave

Prvi dio nastave za polaznike upisane u šk. god. 2013./14. završio je u siječnju 2014. 

godine

- 1. dio  nastave za polaznike koji  su upisani u šk. god. 2014./2015.  trajao od 22. rujna  

do 28. studenoga 2014. godine, nakon čega su upućeni na strukovnu praksu

-upućivanje polaznika na strukovnu praksu -trajanje strukovne prakse od  1. prosinca 

2014. do 1. veljače 2015.

100%

50% Strukovna praksa u tijeku

Prosudba strukovnih sposobnosti prosudba za polaznike koji su upisani u šk. god 2013./2014. provedena je u veljači 2014. 100,00%

Provođenje II. dijela nastave
 - Proveden II. dio nastave za 97 polaznika prekvalifikacija za zanimanja vatrogasac i 

vatrogasni tehničar  upisane u šk. god. 2013./14.
100,00%

Stečeni uvjeti za obranu završnoga rada
uvjete za obranu završnog rada steklo je 97 polaznika prekvalifikacija za zanimanja 

vatrogasac i vatrogasni tehničar  upisane u šk. god. 2013./2014.
100,00%

Popravni ispiti
popravni ispiti za  polaznike koji su upisani u šk. god.   2013./2014.  održani su tijekom 

II. i III. kvartala 2014.
100,00%

Obrana i izrada završnoga rada
obrani završnog rada pristupilo je 97 polaznika prekvalifikacija za zanimanja vatrogasac 

i vatrogasni tehničar  upisane u šk. god. 2013./2014., od kojih dvojica nisu zadovoljila
100,00%

Podjela svjedodžbi
svjedodžbe o obrani i izradi završnoga rada steklo je 95 polaznika prekvalifikacija za 

zanimanja vatrogasac i vatrogasni tehničar  upisanih u šk. god. 2013./2014.
100,00%

Izrada nastavnog plana i programa Nije realizirano 0,00%

Pokretanje postupka verifikacije Nije realizirano 0,00%

6. UČILIŠTE VATROGASTVA I ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1.

Upis polaznika u program 

prekvalifikacija za zanimanja 

vatrogasac / vatrogasni 

tehničar

Upisi

U prvom roku upisano 48 polaznika, a u drugom  56 polaznika; ukupno upisano 104 

polaznika u programe prekvalifikacija 100,00%

2.
Provođenje programa 

prekvalifikacije

3.

Obrazovanje prema novom 

nastavnom planu i 

programu za temeljno 

zanimanje (profesionalni 

vatrogasac)

Nastavne planove i programe nije moguće 

u potpunosti izraditi, a samim time niti 

pokrenuti postupak verifikacije, zbog 

nedostatka zakonske regulative u području 

vatrogastva.

Obrazovanje će se moći provoditi 

donošenjem novih nastavnih planova i 

programa za temeljno zanimanje.



Provođenje Nije realizirano 0,00%

4.

Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 

spašavanja

Odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog 

uzrasta i nižih razreda OŠ  - održavanje 

predavanja i upoznavanje djece s prirodnim i 

drugim nesrećama (ponašanje u slučaju 

nesreće)

Educirano 187 djece te  85 djece u organizaciji PUZiS Zagreb -  5 osnovnih škola i 1 

dječjeg vrtića.
100,00%

3.

Obrazovanje prema novom 

nastavnom planu i 

programu za temeljno 

zanimanje (profesionalni 

vatrogasac)

Nastavne planove i programe nije moguće 

u potpunosti izraditi, a samim time niti 

pokrenuti postupak verifikacije, zbog 

nedostatka zakonske regulative u području 

vatrogastva.

Obrazovanje će se moći provoditi 

donošenjem novih nastavnih planova i 

programa za temeljno zanimanje.

5.

Povećanje broja kvalitetno 

osposobljenih vatrogasaca i 

drugih  operativnih snaga  

zaštite i spašavanja te 

sudionika zaštite i 

spašavanja
Priprema, donošenje i prilagođavanje programa 

osposobljavanja za vatrogasce i druge 

operativne snage zaštite i spašavanja te  

sudionike u sustavu zaštite i spašavanja 

Izrada i donošenje programa osposobljavanja:

1. Program  osposobljavanja za spašavanje iz ruševina za 

    Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite

 2. Program osposobljavanja za spašavanje na vodi

-prilagođavanje Programa osposobljavanja  za spašavanje iz ruševina - održan test 

program prema Programu   osposobljavanja za spašavanje iz ruševina za pripadnike 

Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite temeljem kojeg će se izraditi novi 

(jedinstveni) program u I. kvartalu 2015. za  specijalističke postrojbe DVIP-a i DIP-a CZ. 

Za DIP CZ održan je Tečaj za upoznavanje s načinom upotrebe alata i opreme za 

spašavanje iz ruševina  temeljem kojeg će se  izraditi program u I. kvartalu 2015

100,00%



100%

80%

Provođenje donesenih programa 

osposobljavanja

1. Program osposobljavanja za gašenje šumskih 

    požara: osposobljavanjem je bilo obuhvaćeno 211 

    vatrogasaca. 

2. Program osposobljavanja za desantiranje i gašenje 

     šumskih požara: od 104 polaznika, 103 polaznika 

     osposobljeno (dopunske snage IVP; osposobljavanje 

     proveli službenici Sektora za vatrogastvo)

3. Programa osposobljavanja voditelja intervencija za

       navođenje  zrakoplova: pristupilo 211 polaznika,

       osposobljeno 203 polaznika  

4. Program osposobljavanja za instruktore/vježbatelje:

      – pedagoško-psihološki dio:  41 polaznik (DVIP, DVD, VZ 

        Zadarske županije)

     - za Tečaj za gašenje i spašavanje u zatvorenom prostoru 

       na pokretnom vježbalištu: 3 službenika DIP-a  i 2 

       pripadnika DVD-a 

     - za  Program osposobljavanja za rad s hidrauličkim i 

       pneumatskim alatima: 3 službenika DIP-a 

     - za Program  osposobljavanja za spašavanje na vodi: 

        2 službenika DIP-a

5. Osposobljavanje časnika i dočasnika OS RH za 

     gašenje šumskih požara: 30 polaznika 

6. Program   osposobljavanja za rad s hidrauličkim i 

     pneumatskim alatima: 52 polaznika

7. Tečaj za upoznavanje s načinom upotrebe alata i 

     opreme za spašavanje iz ruševina: 19 polaznika  

     (DIP CZ Zagreb)

8 .Program osposobljavanja za spašavanje iz dubina i 

     visina I. stupanj:  pristupilo 116 polaznika, 

     osposobljeno 114 polaznika (DVD Splitsko-dalmatinske 

     županije,  VP "Pliva")

9. Program osposobljavanja za spašavanje iz dubina i visina

      II. stupanj: 22 polaznika (JVP Našice, PEZ MUP) 

10. Program osposobljavanja za kemijsko-biološko-

      radiološko-nuklearnu zaštitu (KBRN): od 29 polaznika,

       27 polaznika osposobljeno (2 polaznika odustala)

11.  Uvježbavanje pripadnika DIP CZ Zagreb po 

       Programu osposobljavanja za KBRN zaštitu: 13 

        polaznika

12. Program tečaja za gašenje i spašavanje  u 

      zatvorenom prostoru na pokretnom vježbalištu: 

      pristupilo 92 polaznika, 91 polaznik zadovoljio

      (DVD Splitsko-dalmatinske županije,  

      DVIP te polaznici prekvalifikacija za zanimanja 

      vatrogasac / vatrogasni tehničar)

13. Program osposobljavanja za rad sa zaštitnim 

       napravama  za disanje: pristupilo 22 polaznika, 

        21 je zadovoljio, 1 odustao  (VZ Zadarska županija)

14. Program osposobljavanja za spašavanje iz 

       ruševina : 51 polaznik pristupio,  50 ih zadovoljilo 

      (DIP CZ Tim za traganje i spašavanje u urbanim 

      sredinama - Odjel Rijeka, pripadnici  DVIP-a)

15. Uvježbavanje  instruktora/vježbatelja za Program 

      osposobljavanja  za spašavanje iz ruševina: 

      pristupilo 13 polaznika (DVIP)

16. Program osposobljavanja za spašavanje na vodi:  

       12 polaznika  (DVIP)

17. Program osposobljavanja postrojbi civilne zaštite opće namjene: osposobljavanje je 

provedeno u 12 gradskih četvrti Grada Zagreba (638) i gradovima Svetoj Nedelji (26) i 

Zaprešiću (105). 

18. Program osposobljavanja stožera zaštite i spašavanje, vatrogasnog 

zapovjedništva i zapovjedništva civilne zaštite:  u 18 županija i Gradu Zagrebu 

realizirana je provedba osposobljavanja, gdje je sudjelovalo 440 članova stožera i 

zapovjedništava te u 9 velikih   gradova gdje je sudjelovalo 187 članova stožera i 

zapovjedništava.

5.

Povećanje broja kvalitetno 

osposobljenih vatrogasaca i 

drugih  operativnih snaga  

zaštite i spašavanja te 

sudionika zaštite i 

spašavanja

Program osposobljavanja  1. i 2. provodili 

su službenici Sektora za vatrogastvo, a 

program 3. službenici Sektora za 

vatrogastvo i Ministarstva 

obraneProgram/tečaj/uvježbavanje  pod 

red. br. 7., 10., 11. i 14. proveden u 

suradnji sa Sektorom za civilnu zaštitu i 

Sektorom za vatrogastvo

Program  pod red. br. 8.  osposobljavanje 

za VZ Splitsko-dalmatinske županije  

provodili službenici Sektora za vatrogastvo 

(DVIP)

Planirana osposobljavanja stožera ZiS-a, 

pod rednim brojem 18., nisu u potpunosti 

realizirana (2 županije - Istarska i Splitsko-

dalmatinska  i 5 velikih gradova - Vukovar, 

Vinkovci, Sisak, Osijek i Slavonski Brod) iz 

razloga što su tijekom godine bile učestale 

poplave na njihovom području



Provođenje seminara i prezentacija iz područja 

zaštite i spašavanja

Prezentacija o osposobljavanju stožera zaštite i spašavanja u sklopu posjete stručnjaka 

iz Crne Gore i Kosova (10.7.2014.)
100,00%

Disperzija provođenja pojedinih 

osposobljavanja na jedinice  lokalne i područne  

samouprave

Provođenje osposobljavanja Stožera ZiS-a, Zapovjedništava CZ i vatrogasnih 

zapovjedništava te osposobljavanje postrojbi opće namjene "nižih razina", uz pomoć 

Učilišta, dispenzirano na PUZS-e

100,00%

Provođenje donesenih programa 

osposobljavanja

1. Program osposobljavanja za gašenje šumskih 

    požara: osposobljavanjem je bilo obuhvaćeno 211 

    vatrogasaca. 

2. Program osposobljavanja za desantiranje i gašenje 

     šumskih požara: od 104 polaznika, 103 polaznika 

     osposobljeno (dopunske snage IVP; osposobljavanje 

     proveli službenici Sektora za vatrogastvo)

3. Programa osposobljavanja voditelja intervencija za

       navođenje  zrakoplova: pristupilo 211 polaznika,

       osposobljeno 203 polaznika  

4. Program osposobljavanja za instruktore/vježbatelje:

      – pedagoško-psihološki dio:  41 polaznik (DVIP, DVD, VZ 

        Zadarske županije)

     - za Tečaj za gašenje i spašavanje u zatvorenom prostoru 

       na pokretnom vježbalištu: 3 službenika DIP-a  i 2 

       pripadnika DVD-a 

     - za  Program osposobljavanja za rad s hidrauličkim i 

       pneumatskim alatima: 3 službenika DIP-a 

     - za Program  osposobljavanja za spašavanje na vodi: 

        2 službenika DIP-a

5. Osposobljavanje časnika i dočasnika OS RH za 

     gašenje šumskih požara: 30 polaznika 

6. Program   osposobljavanja za rad s hidrauličkim i 

     pneumatskim alatima: 52 polaznika

7. Tečaj za upoznavanje s načinom upotrebe alata i 

     opreme za spašavanje iz ruševina: 19 polaznika  

     (DIP CZ Zagreb)

8 .Program osposobljavanja za spašavanje iz dubina i 

     visina I. stupanj:  pristupilo 116 polaznika, 

     osposobljeno 114 polaznika (DVD Splitsko-dalmatinske 

     županije,  VP "Pliva")

9. Program osposobljavanja za spašavanje iz dubina i visina

      II. stupanj: 22 polaznika (JVP Našice, PEZ MUP) 

10. Program osposobljavanja za kemijsko-biološko-

      radiološko-nuklearnu zaštitu (KBRN): od 29 polaznika,

       27 polaznika osposobljeno (2 polaznika odustala)

11.  Uvježbavanje pripadnika DIP CZ Zagreb po 

       Programu osposobljavanja za KBRN zaštitu: 13 

        polaznika

12. Program tečaja za gašenje i spašavanje  u 

      zatvorenom prostoru na pokretnom vježbalištu: 

      pristupilo 92 polaznika, 91 polaznik zadovoljio

      (DVD Splitsko-dalmatinske županije,  

      DVIP te polaznici prekvalifikacija za zanimanja 

      vatrogasac / vatrogasni tehničar)

13. Program osposobljavanja za rad sa zaštitnim 

       napravama  za disanje: pristupilo 22 polaznika, 

        21 je zadovoljio, 1 odustao  (VZ Zadarska županija)

14. Program osposobljavanja za spašavanje iz 

       ruševina : 51 polaznik pristupio,  50 ih zadovoljilo 

      (DIP CZ Tim za traganje i spašavanje u urbanim 

      sredinama - Odjel Rijeka, pripadnici  DVIP-a)

15. Uvježbavanje  instruktora/vježbatelja za Program 

      osposobljavanja  za spašavanje iz ruševina: 

      pristupilo 13 polaznika (DVIP)

16. Program osposobljavanja za spašavanje na vodi:  

       12 polaznika  (DVIP)

17. Program osposobljavanja postrojbi civilne zaštite opće namjene: osposobljavanje je 

provedeno u 12 gradskih četvrti Grada Zagreba (638) i gradovima Svetoj Nedelji (26) i 

Zaprešiću (105). 

18. Program osposobljavanja stožera zaštite i spašavanje, vatrogasnog 

zapovjedništva i zapovjedništva civilne zaštite:  u 18 županija i Gradu Zagrebu 

realizirana je provedba osposobljavanja, gdje je sudjelovalo 440 članova stožera i 

zapovjedništava te u 9 velikih   gradova gdje je sudjelovalo 187 članova stožera i 

zapovjedništava.

Program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od 

požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom:  126 polaznika
100,00%

Provođenje  programa osposobljavanja 

donesenih temeljem posebnih propisa 

5.

Povećanje broja kvalitetno 

osposobljenih vatrogasaca i 

drugih  operativnih snaga  

zaštite i spašavanja te 

sudionika zaštite i 

spašavanja

Program osposobljavanja  1. i 2. provodili 

su službenici Sektora za vatrogastvo, a 

program 3. službenici Sektora za 

vatrogastvo i Ministarstva 

obraneProgram/tečaj/uvježbavanje  pod 

red. br. 7., 10., 11. i 14. proveden u 

suradnji sa Sektorom za civilnu zaštitu i 

Sektorom za vatrogastvo

Program  pod red. br. 8.  osposobljavanje 

za VZ Splitsko-dalmatinske županije  

provodili službenici Sektora za vatrogastvo 

(DVIP)

Planirana osposobljavanja stožera ZiS-a, 

pod rednim brojem 18., nisu u potpunosti 

realizirana (2 županije - Istarska i Splitsko-

dalmatinska  i 5 velikih gradova - Vukovar, 

Vinkovci, Sisak, Osijek i Slavonski Brod) iz 

razloga što su tijekom godine bile učestale 

poplave na njihovom području



6.

Planiranje,  pripremanje, organiziranje i 

sudjelovanje na domaćim vježbama u sustavu 

zaštite i spašavanja i analiza istih

11. 3. KBRN vježba na Jarunu.  - sudjelovanje na vježbi                                                                                      

- Priprema izmjena Naputka za pripremu i organizaciju vježbi ZiS-a, osposobljavanje DIP 

CZ RH i edukaciju djece

24. 4. prvi pripremni sastanak za terensku vježbu "Pad zrakoplova 2014" (sudionici, 

zadaće radne skupine, obveze sudionika, scenarij vježbe) 

30.6. drugi radni sastanak za terensku vježbu (scenarij vježbe),                                              

 - izrada prijedloga Plana vježbi za 2015. (prikupljanje podataka od Sektora i PUZS),      

 - analiza provedenih vježbi u 2014.,           

-Donesen godišnji Plan vježbi zaštite i spašavanja za 2015.godinu za državnu i lokalnu 

razinu.                                                                                                                      

100,00%

Planiranje  i sudjelovanje na međunarodnim 

vježbama u sustavu zaštite i spašavanja i analiza 

istih

21.- 24. 3. 2014. - terenska vježba civilne zaštite "EU CROMODEX" na području 

zagrebačke županije 

sudjelovanje u organizaciji i provedbi vježbe ModTTX4 u Divuljama 5.4. - 9.4.2014.

Pripreme za organizaciju LOT1 ModTTX vježbe koja će se održati u Divuljama 13.-

18.2.2015. (kontakti s partnerima, prikupljanje ponuda za hotelski smještaj, prijevoz, 

restoran)

100,00%

7.

Određivanje i uređenje  lokacije (hortikulturalno 

uređenje zemljišta, uvođenje infrastrukture - 

prometnice, struja, voda, plin, telefon)

Rad na projektnom zadatku "Nastavno nacionalno središte za osposobljavanje svih 

vrsta organiziranih operativnih snaga": rad na idejnom rješenju te izrada gantograma 

trajanja projekta po aktivnostima

HVZ dostavila prijedlog  Sporazuma o zajedničkom  korištenju vatrogasnog vježbališta  i 

ispitnog centra u Stubičkoj Slatini    (razmatra se mogućnost izgradnje zajedničkog 

vježbališno-ispitnog centra za sve snage zaštite i spašavanje)

 -Nakon što je HVZ dostavio svoj prijedlog  Sporazuma o zajedničkom korištenju 

vatrogasnog vježbališta   i ispitnog centra u Stubičkoj Slatini , DUZS je predložio da HVZ 

poduzme  daljnje korake u DUUDI-u kako bi DUZS postao ravnopravni korisnik 

navedenog centra što do sada nije realizirano. HVZ je predložio kontakt osobu za  

suradnju u vezi daljnjih radnji (idejna rješenja u vježbališnom centru).

- održan sastanak u Učilštu s predstavnicima DUZS-a i HVZ.a.  

Uređenje i opremanje  lokacije modelima, 

maketama, stacionarnim objektima….
Nije realizirano

Praćenje objavljenih natječaja za podnošenje 

prijedloga projekata financiranih iz sredstava 

EU, razrada projektnih ideja i priprema 

projektne dokumentacije za apliciranje

Dostava dodatnih objašnjenja na traženje Europske komisije vezano za prijedloga 

projekta na temu zaštite kritične infrastrukture RECIPE (Resilience of Critical 

Infrastructure Protection).

Izrada prijedloga projekta na temu zaštite kritične infrastrukture RECIPE ( Resilience of 

Critical Infrastructure Protection) na natječaj u sklopu Financijskog instrumenta CZ, 

projekti prevencije i pripravnosti u  civilnoj zaštiti i kod onečišćenja mora (popunjavanje 

projektne dokumentacije, traženje projektnih partnera, priprema projekta, 

objedinjavanje i slanje na natječaj 30.5.2014.).

100,00%

Provjera osposobljenosti i 

pripremljenosti sustava u 

cjelini putem domaćih i 

međunarodnih vježbi ZiS-a i 

prosudba spremnosti 

operativnih snaga za 

pružanje pomoći izvan RH 

Ustrojavanje vježbališno-

ispitnog centra za 

osposobljavanje, 

usavršavanje i uvježbavanje  

vatrogasaca i drugih 

operativnih snaga zaštite i 

spašavanja  te ispitivanje 

tehnike, opreme i sredstava 

za gašenje u sustavu zaštite i 

spašavanja

10,00%

Nemoguće je početi razradu aktivnosti  dok 

se ne izmijeni odluka o  korištenju lokacije 

za ustrojavanje vježbališno-ispitnog centra 

za što je zadužena Hrvatska vatrogasna 

zajednica

Unaprjeđenje svih 

segmenata zaštite i 

spašavanja u svrhu 

kvalitetnijeg upravljanja u 

katastrofama i pružanja što 

učinkovitijeg odgovora na 

katastrofe (kroz 

međunarodne aktivnosti 

sudjelovanjem u pripremi i 

provođenju projekata EU)

8.



Razrada prioritetnih ideja za financiranje iz 

strukturnih fondova u financijskoj perspektivi 

2014 – 2020

Razrada prioritetnih projektnih ideja SROK  te Obuka i osposobljavanje specijalističkih 

postrojbi civilne zaštite na lokalnoj i državnoj razini;

 -prikupljanje informacija za razradu ostalih projektnih ideja

 -Razrada projektne ideje „SAVA“, 

-izrada logičkih matrica za projektne prijedloge "SROK" i "Obuka i osposobljavanje 

specijalističkih postrojbi civilne zaštite na lokalnoj i državnoj razini;"

- razrada prijedloga projekata SROK i Obuka i osposobljavanje specijalističkih postrojbi 

civilne zaštite na lokalnoj i državnoj razini; kroz aplikaciju na stranici strukturnih 

fondova

-rad na projektnim idejama: izrada logičke matrice za projekt "Nastavno nacionalno 

središte za osposobljavanje svih vrsta organiziranih operativnih snaga"; proučavanje 

dokumentacije za financiranje izrade projektne dokumentacije

-izrada prijedloga o uspostavi radnih skupina za pripremu i provedbu projekt

100,00%

Ispitivanje tehnike zaštite i spašavanja

Zaprimanje zahtjeva i narudžbenica (22 narudžbenica i 25 zahtjeva), ispitivanje tehnike 

za Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i druge naručitelje (290 proizvoda), izdavanje 

zapisnika i uvjerenja (197 komada), obračunavanje troškova ispitivanja (22 naloga za 

fakturu) te davanje  mišljenja - uključujući ponude, obavijesti, preporuke i savjete 

korisnicima naših usluga ispitivanja (189 mišljenja).

100,00%

9.

Povećanje sistemske i 

uporabne učinkovitosti 

tehnike zaštite i spašavanja

Unaprjeđenje svih 

segmenata zaštite i 

spašavanja u svrhu 

kvalitetnijeg upravljanja u 

katastrofama i pružanja što 

učinkovitijeg odgovora na 

katastrofe (kroz 

međunarodne aktivnosti 

sudjelovanjem u pripremi i 

provođenju projekata EU)

Sudjelovanje u provedbi projekata financiranih 

iz sredstava EU (organizacija tečajeva "Uvod u 

mehanizam civilne zaštite" (CMI) za konzorcij IT, 

UK, HR; sudjelovanje na projektu IFREACT - 

izrada individualne zaštitne opreme za slučaj 

CBRN krize; moguća provedba projekta "MURA 

2015" - vježba u okviru Mehanizma za CZ EU; 

moguća provedba projekta "HELF Cross-border 

Training" u okviru IPA prekogranične suradnje 

HR-BIH; sudjelovanje u drugim međunarodnim 

projektima)

- pripreme za održavanje CMI tečaja (prikupljanje ponuda za nabavu materijala za rad)

- rad na provedbi IFREACT projekta (sudjelovanje na sastanku međunarodnog konzorcija IFREACT projekta i tehnički 

sastanak u Aix an Provance, sudjelovanje na konferencijskim pozivima, rad na pripremi mid-term linking i stvaranje 

Impact creation report-a)

- rad na provedbi projekta MURA 2015 (sudjelovanje na kick-off sastanku u Bruxellesu, priprema Konzorcijskog 

ugovora, sastanci Radne skupine za provedbu projekta, kontakti s projektnim partnerima, kontakti s predstavnicima 

Europske komisije)  

Rad na provedbi projekta MURA 2015 (suradnja s odabranom tvrtkom na izradi web stranice, pisanje članaka, 

uređivanje stranice; komunikacija sa stranim partnerima i predstavnikom EK; izrada detaljnog projektnog plana; 

priprema, uređivanje i prijevod brošure o projektu i letaka za lokalno stanovništvo ugroženo poplavama uz rijeku 

Muru; priprema paketa za EWS radionicu koja se održala u Austriji i izrada kalkulacije troškova za radionicu; izrada 

izvješća Europskoj komisiji o analizi postojećeg stanja, rad na izvješću o napretku projekta); pripreme za  CMI tečaj koji  

se održao u listopadu;  sudjelovanje u projektu IFREACT (povezivanje s drugim FP7 projektima, pisanje članka o 

IFREACT projektu za TIEMS Newsletter,  

sudjelovanje u konferencijskim telefonskim pozivima); sudjelovanje na projektnom sastanku/radionici HOLISTIC 

(Adriatic Holistic Forest Fire Protection) projekta;   sudjelovanje u izradi projektne dokumentacije za projekt DETAT 

-sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede u svezi pripreme Programskog dodatka Operativnom planu 

Konkurentnost i kohezija 2014-2020; CMI tečaj - organizacija i provedba CMI tečaja 20. - 24. 10. 2014. u Divuljama; 

IFREACT - povezivanje s drugim FP7 projektima, sudjelovanje u završnoj vježbi u Bordeauxu, Francuska, sudjelovanje u 

konferencijskim pozivima, povezivanje s drugim FP7 projektima kroz sudjelovanje na završnoj konferenciji CATO 

projekta u Bruxellesu, rad na Izvešću o povezivanju s drugim projektima i učincima,  sudjelovanje na završnoj 

konferenciji IFREACT projekta 15. - 17.12.2014. u Bruxelles-u, MURA 2015 - izrada Izvješća o analizi postojećeg stanja i 

slanje Europskoj Komisiji, sudjelovanje u izradi web stranice projekta, izrada Izvješća o napretku projekta i slanje 

Europskoj Komisiji, sudjelovanje u izradi letaka i brošure o projektu, kontakti s partnerima i s Europskom Komisijom;  

RECIPE - davanje dodatnih pojašnjenja Europskoj Komisiji o projektu, kontakti s projektnim partnerima i prikupljanje 

potrebnih dokumenata za potpisivanje Grant Agreementa

-formiranje radnih skupina za pripremu i provedbu  EU projekata

100%

8.



Normativno-razvojna djelatnost

 - Rad na HRN EN normama u Hrvatskom zavodu za norme kroz tehničke odbore: 

sudjelovanje na sastancima TO 558 i TO 92

TO 21 (36 strana radna dokumenta), TO 92 (13 stranih radnih dokumenata),   TO 556 

(30 stranih radnih dokumenata), TO 557 (34 strana radna dokumenta)  i TO558 (19 

stranih radnih dokumena)

-  Sudjelovanje u radnoj sjednici Stručnog vijeća HZN

-  Rad na bazi podataka ispitane tehnike (kontinuirano unošenje)

100,00%

Servis i održavanje vatrogasnih aparata 

Zaprimanje zahtjeva i narudžbenica (17 zahtjeva DUZS-a i 29 zahtjeva drugih 

naručitelja), održavanje vatrogasnih aparata za Državnu upravu za zaštitu i spašavanje 

(266 komada) i druge naručitelje (428  komada)  te izračunavanje troškova servisiranja 

vatrogasnih aparata (29 naloga za fakturiranje)

100,00%

10. Jačanje ljudskih potencijala

Osposobljavanje i usavršavanje službenika 

putem programa osposobljavanja, seminara, 

tečajeva, radionica…, koje provode vanjske 

ustanove ili DUZS

Sudjelovanje na Tečaju "Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatkog 

vanjskog defibrilatora (AVD)" u organizaciji i provedbi HZHM:  osposobljeno 13 

polaznika-službenika Učilišta, od kojih je 1 stekao licencu nacionalnog instruktora

- usavršavanje znanja stranog jezika za jednog službenika iz Odjela Split 

-sudjelovanje na Međunarodnom andragoškom simpoziju na temu „Profesionalizacija 

andragoških djelatnika“ - 2 djelatnika

--Sudjelovanje na seminaru "Fasade u požaru"

-sudjelovanja na stručno-znanstvenom skupu pod nazivom "Termodinamički aspekti 

razvoja požara na otvorenom prostoru" - 2 službenika 

-sudjelovanje na obrazovnom seminaru o korištenju, održavanju i skrbi o uređaju za 

vježbanje požarnih situacija na plinski pogon (produljenje licenci za 

voditelja/instruktora - 16 službenika (1o iz Učilišta, 6 iz SZV) Seminar proveo Drager 

Zagreb      

100,00%

9.

Povećanje sistemske i 

uporabne učinkovitosti 

tehnike zaštite i spašavanja

11.

Pripremanje i provođenje  

ostalih redovnih  poslova 

Sudjelovanje u izradi, izmjene i dopune pravne 

regulative iz područja ZiS-a 

 izrada  prijedloga Odluka o donošenju i provođenju programa osposobljavanja (35)

- izrada prijedloga odluka o jesenskom upisnom roku, 

   prijedlog natječaja, prijedlog  odluka o osnivanju 

   povjerenstva za provedbu natječaja, prijedlog odluka o  

   provođenju programa prekvalifikacije i prijedlog izmjene 

   odluka o provođenju programa prekvalifikacije (9)

- prijedlozi odluka za imenovanje članova radnih skupina

   -projekti (2)

- davanje mišljenja na prijedloge sporazuma, zakona, 

   pravilnika,  uputa sukladno zahtjevima SOP-a

- rad na izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu

-davanje mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o 

   izmjenama i dopunama Zakona o državnim 

   službenicima

- davanje mišljenja na prijedlog Ugovora o stjecanju prava

   najma na javnom vodnom dobru 

- davanje mišljenja vezanog uz prijedlog Nacrta zakona o 

  civilnoj zaštiti  i prijedloga podzakonskih akata kojima 

  dodatno treba urediti područje CZ-a.

-očitovanje na prijedlog Memoranduma o suglasnosti 

 između DUZS-a i Uprave za vatrogastvo i spašavanje

 Države Izrael

- davanje mišljenja i prijedloga na Memorandum o suglasnosti s Državom Palestinom 

- davanje mišljenja i prijedloga na  Nacrt  prijedloga zakona o zaštiti od požara

- rad na prijedlogu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za 

RH u 2015.

- davanje mišljenja na Sporazum o suradnji sa Službom spašavanja i vatrogastva 

Departmana 13 Francuske Republike

- davanje mišljenja na prijedlog Nacrta zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u 

međunarodnim misijama i operacijama

- davanje mišljenja i prijedloga na  Nacrt  prijedloga zakona o zaštiti od požara

100,00%



Provedba redovnih propisanih poslova u 

području personalnih poslova - nadzor 

korištenja radnog vremena, planiranje godišnjih 

odmora, ocjenjivanje službenika i dr.

ocjenjivanje službenika

- izrada planiranih ciljeva i zadataka /aktivnosti službenika 

   za 2014.

- izrada prijedloga plana korištenja  godišnjeg odmora za

  2014.

- izrada Plana potrebe izobrazbe za 2014.

- evidencija radnog vremena

- izvješće o prisutnosti na radu za obračun plaće

- nalozi za naknadu troškova   prijevoza

100,00%

Priprema i izrada financijskog plana i plana 

nabave

obrazloženje i pojašnjenje o odricanju opreme iz plana 

nabave na projektu A 863006 Učilište (rebalans)

- Rad na pripremi i izradi financijskog plana  za 2015. te projekcije za 2016./2017. i  

plana nabave za 2015. godinu

100,00%

Praćenje realizacije plana nabave i eventualne 

korekcije u skladu s potrebama i financijskim 

mogućnostima

- vođenje evidencije o realizaciji plana nabave na projektu A863006 Učilište temeljem 

ispostavljenih zahtjeva za nabavu
100,00%

Izrada  smjernica za rad u 2015.,  kvartalnih 

planova i godišnjeg plana rada 

izrada smjernica za rad u 2015.

-izrada godišnjeg plana rada Učilišta za 2015.
100,00%

11.

Pripremanje i provođenje  

ostalih redovnih  poslova 

Sudjelovanje u izradi, izmjene i dopune pravne 

regulative iz područja ZiS-a 

 izrada  prijedloga Odluka o donošenju i provođenju programa osposobljavanja (35)

- izrada prijedloga odluka o jesenskom upisnom roku, 

   prijedlog natječaja, prijedlog  odluka o osnivanju 

   povjerenstva za provedbu natječaja, prijedlog odluka o  

   provođenju programa prekvalifikacije i prijedlog izmjene 

   odluka o provođenju programa prekvalifikacije (9)

- prijedlozi odluka za imenovanje članova radnih skupina

   -projekti (2)

- davanje mišljenja na prijedloge sporazuma, zakona, 

   pravilnika,  uputa sukladno zahtjevima SOP-a

- rad na izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu

-davanje mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o 

   izmjenama i dopunama Zakona o državnim 

   službenicima

- davanje mišljenja na prijedlog Ugovora o stjecanju prava

   najma na javnom vodnom dobru 

- davanje mišljenja vezanog uz prijedlog Nacrta zakona o 

  civilnoj zaštiti  i prijedloga podzakonskih akata kojima 

  dodatno treba urediti područje CZ-a.

-očitovanje na prijedlog Memoranduma o suglasnosti 

 između DUZS-a i Uprave za vatrogastvo i spašavanje

 Države Izrael

- davanje mišljenja i prijedloga na Memorandum o suglasnosti s Državom Palestinom 

- davanje mišljenja i prijedloga na  Nacrt  prijedloga zakona o zaštiti od požara

- rad na prijedlogu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za 

RH u 2015.

- davanje mišljenja na Sporazum o suradnji sa Službom spašavanja i vatrogastva 

Departmana 13 Francuske Republike

- davanje mišljenja na prijedlog Nacrta zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u 

međunarodnim misijama i operacijama

- davanje mišljenja i prijedloga na  Nacrt  prijedloga zakona o zaštiti od požara

100,00%



Izrada kvartalnih izvješća, postignuća i godišnjeg 

izvješća o radu za tekuću godinu

izrada kvartalnih izvješća

- izrada postignuća u 2014.

- godišnje izvješće rada za 2014. godinu

-izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP od interesa za 

RH u 2014.

-izrada izvješća o aktivnostima za turističku sezonu 2014.

- rad na izvješću za Saborski odbor za unutrarnju politiku i nacionalnu sigurnost o stanju 

sustava ZiS i pripremama za protupožarnu i turističku sezonu u 2014. godini

100,00%

Stručni članci
pisanje stručnih članaka

-pisanje i objavljivanje članaka za web stranicu i časopis SOS 112
100,00%

Stručna literatura izrada radnih materijala iz nastavnih predmeta 100,00%

Registar rizika rad na ažuriranju registra rizika 100,00%

Inventura

Isknjiženje materijalno tehničkih sredstava. Sređivanje popisnih mjesta .

 provođenje popisa imovine, potraživanja i obaveza - inventure u Učilištu, DCZiS 

Tkalčićeva te sudjelovanje u  povjerenstu za popis imovine u Nehajskoj 5.

100,00%

Suradnja s drugim ustrojstvenim jedinicama 

DUZS

suradnja s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama na razradi njihovih projektnih ideja

-suradnja sa SV i SCZ u razradari idejnog rješenja za projekt "Nastavno nacionalno 

središte za osposobljavanje svih vrsta organiziranih operativnih snaga"

-suradnja sa  SCZ i SV u vezi izrade programa osposobljavanja za spašavanje iz ruševina i 

spašavanje na vodi te KBRN zaštite

- suradnja sa SSMO u vezi organiziranja KBRN tečaja i GOC II.

- suradnja sa SSMO i SV u vezi osposobljavanja vatrogasnih zapovjednika iz BiH pod 

pokroviteljstvom DPPI SEE

-suradnja sa SOP -om u vezi pisanja izrade prijedloga odluka, ugovora, uputa, 

sporazuma

-suradnja s Kabinetom ravnatelja u vezi izvješća, posebnih aktivnosti itd.    

- suradnja sa SCZ i Samostalnom službom za inspekcijske poslove kod pripreme 

prijedloga projekta RECIPE

- suradnja sa SCZ kod provedbe projekta MURA 2015

- kontakti s predlagateljima projektnih ideja za financiranje iz strukturnih fondova iz 

DIKS-a, SCZ, PUZS Zagreb

100,00%

11.

Pripremanje i provođenje  

ostalih redovnih  poslova 



11.

Pripremanje i provođenje  

ostalih redovnih  poslova 

Suradnja sa središnjim i drugim tijelima državne 

uprave i tijelima područne i lokalne 

samouprave, pravnim osobama 

Središnja i druga tijelima i pravne osobe s kojima je uspostavljena suradnja:

-MUP- vezano uz dobivanje odobrenja za skladištenje zapaljivih plinova, pronalazak eksplozivnih sredstava u 

prostorima u kojima je potrebno koristiti opremu za siguran rad na visini i dubini, u vezi osposobljavanja pripadnika 

interventnih postrojbi, u vezi izrade Programa spašavanja na vodi i izrade Pravilnika o spašavanju na vodi

-MOZS i ASOO- u vezi obrazovanja profesionalnih vatrogasaca

-MORH-u vezi osposobljavanja časnika i dočasnika za gašenje šumskih požara, osposobljavanja voditelja intervencija za 

navođenje zrakoplova, u vezi izrade programa osposobljavanja za gašenje požara u zračnoj luci i na  zrakoplovima, u 

vezi izrade Programa spašavanja na vodi te i izradi Pravilnika o spašavanju na vodi

-Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - u vezi produljenja dozvola za voditelja brodica kategodije C

-Ministarstvo poljoprivrede -  u vezi pripreme Programskog dodatka Operativnom planu Konkurentnost i kohezija 

2014.-2020.  za projekte Učilišta ( "Nastavno nacionalno središte za osposobljavanje.... i "Obuka specijalističkih 

postrojbi na lokalnoj i državnoj razini")

-Ministarstvo zdravlja -vezano uz sporazum o dodjeli AVD

-DUUDI - u vezi održavanje praktične nastave za spašvanje iz ruševina te dodjeljivanje lokacija za Nastavno nacionalno 

središte...

- VZZŽ - vezano uz provođenje programa osposobljavanja

-HGSS - u vezi izrade Programa spašavanja na vodi i izradi Pravilnika o spašavanju na vodi

-Hrvatske šume, Hrvatske vode, CIOS i Tempo - u vezi provođenja obrazovanja (terenska nastava)

-Dom zdravlja MUP-a - u vezi provođenja nastave iz Prve pomoći

-Sveučilišna bolnica Zagreb - u vezi provođenja praktičnog dijela Programa osposobljavanja za spašavanje iz ruševina

-HZHM - u vezi osposobljavanja službenika DUZS-a iz osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD-a

-HCK - u vezi  izrade programa osposobljavanja iz prve pomoći i izrade Pravilnika o spašavanju na vodi

- HVZ- u vezi donošenja sporazuma o ustrojavanju i  korištenju vježbališno-ispitnog centra za operativne snage ZiS, u 

vezi izrade Programa spašavanja na vodi i izradi Pravilnika o spašavanju na vodi

-vatrogasne postojbe - u vezi provođenja obrazovanja (strukovna praksa)

- tvrtka Drager¨- u vezi dobivanja licenci redovnog održavanja i licenciranja simulatora požara

- tvrtke koje upućuju polaznike na obrazovanje                      

 -Veleučilište Velika Gorica - na izradi prijedloga projekta RECIPE                                                                                                                        

 -konzultantska tvrtka Microprojekt - konzultacije kod izrade EU projekata   

100,00%



Suradnja s međunarodnim čimbenicima koji se 

bave obrazovanjem u području vatrogastva te 

zaštite i spašavanja

- suradnja s međunarodnim institucijama koji su partneri u projektima koje  provodi 

DUZS i potencijalnim  projektnim partnerima u europskim projektima (Civilna zaštita 

Republike Italije; Uprava za zaščito in reševanje- Slovenija; NDGDM- Mađarska, Fakultet 

bezbednosti- Srbija, Swedish Civil Contigencies Agency- MSB, Švedska)

-suradnja s DPPI  SEE u vezi organiziranja Programa osposobljavanja za upravljanje 

katastrofama (osposobljavanje vatrogasnih zapovjednika iz Bosne i Hercegovine, Crne 

Gore i Makedonije po Programu operativno djelovanje  u požarima zatvorenog 

prostora)

-u suradnji s Veleposlanstvom Fransucuske Republike proveden je tečaj pod nazivom 

"Operativno upravljanje i zapovijedanje " 2. dio (9 polaznika: službenici DUZS-a, 

pripadnici JVP te 1 pripadnik VZZŽ  -trening za trenere). 

Tečaj je proveden  u skladu s projektom obuke traganja i spašavanja iz ruševina i Tečaja 

iz KBRN zaštite;

Sastanak Potkomisije za obuku i osposobljavanje HR i SLO  - 9.12.2014. u Igu (Republika 

SLovenija)

suradnja u izradi EU projekata

100,00%

Vođenje pedagoške dokumentacije

pisanje potvrda za polaznike osposobljavanja za sve PUZS-e koji su proveli 

osposobljavanja za stožere, postrojbe i povjerenike civilne zaštite i uvođenje njihovih 

podataka u e-matičnu knkigu.

- pisanje potvrda za polaznike koji su završili Programe osposobljavanja u Vatrogasnoj 

školi

- unos podataka u e-maticu  (polaznici osposobljavanja u Vatrogasno školi)

- vođenje matičnih i razrednih knjiga

- pisanje  svjedodžbi o položenim predmetnim ispitima (95) i svjedodžbi o završnome 

radu (95)

-izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi (14)

- provjera vjerodostojnosti svjedodžbi (127)

100,00%

Analiza uspjeha analiza uspjeha polaznika programa prekvalifikacije na kraju nastavne i školske godine 100,00%

11.

Pripremanje i provođenje  

ostalih redovnih  poslova 



Pokretanje postupka za dobivanje ovlaštenja za  

osposobljavanje  radnika za rad na siguran način 

pri  nadležnom ministarstvu

nije realizirano 0,00%

Za dobivanje ovlaštenje za osposobljavanje  

za rad na siguran način na uređajima s 

povećanom opasnošću potrebno je izraditi 

novu zakonsku regulativu.

Redizajn postojećeg promidžbenog materijala za 

djecu

Redizajn postojećeg te izrada grafičkog prijedloga novog promidžbenog materijala za 

edukaciju djece (bojanka, enigmatika, raspored) u području zaštite i spašavanja
100,00%

Monografija rad na izradi monografije (priprema teksta, slika, materijala) 100,00%

11.

Pripremanje i provođenje  

ostalih redovnih  poslova 



RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST
REALIZACIJA

POSTOTAK 

REALIZIRANOSTI

NAPOMENA

(UKOLIKO CILJ NIJE U POTPUNOSTI 

REALIZIRAN, NAVESTI RAZLOG)

A B C D E F

Polugodišnji sastanak direktora civilne zaštite 

EU 
Sudjelovalo se na dva polugodišnja sastanka 100,00%

Sastanci Odbora za civilnu zaštitu EU Ukupno se sudjelovalo na 7 sastanaka 100,00%

Sastanci PROCIV - Radna grupa za civilnu zaštitu 

Vijeća EU 
Ukupno se sudjelovalo na 9 sastanaka 95,00%

Termin jednog sastanka pomaknut je na 

već zauzeti datum

Sastanak Nacionalnih koordinatora za 

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
Sudjelovalo se na jednom sastanku 100,00%

Radionica Europske komisije i predsjedništva 

Vijećem EU
Sudjelovalo se na jednoj radionici 50,00%

Za sudjelovanje na radionici u Grčkoj 

Sektori nisu imali odgovarajućeg 

predstavika.

Sastanci stručnjaka Mehanizma Unije za civilnu 

zaštitu
Sudjelovalo se je na 2 sastanka od mogućih 3 75,00%

Predstavnik u radnos skupini nije mogao 

sudjelovati

Sastanci "Naučene lekcije iz nedavnih nesreća"  

Mehanizma Unije
Nije se sudjelovalo 0,00%

Termin sastanka podudarao se s već 

zauzetim datumom

Info day za projekte u okviru Mehanizma Unije 

za civilnu zaštitu
Info day je organiziran u DUZS-u 100,00%

Sudjelovanje na tečajevima Mehanizma Unije za 

civilnu zaštitu
Sudjelovalo se je na 11 tečajeva od mogućih 13 85,00%

Program razmjene stručnjaka MUCZ Nije bilo razmjene 0,00%

Sudjelovanje sa stručnjacima na vježbama za 

module CZ
Nije se sudjelovalo 0,00%

IPA faza II Sastanci upravljače skupine Sudjelovalo se na jednom od dva sastanka 50,00%
Na drugi sastanak pozvani su samo 

operativni članovi.

IPA II –organizacija tečajeva i EoE

IPA II dvije terenske vježbe Održana je samo jedna terenska vježba 100,00%
Druga vježba održat će se tijekom 2015. 

godine

IPA II sedam stožernih vježbi i radionca Aktivnosti održane prema planu 100,00%

Stožerne vježbe za ključno osoblje modula 

civilne zaštite EU Lot1 2013
Održane su sve vježbe 100,00%

Terenske vježbe za module HCP, WP i CBRN 

Lot2 2013
Održane su sve vježbe 100,00%

Stožerne vježbe za ključno osoblje modula 

civilne zaštite EU Lot1 2014
Održana je jedna terenska vježba, kao što je planirano projektom 100,00%

Ostale vježbe će se održati tijekom 2015. 

godine

Terenske vježbe za module HCP, WP i CBRN 

Lot2 2014
Održana je jedna terenska vježba, kao što je planirano projektom 100,00%

Ostale vježbe će se održati tijekom 2015. 

godine

EU VJEŽBA PROMETHEUS 2014 Održana vježba 100,00%

Organizacija CMI Tečajeva MUCZ Održani svi planirani tečajevi 100,00%

IF REACT - Izrada individualne zaštitne opreme 

za slučaj CBRN krize
Projekt uspješno završen 100,00%

Organizacija i provođenje vježbe MUCZ "MURA 

2015"
Održani svi planski sastanci 100,00% Vježba će se održati tijekom 2015. godine

1.

Aktivno sudjelovanje i 

ispunjavanje obveza DUZS-a 

i RH u sustavu civilne zaštite 

Europske unije

7. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE



Sudjelovanje na vježbi MUCZ CoordEx 2014 Sudjelovalo se prema planu 100,00%

Konferencija i izložba kritične infrastrukture

Building Resilience to Disasters in Western 

Balkans and Turkey 
Sudjelovalo se prema planu 100,00%

Sastanak Stalne mješovite komisije za provedbu 

sporazuma s  Republikom Slovenijom
sudjelovalo se na jednom sastanku 100,00%

4 sastanka potkomisija na stručne teme s 

Republikom Slovenijom
sudjelovalo se na 4 sastanka 100,00%

7 radnih sastanaka Područnih ureda zaštite i 

spašavanja s Repeublikom Slovenijom
sudjelovalo se na 7 radnih sastanka 100,00%

Sastanak Stalnog mješovitog povjerenstava za 

provedbu Sporazuma s Mađarskom
sudjelovalo se na sastanku 100,00%

Aktivnosti pograničnih Područnih ureda zaštite i 

spašavanja s županijskim uredima u Mađarskoj
sudjelovalo se na 4 sastanka 100,00%

Sastanak Stalnog mješovitog povjer.za provedbu 

Sporazuma s BiH
nije se sudjelovalo sastanak je odgođen za 2015.god.

4 sastanka potkomisija na stručne teme s BiH nije se sudjelovalo sastanci su odgođeni za 2015.god.

Aktivnosti pograničnih Područnih ureda zaštite i 

spašavanja s županijskim, kantonalnim i 

republičkim uredima u BiH

sudjelovalo se na 2 sastanka 100,00%

Sastanak Stalnog mješovitog povjer. za 

provedbu Sporazuma s C. Gorom
nije se sudjelovalo sastanak nije organiziran

2 sastanka potkomisija na stručne teme s 

Crnom Gorom
nije se sudjelovalo sastanci nisu organizirani

Sastanak Stalnog mješovitog povjer.za provedbu 

Sporazuma s Makedonijom
nije se sudjelovalo 100,00% sastanak nije organiziran

Bilateralna razmjena vatrogasaca tijekom ljetne 

požarne sezone s Francuskom Republikom
nije se sudjelovalo razmjena nije organizirana

Stručni tečajevi s Francuskom Republikom sudjelovalo se na stručnim tečajevima (2) 100,00%

Sastanak Stalnog mješovitog povjerenstva s 

Republikom Albanijom
nije se sudjelovalo sastanak nije organiziran

Sastanak Stalnog mješovitog povjerenstva s 

Republikom Srbijom
nije se sudjelovalo sastanak nije organiziran

Radni bilateralni sastanci s Ukrajinom, Izraelom, 

Talijanskom Rep., Češkom Rep. 
sudjelovalo se na sastanku s Izraelom 25,00%

sastanci s Ukrajinom, Italijom i češkom 

nisu organizirani iz objektivnih razloga

Sastanak NATO Grupe za civilnu zaštitu – CPG x 

2 aktivnosti
Sudjelovalo se na oba sastanka 100,00%

Seminar NATO Grupe za civilnu zaštitu Sudjelovalo se na seminaru "Naučene lekciju u poplavama" 100,00%

1.

Aktivno sudjelovanje i 

ispunjavanje obveza DUZS-a 

i RH u sustavu civilne zaštite 

Europske unije

2.

Poštivanjem obveza koje 

proizlaze iz potpisanih 

bilateralnih ugovora, 

stjecanje novih znanja i 

jačanje vlastitog sustava 

zaštite i spašavanja kao i 

omogućavanje pružanja 

međunarodne pomoći

3.

Poštivanjem obveza iz 

članstva u međunarodnim 

organizacijama i 

regionalnim inicijativama 

jačati vlasitti sustav zaštite i 

spašavanja i doprinositi 

znanjem i sposobnostima 

međunarodnom okruženju



Sastanak NATO Odbora za civilno planiranje u 

izvanrednim situacijama CEPC - 2 aktivnosti
Sudjelovalo se na jednom sastanku 100,00% drugi sastanak je otkazan

NATO EADRCC terenska vježba, 2 pripremna 

sastanka + vježba
Nije se sudjelovalo Vježba nije održana

NATO Simulacijska vježba kriznog upravljanja 

CMX 

3 sastanka i vježba

Nije se sudjelovalo vježba je otkazana

UN INSARAG Sastanak radne skupine Europa Nije se sudjelovalo
Zbog prezauzetosti nije bilo moguće 

sudjelovati

UN Europski forum za smanjivanje rizika od 

katastrofa 
sudjelovalo se na jednom sastanku 100,00%

Sastanak Odbora stalnih predstavnika EUR-OPA 

sporazuma  Vijeća Europe
sudjelovalo se na jednom sastanku 100,00%

Sastanak EUR-OPA biroa Vijeća Europe  Nije se sudjelovalo nije bilo obavijesti o sastancima

DPPI Redoviti polugodišnji regionalni sastanak + 

sastanak RS za obuku + Advisory board  – 2 

aktivnosti

Sudjelovalo se na oba sastanka 100,00%

Ministarska konferencija SEE CP Nije se sudjelovalo Konferencija nije organizirana

DPPI Program obuke - 10 aktivnosti Sudjelovalo se na 12 aktivnosti 100,00%

DPPI JERU projekt – (SWIFT obuka Hrvatska, 2x 

planski sastanci
Nije se sudjelovalo

Aktivnosti su odgođene do 2015. zbog 

potrebe nabave opreme

CMEP Vijeće + Sekretarijat Sastanak Nije se sudjelovalo Sastanci nisu organizirani

IPC, MPC, FPC i CAX  za SEESIM 14 Sudjelovalo se prema planu 100,00%

3.

Poštivanjem obveza iz 

članstva u međunarodnim 

organizacijama i 

regionalnim inicijativama 

jačati vlasitti sustav zaštite i 

spašavanja i doprinositi 

znanjem i sposobnostima 

međunarodnom okruženju



RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST
REALIZACIJA

POSTOTAK 

REALIZIRANOSTI

NAPOMENA

(UKOLIKO CILJ NIJE U POTPUNOSTI 

REALIZIRAN, NAVESTI RAZLOG)

A B C D E F

Praćenje promjena relevantnih zakona i 

podzakonskih akata i njihova implementacija

Praćenje novonastalih promjena normativnih akata koji imaju utjecaj na rad inspekcije, 

posebno promjene Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova 

ZiS, (NN 30/14, 67/14), te je po istome kontinurano praćeno postupanje  svih 

inspektora.

100,00%

Izrada Godišnjeg plana inspekcijskih i stručnih 

nadzora ZiS i vatrogastva u 2015.

Sukladno rokovima i načinu navedenom u Uputi o provedbi inspekcijskih nadzora, 

izrađen je i donesen Godišnji plan inspekcijskih nadzora za 2015. god. te su izvadci 

dostavljeni svakom inspektoru ponaosob kao i svakom PUZS na području kojeg pojedini 

inspektor djeluje

100,00%

Izrada i usklađivanje kvartalnih planova 

inspekcijskih nadzora ZiS i vatrogastva

Temeljem Godišnjeg plana inspekcijskih nadzora za 2014. god., u propisanim rokovima 

je provedena izrada svih kvartalnih planova rada inspektora u sjedištu i u područnim 

jedinicama SSIP, odvojeno za područje inspekcije za ZiS I vatrogastvo, te kordinacija 

njihovog usklađivaja sa odobrenim Godišnjim planom inspekcijskih nadzora po 

navedenim područjima

100,00%

Provođenje redovno planiranih inspekcijskih i 

stručnih nadzora u području ZiS sukladno 

godišnjem i kvartalnim planovima

Provedeno je 1266 od 1399 planiranih inspekcijskih nadzora u području zaštite i 

spašavanja.                                        

Proveden stručni nadzora rada svih inspektora, osim u PJ Sisak i Zagreb koji su bili na 

bolovanju cijelu 2014. godinu.  

91,00%

Razlozi za neizvršenje preostalih 133 nadzora 

uglavnom su objektivne prirode, (problem sa 

dostupnošću službenih automobile, dugotrajna 

bolovanja viših inspektora i inspektora, 

smanjena aktivnost na poplavljenom područji i 

slično)

Provođenje redovno planiranih inspekcijskih i 

stručnih nadzora u području vatrogastva 

sukladno godišnjem i kvartalnim planovima

Provedeno je 1236 od 1252 planiranih nadzora u području vatrogastva 98,72%

Razlozi za neizvršenje preostalih 16 nadzora 

uglavnom su objektivne prirode, (problem sa 

dostupnošću službenih automobile, smanjena 

aktivnost na poplavljenom područji i slično)

Provođenje izvanrednih inspekcijskog nadzora u 

području ZiS i vatrogastva, temeljem prijava i 

predstavka ili po iznenadnim potrebama

Uz navedene redovno planirane inspekcijske nadzore izvršena je provedba 9 (4 u 

odručju ZiS i 5 u području vatrogastva) izvanrednih nadzora, a temeljem zaprimljenih 

pretstavki fizičkih I pravnih osoba.

100,00%

Izrada pojedinačnih kvartalnih i godišnjih 

izvješća inspektora za ZiS i vatrogastva

Svi inspektori su u predviđenim rokovima izradili mi dostavili godišnje izvješće za 2013. 

god. kao i kvartalna izvješća za četvrti kvartal 2013. god.i prva tri kvartala 2014. god.
100,00%

Obrada, analiza i izrada kvartalnih i godišnjih 

izvješća o provedbi nadzora na razini Odjela za 

inspekciju ZiS i Odjela inspekcije za za 

vatrogastvo

Voditelji  Odjela za inspekciju ZiS i Odjela inspekcije za za vatrogastvo izradili su 

objedinjena kvartalna izvješća kao i Godišnje izvješće o realizaciji inspekcijskih nadzora 

iz nadležnosti Odjela za 2013. god. 

100,00%

Priprema i izrada objedinjenog godišnjeg 

izvješća na razini SSIP.

Pripremljeno je objedinjeno Godišnje izvješće o provedbi inspekcijskih nadzora u 2013. 

god. Te je isto voditelj Službe prezentirao Kolegiju ravnatelja
100,00%

2.

Provedba redovnih i 

izvanrednih inspekcijskih i 

stručnih nadzora u području 

zaštite i spašavanja i 

vatrogastva 

3.
Obrada i analiza podataka te 

izrada izvješča o obavljenim 

inspekcijskim nadzorima

8. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

1.

Priprema provedbe 

inspekcijskih nadzora - 

planiranje i usklađivanje 

rada inspektora sukladno 

normativnim propisima i 

potrebama stanja sustava.



Priprema i održavaje godišnjeg stručnog 

sastanka svih inspektora SSIP

Sukladno rokovima i načinu navedenom u Uputi o provedbi inspekcijskih nadzora, 

organiziran je i proveden Godišnji stručni sastanak svih inspektorasa s ciljem analize 

dosadašnjeg rada, donošenjem smjernica za daljnji rad i provedbom edukacije sukladno 

novonastalim promjenama

100,00%

Planiranje i upućivanje inspektora na stručna 

osposobljavanja i seminare iz područja rada

Vršeno je upućivanje inspektora na osposobljavanje temeljem utvrđenog Plana 

ospoobljavaja DUZS za 2014.. godinu.
100,00%

Sudjelovanje u izradi, izmjene i dopune pravne 

regulative iz područja ZiS i vatrogastva

Sudjelovanje na savjetovanju o izradi prijedloga Zakona o zaštiti od požara i Zakona o

vatrogastvu te davanje mišljenja Zakona o zaštiti od požara i drugih pravnih akata koje

je SOP dostavio Službi na mišljenje. Sudjelovanje u izradi prijedloga izmjena i dopuna

Pravilnika o metodologiji za izradu procjena i planova zaštite i spašavanja

100,00%

Provedba redovnih propisanih poslova u 

području personalnih poslova - nadzor 

korištenja radnog vremena, planiranje godišnjih 

odmora, ocjenjivanje službenika i dr.

Provedeno je  vođenje svih personalnihi drugih evidencija vezanih uz ocjenjivanje, 

izvršenje radnog vremena, na povrat putnih troškova i drugih prava iz radnog odnosa. 

Predloženo popunjavanje RM putem prerasporeda za 6 inspektora, realizirana popuna 

2 mjesta inspektora (u PJ Zgreb i PJ Varaždin). 

100,00%

Priprema i izrada financijskog plana i plana 

nabave

Sukladno prijedlogu i traženju SOP izvršeno planiranje financijskog plana i plana nabave 

te je praćena realizacija
100,00%

Suradnja sa drugim ustrojstvenim jedinicama 

DUZS

Izvršena potrebna i tražena suradnja sa svim ustrojstvenim jedinicama, posebno SCZ, 

SZV, Kabinet, DIKS te Povjerenstvom za žalbe
100,00%

Suradnja sa središnjim i drugim tijelima državne 

uprave

Na njihovo ili naše traženje surađivano s MUP - Sektor za inspekcijske poslove, MZOP - 

Inspekcija zaštite okoliša, Ministarstvo uprave - Upravna inspekcija i Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava - Inspektorat rada. 

100,00%

4.
Obuka, osposobljavanje, 

seminari, radionice, vježbe.

5.

Priprema i provođenje  

ostalih redovnih  poslova 

(normativnih, personalnih, 

logističkih i dr.)



PODRUČNI UREDI ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 
1. PUZS BJELOVAR    

 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
Održano je 17 sastanaka , priprema i realizacija zadaća programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH 
04.09.2014. završena dislokacija vatrogasnih snaga na priobalju u sklopu PA 
Održano 10 radnih sastanaka o načinu provedbe vatrogasnih intervencija na području 10 općina nakon 01. 01. 2015. godine 
 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

AKTIVNOSTI  
Održano je 9 sastanka, teme: priprema, provedba i analiza vježbe zaštite i spašavanja u Hotelu Garić u Garešnici, analiza provedbe aktivnosti za turističku godinu 2014. 
Provođena stalna koordinacija svih žurnih službi prema Programu. 
Izrađeno i dostavljeno zaključno izvješće DUZS  02. 10. 2014. godine. 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

AKTIVNOSTI  
Održano je ukupno 11 sastanka 
- angažiranje 3 djelatnika i koordinacija snaga prilikom poplava r. Ilove u Gradu Garešnici i Općini Đulovac 04. 05. 2014., terenski obilazak terena sa čelnicima JL(R)S 
- terenski obilazak naselja Gudovac zbog izvida posljedica olujnog nevremena (prekid opskrbom električnom energijom) 15. 05. 2014. 
koordinacija snaga prilikom poplave u Županjskoj Posavini i angažiranje 1 djelatnika od 02. 06. – 10. 06. 2014. 
- u suradnji sa VZŽ organiziran servis i operativna priprema 4 agregata za struju Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Bjelovar 20. 05. 2014. agregati korišteni prilikom 
asanacije poplavljenog  područja u Slavoniji 
- terenski obilazak klizišta u Općini Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac 04. i 05. 06. 2014. 
- intervencija 05. 08. 2014. – olujno nevrijeme u Daruvaru 
03.09.2014. – obilazak lokacije urušenog krovišta stambene zgrade u Općini V. Trojstvo 
Intervencija 11.09. 2014. na području Grada Garešnice: obilazak poplavljenog područja pročelnik PU i višeg stručnog savjetnika, koordinacija aktivnosti JVP Garešnica 
Intervencija 13. i 14. 09. 2014. na području Grada Bjelovara: pročelnik PU i voditelj Odjela PPP koordinacija službi zaštite i spašavanja, stožera zaštite i spašavanja, obilazak 
nastradalog područja 
16. 09. 2014. – Intervencija – klizište u Garešnici i Šandrovcu, puknuće plinovoda 
20.09.2014. predana 3 agregata za operativnu uporabu JVP Daruvar na području OBŽ na temelju zapovjedi GVZ 
22.09.2014. obilazak pročelnik PU i voditelj Odjela PPP oštećenog mosta u Javorovcu i uređaja za kondicioniranje pitke vode bjelovarskog gradskog vodovoda 
Izlazak na teren predstavnika PUZS povodom nepovoljnih vremenskih uvjeta (poplava) 22. i 24. 10. 2014. na području Grada Bjelovara i Općine Kapela, 29. 10. izvid kritične 
kanalske mreže u Gradu Bjelovaru, 13. 11. izvid klizišta u Općini Kapela 
Zajednički sastanak Stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite  Bjelovarsko-bilogorske županije sa nadležnim službama, institucijama i poduzećima koja 
upravljaju vodnom, cestovnom i energetskom infrastrukturom, te stalnim operativnim snagama zaštite i spašavanja održan je 07. studenog 2014. godine, uz 2 pripremna 
radna sastanka. 

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

Sudionici sastanka su pripremili pismeno izvješće sa ocjenom stupnja spremnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, koje su 
predali PUSZ-u Bjelovar. Spremnosti za reagiranje u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, te probleme s kojima se susreću kod otklanjanja posljedica na navedenom 
sastanku prezentirali su i predstavnici lokalne samouprave. 
U Cestariji Bjelovar je 13. studenog 2014. godine održana smotra vozila i strojeva zimske službe za područje Bjelovarsko bilogorske županije sa sveukupno 28 vozila, koliko je 
predviđeno Operativnim programom radova održavanja cesta u zimskom periodu 2014./2015. godine. Smotri su prisustvovali predstavnici PUZS Bjelovar. 
Izrađeno i dostavljeno izvješće DUZS  28. 11. 2014. godine. 

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

AKTIVNOSTI  
Izdane suglasnosti na ukupno 24 procjene ugroženosti: 18 Općina i 5 gradova, te Bjelovarsko bilogorsku županiju.   
Procjenu su usvojile sve JL(R)S. 
Ukupno je usvojeno 24 planova ZIS. Planove su usvojile sve JL(R)S. 
 

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 AKTIVNOSTI  
Podneseno: 18 zahtjeva 
Izdano: 18 suglasnosti 

 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

AKTIVNOSTI  
21 zasjedanje općinskih , 12 gradskih i 5 županijskog stožera zaštite i spašavanja  
Povod: pripreme oko osposobljavanja stožera i zapovjedništava, mjere zaštite i spašavanja  u nepovoljnim vremenskim uvjetima, Program aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za RH, Pripremne aktivnosti za turističku sezonu,   analiza  stanja sustava zaštite i spašavanja, te razmatranje smjernica za  organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja 
 
Osposobljavanje stožera: Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar je proveo osposobljavanje 4 gradska i 18 općinskih stožera i zapovjedništava. 
Ukupno 22 stožera u 7  predavanja.  
Osposobljavanje Županijskog stožera i zapovjedništava te stožera Grada Bjelovara  provelo Učilište vatrogastva zaštite i spašavanja.  
Zaključno: provedena su osposobljavanja za sve stožere i sva zapovjedništva u prvom kvartalu 2014. 

 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

03.02.2014. Izrađen naputak  za provedbu Operativnog plana za provedbu, vođenje i izvršenje vatrogasnih intervencija na području BBŽ. 
11.11.2014. izrađen Provedbeni naputak o načinu komunikacije između ŽC 112 Bjelovar i HŽ Infrastrukture d.o.o.  
31.12.2014. izrađen Provedbeni naputak o dopunama Provedbenog naputka za djelovanje jedinstvenog operativno-komunikacijskog centra 112 kod vatrogasnih intervencija. 
31.12.2014. izrađen Provedbeni naputak o dopunama Provedbenog naputka za djelovanje jedinstvenog operativno-komunikacijskog centra 112 kod požara na otvorenom 
prostoru. 
Odluka o određivanju operativnih snaga, pravnih osoba i udruga od interesa za zaštitu i spašavanje na području Bjelovarsko-bilogorske županije – izdana  



 

 

 

suglasnost na nacrt odluke 16.05.2014. 
- tijekom svibnja i lipnja  ažuriran  Provedbeni naputak za primjenu Protokola o načinu zbrinjavanja životinja (s komunikacijskim podatcima pojedinih sudionika protokola), 
- dana 10.06.2014. zaprimljen Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine 2014, prema kojem postupa ŽC 112 
- dana 26.06.2014. zaprimljena Uputa o postupku prijave i odobravanja službenicima DUZS sudjelovanja na stručnim skupovima, savjetovanjima, edukacijama, radionicama, 
konferencijama i drugim oblicima izobrazbe,   
- ažuriranje popisa brojeva prema kojima su omogućeni besplatni pozivi, a sukladno SOP-u o pozivnim brojevima hitnih službi prema kojima operateri  javnih komunikacijskih 
mreža Centrima 112 i Državnom centru moraju omogućiti besplatne pozive, te dana 17.06.2014. dostava ažurirane tablice u Službu za sustav 112. 
14.08.2014.  izrađene primjedbe na prijedlog Zakona o civilnoj zaštiti   
31.10.2014. pomoć Gradu Bjelovaru za izradu LGSAT obrasca za „Moj grad je spreman“ 
15. 12. 2014. donijeta Odluka o izlučivanju arhivske građe 
 

 
 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

 AKTIVNOSTI  
Popunjene su sve postrojbe civilne zaštite: 23 postrojbe opće namjene, 2 USAR tima, postrojba za logistiku i postrojba za opsluživanje sirena. 
tijekom 2014. izvršena je popuna 7 postrojbi opće namjene  općina  
Održana smotra 5 općinskih postrojbi opće namjene i povjerenika, kojima su održana  su i predavanja o Osnovama pružanja prve medicinske pomoći u organizaciji 
Županijskog društva Hrvatskog crvenog križa i zdravstvene ustanove „Feniks“, Organizacija i sudionici zaštite i spašavanja, te Taktika i postupci postrojbi civilne zaštite opće 
namjene u mjerama civilne zaštite. 
Osposobljavanje stožera: Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar je proveo osposobljavanje 4 gradska i 18 općinskih stožera i zapovjedništava. 
Ukupno 22 stožera u 7  predavanja tijekom prvog kvartala.  

PROJEKTI 

Na području Županije proveden natječaj za likovne, literarne i video/foto radove djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, te djece i mladih sa 
posebnim potrebama iz Republike Hrvatske za školsku 2013/2014. godinu na temu katastrofa i snaga zaštite i spašavanja – pristigla su 164 rada. Proslijeđena obavijest 
školama i vrtićima o natječaju za za školsku 2014/2015. godinu 
- sastanak sa predstavnicima BBŽ i RERA oko planiranja međunarodnih projekata 
- 6 sastanka sa predstavnicima gradova oko uključivanja u kampanju „Moj grad je siguran“ i izradu LGSAT obrasca 
- izrada priloga za monografiju povodom 10-godišnjice osnutka DUZS-a 
 

 

PROVEDBA VJEŽBI  

PUZS Bjelovar je sudjelovao u pripremi, izradi elaborata i provedbi ukupno pokazno-terenskih 13 vježbi na području Bjelovarsko bilogorske županije. 
nismo provodili međunarodne vježbe 
ŽC 112 je sudjelovao u  4  simulacijsko-komunikacijske vježbe     
 

 



 

 

 

EDUKACIJA DJECE   

Broj škola: 16 
Broj djece školskog uzrasta: 1107 
Broj vrtića: 2 
Broj djece predškolskog uzrasta:90 
 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 
Ukupno 7 uvezanih sirena u sustav CRO 2001 u ŽC 112 Bjelovar 
Ispravnih je svih 7 uvezanih  sirena 
 

 

POSTIGNUĆA   
Angažiranje prilikom poplava u svibnju na području Grada Garešnice, te rujnu i listopadu na području Grada Bjelovara – koordinacija djelovanja službi zaštite i spašavanja, 
sprečavanje većih posljedica. 

 

 BROJ POZIVA I DOGAĐAJA                                   

BROJ POZIVA Vrijednost (navesti brojčano) 

Namjenskih  33167 

Nenamjenskih  12201 

Zlonamjernih      190    

UKUPNO  45558 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih   1099 

Sigurnosnih   2424 

Vatrogasnih     799 

Medicinskih   5195   

UKUPNO   9517 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. PUZS ČAKOVEC    
 
 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
BROJČANI PRIKAZ SASTANAKA:  28  
TEME: provedba Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2014. godini   
Sektoru za CZ  i Sektoru za vatrogastvo dostavljeno je završno izvješće u vezi realizacije Programa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za 2014. 
godinu 
 
Na području Međimurske županije nije bilo većih požara otvorenog prostora niti većih šumskih požara. 
 
Podjela letaka po hotelima (3 hotela - 1500 letaka) 
 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

AKTIVNOSTI  
BROJČANI PRIKAZ SASTANAKA:  12 
TEME: Priprema i provedbe Programa aktivnosti za turističku sezonu u 2014. godini 
PROVEDENIH INTERVENCIJA:  --- 
 VEĆE AKCIJE U KOJIMA JE SUDJELOVAO PUZS:  --- 
 
Sektoru za CZ i Državnom informacijskom i komunikacijskom sustavu zaštite i spašavanja dostavljeno je završno izvješće za turističku sezonu 2014. 
 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

AKTIVNOSTI  
BROJČANI PRIKAZ SASTANAKA:  25 
PROVEDENIH INTERVENCIJA:  14 
VEĆE AKCIJE U KOJIMA JE SUDJELOVAO PUZS:  4 

- Redovna obrana na Dravi (07.11.2014.) 
- Olujno nevrijeme u Međimurju (30.07.2014.) 
- Redovna obrana na Muri (vodostaj za izvanrednu obranu 01.09.2014.) 
- Izvanredno stanje na Muri (13.09. – 20.09.2014.) 

 
Sektoru za CZ dostavljeno je izvješće o preventivnim aktivnostima za nepovoljne vremenske uvjete u zimskom razdoblju 2014/2015. 
 

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

AKTIVNOSTI  
Na području Međimurske županije sve JLP (R)S izradile su svoje Procjene ugroženosti i Planove ZiS: 

- Međimurska županija 
- 3 grada 
- 22 općine 

 
SUGLASNOSTI PUZS na Izmjene i dopune procjena:   11 (općine Sveta Marija, Selnica, Mala Subotica, Domašinec, Orehovica, Nedelišće, Štrigova, Donji Vidovec, Goričan, 
Kotoriba i Donji Kraljevec) 
 
13.08.2014. dano pozitivno mišljenje na Izmjene i dopune procjene grada Čakovca  (suglasnost DUZS-a od 17.09.2014.) 
06.10.2014. dano pozitivno mišljenje na Izmjene i dopune procjene grada Mursko Središće  (suglasnost DUZS-a od 17.11.2014.) 
 
23.12.2014. dano pozitivno mišljenje na Izmjene i dopune procjene Međimurske županije 

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 AKTIVNOSTI  
ZAHTJEVA PODNESENO:     11 
IZDANO SUGLASNOSTI:       8  
ODBIJENO ZAHTJEVA:          0  
U POSTUPKU:                        3  

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

AKTIVNOSTI  
Sjednice Stožera ZiS Međimurske županije i Zapovjedništva CZ Međimurske županije:  5  
       - obrana od poplave na rijeci Muri 
       - obrana od poplave na malom slivu Trnava i oborinske vode 
       - Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2014. godini  
       - Program aktivnosti za turističku sezonu u 2014. godini 
       - obilježavanja 01. Ožujka – Međunarodnog i nacionalnog Dana civilne zaštite  
 
Sjednice gradskih stožera :   9 
       - Analiza stanja sustava ZiS i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava ZiS 
       - nepovoljni vremenski uvjeti  
       - obrana od poplave na rijeci Muri 
       - Program aktivnosti za turističku sezonu u 2014. godini 
       - Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja 
 
Sjednice općinskih stožera:   20 
       - obrana od poplave na rijeci Dravi 
       - Analiza stanja sustava ZiS i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava ZiS  



 

 

 

       - nepovoljni vremenski uvjeti  
       - obrana od poplave na rijeci Muri 
       - obrana od poplave na malom slivu Trnava i oboriske vode 
       - Program aktivnosti za turističku sezonu u 2014. godini 
 
Osposobljavanje stožera:  24 
Ukupno osposobljeno: Međimurska županija, 2 grada i 21 općina 
 
Nije provedeno osposobljavanje u gradu Čakovcu i općini Šenkovec 
 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

 
Davanje mišljenja na prijedlog Zakona o civilnoj zaštiti. 
 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

AKTIVNOSTI  
POPUNA: 
Izvršeno je raspoređivanje v/o u postrojbu CZ opće namjene u 1 gradu i 8 općina. 
 
Od 25 postrojbi opće namjene popunjene su 22 postrojbe, 3 postrojbe nisu popunjene. 
 
Popunjene županijske specijalističke postrojbe  (spašavanje iz ruševina, spašavanje na vodi i logistika). 
SMOTRIRANJE: 
Obavljeno smotriranje 4 postrojbe opće namjene općine. 
 
Izvršena je početna smotra raspoređenih pripadnika u  županijske  specijalističke postrojbe za spašavanje na vodi.  
OSPOSOBLJAVANJE:  
Osposobljavanje postrojbi CZ predviđeno nakon provedbe osposobljavanja stožera ZiS. 
 

PROJEKTI 

 „Menagement of Unified Response Action – MURA 2015“ 
- sudjelovanje sastanku u Zagrebu 
- pregled mogućih lokacija na rijeci Muri za završnu vježbu 

 
Projekt „DRAVIS 3“: 

- sudjelovanje na osposobljavanju za uporabu web programa (DRIX) u Nagykanizsi (30.04.2014.) 
- sudjelovanje na Konferenciji u Koprivnici na temu izrade regionalnog plana za slučaj katastrofe (22.05.2014.) 



 

 

 

- sudjelovanje na vježbi „Botovo-Legrad 2014“  u Koprivničko-križevačkoj županiji (04.07.2014.) 
- sudjelovanje na završnoj konferenciji u Csokonyavisonti u Mađarskoj (26.08.2014.) 

PROVEDBA VJEŽBI  

Međunarodne vježbe:   -- 
Domaće vježbe:  4 
Vježbe (nositelji):  -- 
Vježbe (sudionici): 4 (javno-pokazne vježbe) 

- „Sveta Marija 2014“ (provjera sustava pozivanja članova stožera i praktični rad na izgradnji zečjih nasipa i upojnih bunara u Svetoj Mariji) 
- „Kuhinja 2014“  (evakuacija učenika i zaposlenika OŠ Sveti Martin na Muri) 
- „MINERS 2014“  (evakuacija i spašavanje u slučaju požara objekta u Murskom Središću) 
- „NK BRATSTVO 2014“  (provjera sustava za uzbunjivanje, te zajednički taktički nastup i koordinacija kod većih požara u Jurovcu) 

 
Simulacijsko - komunikacijske vježbe:  5   
Vježbe (nositelji):  1 

- 27.11.2014. godine SKV „ŽC 112 – ČAKOVEC 2014“, (provjera Plana pozivanja članova Stožera ZiS grada Preloga) 
Vježbe (sudionici): 4 

- SKV „ Tajni pozivatelj 2014-1“  
- SKV "Tajni pozivatelj 2014-2" 
- SKV „TETRAEX 1“  
- SKV „TETRAEX 2“ 

EDUKACIJA DJECE   

Broj škola na području PUZS-a:  30 OŠ 
Broj škola u kojima je provedena edukacija: 25 OŠ i 19 PŠ  
Broj djece školskog uzrasta:  1997 (1. i 2. razred) 
 
Broj vrtića na području PUZS-a: 26 
Broj vrtića:  1 
Broj djece predškolskog uzrasta:  45 
 
Natječaj za likovne, literarne i video/foto radove za školsku godinu 2013/2014 
Odabir likovnih radova od strane  Stručnog povjerenstva za odabir radova. 
Sudjelovalo:   12 OŠ, 2 PŠ, 7 vrtića i 2 srednje škole. 
Prijavljeno: sveukupno 236 likovnih, literarnih i foto rada. 
 
06.05.2014. Prisustvovanje svečanoj podjeli nagrada za najbolje likovne, literarne i foto radove za školsku godinu 2013/2014 u Varaždinu. 
 



 

 

 

12.06.2014. prijem kod župana učenika nagrađenih na natječaju za likovne, literarne i foto radove za školsku godinu 2013/2014 na državnoj razini, na razini županije i u 
Sloveniji, regiji Murska Sobota. 
 
Upućen dopis Uredu državne uprave Međimurske županije, osnovnim školama i vrtićima, Međimurskoj županiji i srednjim školama o provedbi natječaja za likovne, literarne i 
video/foto radove za školsku godinu 2014/2015. 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 
Sirena ukupno:          78 
Ispravnih sirena:       75 
Neispravnih sirena:    3 
 
UVEZANE U ŽC 112: 
UKUPNO:       22  
ISPRAVNO:    21 
NEISPRAVNA: 1 
Vršena je redovna mjesečna provjera sustava za uzbunjivanje. 

POSTIGNUĆA   
MEĐUNARODNA SURADNJA 
20. regijsko takmičenju ekipa prve pomoći u Gornjoj Radgoni (Slovenija)- (07.06.2014.).  
Nastupala je ekipa prve pomoći Ekonomske i trgovačke škole Čakovec i osvojila 1. mjesto u konkurenciji stranih ekipa (ekipe iz Mađarske -županije Zala). 
Održan je radni sastanak u vezi prekogranične suradnje između Ispostave za zaštitu i spašavanje Ptuj Uprave za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije i Područnih ureda za 
zaštitu i spašavanje Čakovec, Varaždin i Krapina u Ptuju (Slovenija) (25.09.2014.). 
 
19.09.2014. sudjelovanje na 1. Sajmu sigurnosti i prevencije u Hrvatskoj u Nedelišću (organizator Vijeće za prevenciju Međimurske županije i  Policijska uprava međimurska) 

 

 BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost  

Namjenskih 12 327 

Nenamjenskih 25 560 

Zlonamjernih 11 

UKUPNO 37898 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih 580 

Sigurnosnih 2230 

Vatrogasnih 952 

Medicinskih 4874 

UKUPNO 8636 
 

 



 

 

 

3. PUZS DUBROVNIK    
 
 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
Broj sastanaka -  1 
TEME: Informativno savjetodavni sastanak na temu PA. 
 
BROJ PROVEDENIH INTERVENCIJA, NAVESTI VEĆE INTERVNECIJE U KOJIMA JE SUDJELOVAO PUZS: nije bilo 
 
-Inicirali smo i preporučili održavanje tematskih sjednica svim stožerima ZIS. Isti su održani u svim JLS osim dvije općine ko je su pripreme za protupožarnu sezonu provele 
putem Općinskog vijeća. 
-Izvršili distribuciju letaka za protupožarnu sezonu na području PJ Dubrovnik, sukladno dostavljenoj tablici od strane DUZS.  
-Na zahtjev Sektora za vatrogastvo dostavljeno izvješće po PA za 2014.g., te prijedlozi za 2015.g.  
-Dostavljeno završno izvješće po PA za 2014.g. 
 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

AKTIVNOSTI  
BROJ SASTANAKA:  1 , informativno savjetodavni sastanak na temu TURS 2014. (uključivao i prezentaciju na temu "Evakuacije i zbrinjavanje turista") 
U sklopu priprema za nadolazeću turističku sezonu, a uz koordinaciju DUZS - Županijskog centra 112, održana zajednička vježba žurnih službi s područja Općine Orebić pod 
nazivom „Kapetani 2014“. Organizator vježbe je HGSS Stanica Orebić.  
 
-Svim jedinicama lokalne i područne samouprave upućena je pisana uputa s preporučenim aktivnostima potrebnih za adekvatnu provedbu Programa pripremnih i 
provedbenih aktivnosti za turističku godinu 2014. 
-Sektoru za civilnu zaštitu dostavljeno završno izvješće o obavljenim zadaćama iz Programa za 2014.g. 
 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

AKTIVNOSTI  
BROJ SASTANAKA: 1 radni sastanak za predstavnike jedinica lokalne samouprave. 
PUZS se savjetodavno uključio prilikom nevremena u Općini Župa dubrovačka 12.09.2014., o čemu je sastavljeno izvješće za DUZS. 
- PUZS Dubrovnik sudjelovao je na pregledu pripravnosti vozila, strojeva i opreme za zimsku službu u 2014./2015.  
- upućen dopis svim jedinicama lokalne samouprave na području Dubrovačko-neretvanske županije.   
- o učinjenom dostavljeno izvješće Sektoru za civilnu zaštitu 

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

AKTIVNOSTI  
 
PUZS Dubrovnik do sada dao suglasnost na 5 Procjena izrađenih po novoj metodologiji, dok su u ostalim JLP(R)S na snazi procjene i planovi doneseni po staroj metodologiji. 
Potrebno ih donijeti još 18. Problematika iznesena u kvartalnom izvješću. 
 

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

AKTIVNOSTI  
Podnesenih zahtjeva  13 
Izdanih suglasnosti      17 
PRIMJEDBE : 4 
 

 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

AKTIVNOSTI  
 
OPĆINSKI STOŽERI (ukupno zasjedanja  20):  
povod: 

- pripreme za ljetnu sezonu – 14 općina  
- pripreme za zimske uvjete, analiza sustava zis i donošenje smjernica – 5 općina 
- nevrijeme i problem s oborinskim vodama – 1 općina 

GRADSKI STOŽERI (ukupno zasjedanja 10):  
povod: 

- pripreme za ljetnu sezonu – svih 5 gradova  
- pripreme za zimske uvjete – svih 5 gradova 

ŽUPANIJSKI STOŽER – 3   
povod:   
-Tjedan civilne zaštite 
-Program aktivnosti Vlade u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (Dnevni red: Informiranje o stanju zaštite od požara, plan rada 
Stožera za požarnu sezonu 2014., Plan operativne provedbe PA, prijedlog lokacija za uspostavu zapovjednih mjesta, financijski plan) 
-Priprema za zimske uvjete  
 
GRADSKA ZAPOVJEDNIŠTVA – 0   
ŽUPANIJSKO ZAPOVJEDNIŠTVO – 1  
povod:  Tjedan civilne zaštite 
Osposobljavanje stožera: 
31.03.i 01.04.2014.g. osposobljavanja (prvi od dva dana) Stožera zaštite i spašavanja Općine Župa dubrovačka i Stožera zaštite i spašavanja Općine Konavle. 
03. i 04.04.2014. osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva CZ i vatrogasnog zapovjedništva Grada Dubrovnika. 
09. i 10.04.2014. osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva CZ i vatrogasnog zapovjedništva Grada Metkovića, Općine Kula norinska i 



 

 

 

Općine Zažablje. 
16. i 17.04.2014. osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva CZ i vatrogasnog zapovjedništva Grada Ploče i Općine Pojezerje. 
05. i 06.05.2014. osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva CZ i vatrogasnog zapovjedništva Grada Opuzena i Općine Slivno. 
12. i 13.05.2014. osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja i vatrogasnog zapovjedništva Općina Blato, Vela Luka, Smokvica i Lastovo. 
14. i 15.05.2014. osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva CZ i vatrogasnog zapovjedništva Grada Korčule i Općine Lumbarda. 
19. i 20.05.2014. osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja i vatrogasnog zapovjedništva Općina Trpanj, Orebić i Janjina. 
22. i 23.05.2014. osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja i vatrogasnog zapovjedništva Općina Ston, Dubrovačko primorje i Mljet. 
 
15.10.2014. osposobljavanje Stožera za zaštitu i spašavanje, Zapovjedništva civilne zaštite te Vatrogasnog zapovjedništva Dubrovačko- neretvanske županije. 

 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

 
Dostava mišljenja na Nacrt Zakona o civilnoj zaštiti. 

 
 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

 AKTIVNOSTI  
 
Povodom Tjedna CZ 15.03.2014.g. provedeno smotriranje svih operativnih snaga ZiS Dubrovačko-neretvanske županije. 
Osposobljene 2 postrojbe CZ ON. 
 
U suradnji s Odsjekom za obranu Dubrovnik u tijeku (i pri kraju) popuna svih postrojbi na području DNŽ: 

- 20 postrojbi civilne zaštite opće namjene sa 377 pripadnika, 
- 4 postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene spašavanje iz ruševina sa 81 pripadnikom 
- 6 postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene  spašavanje iz vode sa 61 pripadnikom 
- 4 postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene za logistiku sa 104 pripadnika 
- 1 postrojba civilne zaštite specijalističke namjene za RKBN zaštitu sa 15 pripadnika 

PROJEKTI 

Suradnja s DURA-om (Razvojna agencija Grada Dubrovnika) na izradi prijedloga projekta „Osnaživanje civilne zaštite kroz plan upravljanja i praktičnu vježbu u slučaju potresa“  
čiji je nositelj Grad Dubrovnik, a u svrhu prijave projekta na Natječaj za projekte u okviru Mehanizama Unije za civilnu zaštite. 
 
Nastavak aktivnosti PUZS Dubrovnik u Vijeću za prevenciju kriminaliteta u DNŽ, s akcentom na mjerama smanjenja prometnih nezgoda sa smrtno stradalima. 

 

PROVEDBA VJEŽBI  

UKUPNO VJEŽBI: 7 
NOSITELJ: - 
SUDIONICI: 7 



 

 

 

MEĐUNARODNE: - 
DOMAĆE: 7 
(te 4 interne vježbe Državnog informacijskog i komunikacijskog sustava zaštite i spašavanja) 

EDUKACIJA DJECE 

Broj škola: - 
Broj djece školskog uzrasta: - 
Broj vrtića: 6 
Broj djece predškolskog uzrasta: 443 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 
- Ukupno je 28 sirena 
- Uvezano u ŽC 112 je 19 sirena 
- Ispravna je samo jedna sirena 
- Neispravno je 18 uvezanih, odnosno 27 sirena ukupno 

 

POSTIGNUĆA  
- sudjelovanje u izradi razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije 
- sudjelovanje u Vijeću za prevenciju kriminaliteta Dubrovačko-neretvanske županije  
- zbog dobre suradnje pročelniku dodijeljena plaketa 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO - Zemunik 

 

 

BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost 

Namjenskih 29600 

Nenamjenskih 26409 

Zlonamjernih 83 

UKUPNO 56092 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih 330 

Sigurnosnih 3098 

Vatrogasnih 387 

Medicinskih 7639 

UKUPNO 11454 
 

 

 
 



 

 

 

4. PUZS GOSPIĆ                                                                  
 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
  Na inicijativu PUZS Gospić, održano je 13 sjednica Stožera ZiS (županija i svi gradovi i općine) na kojima je temeljem Program aktivnosti predložen i upućen na daljnje 
postupanje: 
- Plan operativne provedbe Programa aktivnosti za 2014. godinu, 
- Plan aktivnog uključenja subjekata ZOP-a sa prijedlogom lokaliteta za uspostavu zapovjednih mjesta predviđenih za koordinaciju gašenja požara, 
- Plan rada Stožera ZiS u 2014. godini, 
- Financijski plan za provođenje zadaća iz područja ZOP-a za 2014. godinu. 
U PUZS Gospić održana su 3  radna sastanaka sa predstavnicima JL(P)S-e, pravnih osoba i operativnih snaga ZiS-a koji su temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara u 2014. godini dobili zadaću. 
Tema radnih sastanaka su bile: 
- zadaće sudionika provedbe mjera ZOP-a utvrđenih Programom aktivnosti,  
- spremnost sudionika provedbe mjera ZOP-a u smislu ljudstva i potrebnih MTS-a, 
- preventivne radnje koje su poduzete i koje treba poduzimati vezano za smanjenje opasnosti od požara,  
Na inicijativu PUZS u suradnji s PU Ličko-senjskom, Vatrogasnom zajednicom LSŽ i HŠ Uprava šuma - Podružnica Gospić, putem lokalnih medija upućen Apel građanima u cilju 
smanjenja broja požara otvorenog prostora i upoznavanja stanovništva s obvezama iz Odluke o uvjetima paljenja vatre na otvorenom prostoru. Održan radni sastanak sa 
županijskim vatrogasni  zapovjednikom  na temu praćenja i izrade statističkih podataka o broju vatrogasnih intervencija na području Ličko –senjske županije.  
Izvršitelji provedbe zadaća iz Programa aktivnosti su dostavili izvješća o provedenim aktivnostima. 
Temeljem izvješća dostavljenih u PUZS na području Ličko-senjske županije u 2014. godini bilo je 559 vatrogasnih intervencija, 
 i to:  -požar otvorenog prostora          205, 
         -požar na objektu                          81, 
         -požar na prometnom sredstvu      10 i 
         -tehničke intervencije                   221 
U jesenjem periodu a vezano za pripremu zimske sezone 2014/2015. godina, održano 8 sjednica Stožera ZiS na kojima je jedna od tema bilo izvješćivanje o protekloj 
protupožarnoj sezoni, sa akcentom na financiranje vatrogastva i otklanjanje uočenih kvarova na vatrogasnoj opremi i sredstvima. 
U 2014. godini nije bilo intervencija u koje bi se trebao uključiti PUZS. 
Izvješćivanje o provedenim aktivnostima sukladno rokovima DUZS. 
Sve planirane zadaće odrađene, aktivnosti se nastavljaju. 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

AKTIVNOSTI  
U svrhu provedbe Programa pripremnih aktivnosti za turističku 2014. godinu, održano 13 sjednica Stožera ZiS (županija i svi gradovi i općine) i  2 radna sastanaka, na temu 
sigurnosti turista i spremnosti sudionika ZiS za slučaj potrebe angažiranja.  
PUZS Gospić prisustvovao na 2 radna sastanka  (u PU  Ličko-senjskoj i HAC-a) na temu priprema za turističku sezonu . 
U ŽC 112 ažurirana baza podataka-adresari s telefonskim brojevima svih sudionika zaštite i spašavanja i službi kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost. 
U 2014. godini nije bilo intervencija ZiS. 
Izvješćivanje o poduzetim aktivnostima sukladno rokovima DUZS. 

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

AKTIVNOSTI  
Na inicijativu PUZS Gospić, održano 8 sjednica Stožera ZiS, na temu pripreme zimske sezone 2014/2017. godine. 
Tijekom veljače i ožujka 2014. godine, sudjelovanje  u radu Stožera  ZiS i pružanje logističke potpore vezano za nepovoljne vremenske uvjete uzrokovane poplavom na 
području Grada Gospić i Općine Perušić.  Za potrebe komunikacije na području Kosinja (Općina Perušić) DUZS je osigurala 1 čamac, za rukovanje istim mobilizirani pripadnici 
postrojbe CZ opće namjene Općine Perušić.  Kontinuirano izvješćivanje Sektora za CZ i DC 112 o stanju na terenu. 
Na traženje DUZS, pročelnik PUZS Gospić od 05. do 14. lipnja 2014. godine sudjelovao u radu Stožera ZiS Grada Županja a vezano za pružanje pomoći ugroženom stanovništvu 
od poplava. 
Zbog nepovoljnih hidrometeoroloških uvjeta, u rujnu 2014. godine proglašene mjere obrane od poplave na području: 
- Grada Gospić – prekid komunikacije na prometnici Pazarišta – Podastrana, nije bilo potrebe za intervencijom jer se voda brzo povukla, 
- Grada Otočac – kontinuirano, više intervencija DVD Otočac i Sinac na pumpanju vode iz dvorišta i objekata ugroženog stanovništva 
- obilazak terena, stalni kontakt sa sudionicima ZiS, 
- kontinuirano, praćenje i izvješćivanje o stanju obrane od poplave. 

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

AKTIVNOSTI  
Ličko-senjska županija i svi gradovi i općine u njenoj nadležnosti imaju izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja.  
Temeljem novog Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, suglasnost na Procjenu su dobile 2 općine, u postupku ažuriranja 6, a 
u postupku dobivanja suglasnosti 1 Procjena. 
Kontinuirano, savjetodavna pomoć JL(P)S-e tijekom ažuriranja dokumenata ZiS, davanje primjedbi na dostavljene procjene, davanje suglasnosti na općinske procjene. 
Aktivnost se nastavlja. 

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 AKTIVNOSTI  
Na traženje  JLP®S upućeno 17 zahtjeva zaštite i spašavanja, dano je 10 suglasnosti na dokumente prostornog planiranja. 
Aktivnost se nastavlja. 

 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

AKTIVNOSTI  
U 2014. godini je bilo redovno  zasjedanje 13 općinskih,  6 gradskih i 2 županijska Stožera te izvanredno zasjedanje 1 općinskog i 1 gradskog Stožera.  
U prvoj polovici 2014. godine članovi stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite te vatrogasna zapovjedništva su prošli program osposobljavanja (od ukupnog 
broja članova rukovodnih tijela ZiS, 89,21 % istih je prošlo osposobljavanje). 
Kontinuirano, ažuriranje sastava članova rukovodnih tijela ZiS. 

 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

 
Osim redovnog ažuriranja podataka, nije bilo izrade niti izmjene provedbenih naputaka SOP-a a koji se primjenjuju u redovitom radu ŽC 112. 
 



 

 

 

 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

 AKTIVNOSTI  
Smotrirano 6 postrojbi civilne zaštite opće namjene. 
Popunjene sve postrojbe: 
- 2 specijalističke namjene (za spašavanje na vodi i logistiku, 
- 6 postrojbi opće namjene 
- imenovani povjerenici CZ i voditelji skloništa. 
Osposobljavanje pripadnika postrojbi CZ odgođeno za I polugodište 2015. godine. Razlog odgode obuke je u jednom slučaju bio nedovoljan odaziv pripadnika CZ, a u drugom 
slučaju spriječenost dolaska na obuku djelatnika DIP CZ – Odjel Rijeka. 

PROJEKTI 

26. 03. 2014. godine – radni sastanak u Ličko-senjskoj županiji na temu „Mogućnosti korištenja EU fondova za sektor zaštite i spašavanja i pripremu projekata za razvoj 
sustava ZiS. 

 
 

PROVEDBA VJEŽBI  

Vježbe ŽC 112 Gospić: 
- Tajni pozivatelj od 28. – 30. 05. 2014. god. 
- Tajni pozivatelj od 24. – 29. 10. 2014. god. 
- Tetraex 1 u trajanju od 17. 03. – 21. 03. 2014. god. 
- Tetraex 2 u trajanju od 24. – 28. 11. 2014. god., 
Sudjelovanje u vježbama ŽC 112 Gospić: 
- tunelske vježbe Sv. Rok, Ledenik i Mala Kapela, 
- vježba Drežnik Grad (prometna nesreća), 
- vatrogasna vježba u vojarni „Lučani“ Sv. Rok 
-  21. listopada 2014. - vježba evakuacije i spašavanja zbog ispuštanja amonijaka u Lidl Hrvatska-Distributivni centar Perušić, nositelj koje je bio „Lidl“ a sudionici Općina 
Perušić, PUZS Gospić i operativne snage ZiS Općine Perušić. 
Planirane vježbe ZiS u  2014. godini nisu odrađene zbog odustajanja nositelja vježbi uslijed nedostatka financijskih sredstava (nositelji vježbi JLS-e) 

 

EDUKACIJA DJECE 

Broj škola: 3 
Broj djece školskog uzrasta: 145 
Broj vrtića: 0 
Broj djece predškolskog uzrasta: 0 
 



 

 

 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 
Koliko sirena ukupno: 28 (21 uvezana i 7 neuvezanih) 
Koliko ispravnih: od 21 uvezane -17 ispravnih 
Koliko neispravnih: od 21 uvezane- 4 neispravne 
 

 

POSTIGNUĆA  
Za istaknut je prepoznatljivost uloge DUZS – PUZS Gospić na području Ličko-senjske županije, kad se desi veća nesreća ili prirodna nepogoda, kako od strane JLP(R)S-e (koje 
traže pomoć PUZS u odrađivanju zadaća vezanih za poduzimanje mjera ZiS) tako i od strane građana, pozivom za pomoć u ŽC 112. 
Također, jedno od značajnih postignuća je i izvrsna i neupitna suradnja sa predstavnicima operativnih snaga ZiS sa područja Županije. 

 

 BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost  

Namjenskih 13 104 

Nenamjenskih 22 211 

Zlonamjernih       215 

UKUPNO 35 530 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih   106 

Sigurnosnih   530 

Vatrogasnih   143 

Medicinskih 5 025 

UKUPNO 5 804 
 

 
               

5. PUZS KARLOVAC     
 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
Radnih sastanaka: 4 
Teme: požari (pripremne  i preventivne aktivnosti i operativne analize nakon intervencija), usklađeno djelovanje operativnih snaga, ažuriranje Planova zaštite od požara 
JLP(R)S, provođenje agrotehničkih mjera, sjednica Stožera ZiS, priprema motrilačkih i ophodarskih aktivnosti, plan angažiranja snaga i plan održavanja protupožarnih 
prosjeka, informativno savjetodavni sastanci s mještanima ugroženih područja i predstavnicima JLP(R)S, problemi kod prekida opskrbe električnom energijom,  
Akcije u kojima je sudjelovao PUZS:  

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

AKTIVNOSTI  
Radnih sastanaka: 2 
Teme:  usklađeno djelovanje operativnih snaga, aktivnosti po JLS, aktivnosti Stožera ZiS, aktivnosti TZ, vježbe ZiS 
Akcije u kojima je sudjelovao PUZS (1): Potražna akcija za nestalim rafterom 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

AKTIVNOSTI  
Radnih sastanaka:  – 34 
Teme: ledene kiše i pad sustava opskrbe električnom energijom te poplave na karlovačkom području, (pripremne aktivnosti i operativne analize nakon intervencija), 
usklađeno djelovanje operativnih snaga, aktivnosti po JLS, aktivnosti Stožera ZiS,  
Akcije u kojima je sudjelovao PUZS:  Poplava (3): Karlovac, Josipdol,  
Proglašenje elementarnih nepogoda: ugrožene JLS na našem području proglašavale su elementarne nepogode tri puta i to 2 puta zbog poplava i 1 zbog leda  

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

AKTIVNOSTI  
Savjetovanje JLP(R)S oko izrade i ažuriranje dokumenata ZiS, dostavljanje uputa te ispravak dokumenata .  
Usvojeni i usklađeni Planovi: 2 
   

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 AKTIVNOSTI  
U izvještajnom razdoblju PUZS je izdao 3 mišljenja 
2 suglasnosti te sudjelovao na 5 javnih rasprava 
 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

AKTIVNOSTI  
Stožera ZiS i to: 10 općinskih, 14 gradskih te 6 županijska Stožera (povod: led, poplava, klizišta kritična infrastruktura). 

 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

Dostavljene primjedbe na Pravilnik o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja,  
Aktivno uključivanje u izradu Zakona o CZ te davanje primjedbi kako bi se ispravile uočene nelogičnosti i nepravilnosti 
Protokol o načinu komunikacije između DUZS-a i HŽ infrastrukture. 
 

 
 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 



 

 

 

 AKTIVNOSTI  
Sve postrojbe, predviđene Procjenama JLS, su popunjene (2). 
SMOTRIRANJE: 
SPCZ Karlovačke županije – 3  
CZ ON Ogulin 
OSPOSOBLJAVANJE: 
CZ ON Ogulin 
Edukacija Stožera ZiS i Vatrogasnih zapovjedništava – 22 (svi su prošli osposobljavanje)  

PROJEKTI 

Migracija PSTN mreže na IMS mrežu u ŽC112 Karlovac – pilot projekt u kojem je bilo i još uvijek povremeno ima problema. 

 

PROVEDBA VJEŽBI  

Vježbe u kojima je sudjelovao PUZS (2): pokazna vježba „Kamensko2014“ OS RH i OP snage  grada Karlovca; SKV vježba „Suradnja 2015.“ 
Vježbe u kojima je PUZS bio promatrač (6):  „Bolnica 2014“ Ogulin- vježba evakuacije; „Evakuacija 2014“ – vježba evakuacije OŠ Josipdol; Vježbe evakuacije – Šumarska i 
Turističko-ugostiteljska škola , Vježba evakuacije, tvrtka: Inkasator d.o.o,  HAC-ONC – vježba u tunelu Mala Kapela, vježba GDCK „Pročistač“  
Tajni pozivatelj – 2. Tetraex – 2, SKV -1 
 

EDUKACIJA DJECE 

Edukacija (predškolski i školski uzrast):  
51 OŠ – 2103 učenika, te 11 DV- 452 djeteta predškolskog uzrasta                         

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 
Koliko sirena ukupno:72 
Koliko ispravnih: 36 
Koliko neispravnih:36 
Instaliranje elektronske sirene na brani jezera Bukovnik – HE Gojak. 
Instaliranje konzole za upravljanje sirenskim sustavom iz ŽC112 Karlovac za HE Gojak (jezero Sabljaci i Bukovnik, HE Lešće) 
 

 

POSTIGNUĆA  
Inicirali smo i organizirali prvu zajedničku pokaznu vježbu civilnih i vojnih snaga na našem području i to bez ikakve financijske ili organizacijske potpore iz sjedišta DUZS. 
Upravo su te iste uvježbane snage bile presudne za intervenciju u Slavoniji i jedina snaga koja je pokazala djelovanje „jedinstvenog i  organiziranog sustava zaštite i 
spašavanja“.   
Korištenje aplikacija i opreme kod intervencija GSS-a (operater-analitičar Davor Košutić), upoznavanje i primjena. 



 

 

 

 

 BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost  

Namjenskih 50269 

Nenamjenskih 25550 

Zlonamjernih 207 

UKUPNO 76026 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih 1019 

Sigurnosnih 2117 

Vatrogasnih 270 

Medicinskih 7437 

UKUPNO 10843 
 

 
 

6. PUZS KOPRIVNICA     
 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

 AKTIVNOSTI  

Suradnja sa operativnim snagama i pravnim osobama na području županije od interesa ZOP-a (Stožeri zaštite i spašavanja, Vatrogasne zajednice županije, gradova i 

općina,javne vatrogasne postrojbe, inspektorat MUP-PU, stožerni DVD-i) 

Ukupno je održano 2 sastanaka s temom – mjesto i zadaci JLP( R ) S u organizaciji zaštite od požara i provođenje posebnih mjera ZOP-a u ljetnom periodu 

 PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU . 

 AKTIVNOSTI    

Suradnja sa turističkom zajednicom Županije Koprivničko-križevačke, te turističkim zajednicama gradova i općina i sa Policijskom upravom, Carinarnicom Koprivnica, 

HŽ-Infrastruktura Prometni ured Koprivnica,Hrvatske ceste-Ispostava Varaždin-Nadcestarija Koprivnica i Križevci; Ceste d.d.-Bjelovar- Nadcestarija Đurđevac; HEP-DP 

ELEKTRA Koprivnica i Bjelovar-Pogoni Križevci,Koprivnica i Đurđevac, Zavod za javno zdravstvo KKŽ 

Održana 2 sastanka s navedenim subjektima na početku i na kraju turističke sezone s temom uloga i zadaci pojedinih subjekata u aktivnostima zaštite i spašavanja 

turista vezano uz iznenadne događaje elementarnih i drugih nesreća ili katastrofa. 

  

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

 AKTIVNOSTI    

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

Kontakti sa svim odgovornim pravnim osobama  i operativnim snagama od  interesa za mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima, a sukladno 

Obveznom naputku DUZS-Sektor za civilnu zaštitu u Mjerama zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima . 

 HEP, HŽ, Županijska uprava za ceste,Hrvatske ceste,PZC-cestogradnja, Ceste Bjelovar-nadcestarija Đurđevac, Komunalna poduzeća , Hitna pomoć, Crveni križ, JLP (R) 

S, vatrogasne postrojbe 

Održana su 3 sastanka 

PUZS je sudjelovao u organizaciji obrane od poplave na rijeci Dravi i organizaciji obrane od poplave kod izlijevanja potoka zbog povećanih količina padalina i saniranju 

posljedica poplave. 

  

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

AKTIVNOSTI 

Sve jedinice lokalne i područne ( regionalne) samouprave podnijele su zahtjev i dobile suglasnost na Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 

i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje općina gradova i županije. 

Sukladno novom Pravilniku za izradu procjena ugroženosti  6 općine su podnijele zahtjev za suglasnost za usklađenje procjena. 

  

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 AKTIVNOSTI    

Date primjedbe i smjernice na Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja JLK(P)S podneseno je 11 zahtjeva i izdane suglasnosti.   

 STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

 AKTIVNOSTI  

Sjednice stožera zaštite i spašavanja općina i gradova sastaju se prema potrebi . 

U ovoj godini  sazvane su sjednice 13 općinska 2 gradska  stožer u povodu donošenja analiza i smjernica i obrane od poplave 

Izvršena obuka  stožera CZ, zapovjedništva CZ i Vatrogasnih zapovjedništva  ukupno 18.  

  

OZRADA PRAVNE REGULATIVE ( ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

 AKTIVNOSTI    

   

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE ) 

 AKTIVNOSTI    

POPUNA: Kontinuirana popuna pripadnika CZ –suradnja sa MORH-Odsjekom za poslove obrane Zagreb- Ukupno je popunjeno 34 postrojbe CZ. 

- Ukupno je popunjeno 25 postrojbi opće namjene, 9 specijalističkih postrojbi s kojima je izvršena i smotra  

- Popunjene su i 4 specijalističke postrojbe CZ županije ali nije obavljena smotra istih. 

 

  



 

 

 

SMOTRIRANJE: 

U prostorijama JLP(R )S koje su osnovale i popunile postrojbe CZ obavljeno je i smotriranje pripadnika po pribavljenoj suglasnosti MORH-a  

  

OSPOSOBLJAVANJE:  

- Osposobljavanje pripadnika postrojbi opće namjene  Križevci od pozvanih 155 odazvalo se 95  oko  60% pripadnika. 

 

  

 

 PROVEDBA VJEŽBI  

 AKTIVNOSTI 

VJEŽBE (DIP,ISPCZ ): 

Božićni uron  društva sportova na vodi „Šoderica“ – vježba ronjenja u otežanim uvjetima. 

Ukupno 4 vježbi zaštite i spašavanja na području Koprivničko-križevačke županije i 1 međunarodna vježba s R Mađarskom(DRAVIS 3). 

  

EDUKACIJA DJECE 

 AKTIVNOSTI  

U osnovnim školama nije izvođena edukacija. 

U dva  vrtića ukupno 160 djece 

  

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 

ŽC 112 Koprivnica  ukupno ima 64 sirene na području županije koje se ispituju. 

Ispravnih sirena na zadnjem  ispitivanju je bilo 50. 

Ostalih 14 sirena je neispravno ili su neke od njih neispitane. 

  

 POSTIGNUĆA 
Obrana od poplave na rijeci Dravi od 13.09. – 20.09.2014. Sustav ORKKO i dalje se usavršava, time smo dobili na brzini i točnosti bilježenja odrađenih događaja, a osim 
toga puno je jednostavnija i analitika istih. 

  

BROJ POZIVA I DOGAĐAJA   

BROJ POZIVA Vrijednost  

Namjenskih 29188 

Nenamjenskih 28092 

Zlonamjernih 841 

UKUPNO 58121 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih 969 

  



 

 

 

Sigurnosnih 3043 

Vatrogasnih 1068 

Medicinskih 9247 

UKUPNO 14327 
 

 
7. PUZS KRAPINA    

 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
- Održana su  4 sastanaka na kojima su sudionici upoznati sa obvezama koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara od interesa za Republiku  
hrvatsku 
- Na istu temu održana je  i sjednica Županijskog Stožera zaštite i spašavanja, 2 Gradska Stožera zaštite i spašavanja i 1 Općinski Stožer zaštite i spašavanja  
- Potreba za intervencijom u kojima bi sudjelovao PUZS nije bilo 
 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

AKTIVNOSTI  
Održano je  5 sastanaka na kojima su sudionici upoznati sa obvezama koje proizlaze iz Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku godinu 
- Na istu temu održana je  i sjednica Županijskog Stožera zaštite i spašavanja, 2 Gradska Stožera zaštite i spašavanja i 1 Općinski Stožer zaštite i spašavanja 
- Potreba za intervencijom u kojima bi sudjelovao PUZS nije bilo 
 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

AKTIVNOSTI  
- Održana su  2 sastanaka na kojima su prezentirani Operativni programi radova održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta  
- održane su 3 sjednice Stožera Zaštite i spašavanja  
- Intervencija u kojima bi sudjelovao PUZS nije bilo. 
Uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta 12. i 13. veljače došlo je do plavljenja pojedinih dijelova županije u kojima su intervenirale redovne snage (Vatrogasne snage u 9 
intervencija, Hrvatske željeznice 1 intervencija, Županijske ceste- 1 intervencija i Hrvatska elektroprivreda - Elektra Zabok -1 intervencija 

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

AKTIVNOSTI  
 
- Na području Krapinsko – zagorske županije sve JLP(R)S  (25 općina, 7 gradova i 1 županija) donijele su Procjene ugroženosti i Planove zaštite i spašavanja sukladno Pravilniku 
o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, br. 38/08) 
 - Sve JLP(R)S  upoznate s stupanjem na snagu novog Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/2014 i 67/2014) i po tom 
Pravilniku Procjene su donijele 4JLP(R)S , a 28 ih još treba donijeti od kojih su za 3 JLP(R)S izdane suglasnosti, a 3 JLP(R)S su u fazi ishođenja suglasnosti. 
 

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

 AKTIVNOSTI  
U 2014.  ukupno je  zaprimljeno 7 zahtjeva -  izdano je 6 suglasnosti, a 1 je odbijena. 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

AKTIVNOSTI  
Zasjedanja stožera : 
 -      1 Gradski stožera zaštite i spašavanja povodom obilježavanja  Dana civilne zaštite 
-       1 Gradski  stožera zaštite i spašavanja povodom nepovoljnih vremenskih uvjeta 
-       2 Gradska stožera zaštite i spašavanja povodom Programa aktivnosti protupožarne sezone i Turističke godine 
-       1  Općinski stožer zaštite i spašavanja povodom Programa aktivnosti protupožarne sezone i Turističke godine 
-       2  Općinska  stožera zaštite i spašavanja povodom nepovoljnih vremenskih uvjeta 
-     2 sjednice Županijskog stožera zaštite i spašavanja (Povodom Dana zaštite i spašavanja i sjednica povodom Programa aktivnosti protupožarne sezone i Turističke godine 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

-izrađeni su i dostavljeni Sektoru CZ  prijedlozi na Nacrt Zakona o Civilnoj zaštiti 
 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

 AKTIVNOSTI  
U 2014. godini 
- ukinut je ratni raspored za 102 vojna obveznika 
- raspoređeno 102 vojna obveznika 
- sve postrojbe opće namjene općina i gradova su popunjene (općine 590 obveznika, gradovi 255 obveznika) 
- sve spec. postrojbe su popunjene ( tim za logistiku 150 obveznika, tim za spašavanje iz ruševina 170 obveznika i tim za RKBN zaštitu 140 obveznika)  
- izvršena smotra 8 postrojbi civilne zaštite opće namjene 
- izvršeno osposobljavanje Stožera ZiS, Zapovjedništava CZ i Zapovjedništva vatrogastva u 31JLP(R)S 
 

PROJEKTI 

……… 

 

PROVEDBA VJEŽBI  

- PUZS Krapina sudjelovao u praćenju stranih timova (Baltik tim i tim iz Poljske )  Od Graničnog prijelaza Macelj do Rakitja i natrag u sklopu međunarodne terenske vježbe 
„CROMODEX 2014“ 
- Pročelnik PUZS Krapina sudjelovao u organizaciji vježbe „CRODUX“ povodom obilježavanja 20 godišnjice osnivanja JVP u KZŽ u izradi elaborata vježbe 
- 17., 18., 19., 20. i 21. 03.2013. godine, odrađena SKV „TETRAEX 1" 
- 28. i 29.10.2014. održana SKV „Tajni pozivatelj 2014-2“ 



 

 

 

- 24. – 28.10.2014. održana SKV „TETRAEX 2“ 

EDUKACIJA DJECE 

Broj škola-   6 škola  
Broj djece -  371 dijete školskog uzrasta 
Broj vrtića : 1 
Broj djece: 36 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 
Sirena ukupno   81 
ispravnih            80 
neispravnih         1 

POSTIGNUĆA  
Sudjelovanje voditelj Odjela za preventivne i planske poslove PUZS-a Krapina  od 02.06 do 09.06.2014. u pružanja pomoći ugroženom stanovništvu koje je pogođeno 
katastrofalnom poplavom u istočnoj Slavoniji  

 BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost  

Namjenskih 16148 

Nenamjenskih 38085 

Zlonamjernih 104 

UKUPNO 54337 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih 936 

Sigurnosnih 2076 

Vatrogasnih 392 

Medicinskih 8169 

UKUPNO 11573 
 

 
 

8. PUZS OSIJEK    
 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
Provedene pripremne aktivnosti iz „Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2014. g. u zadanim rokovima.  
- Održan zajednički radni sastanak sa svim nositeljima zadaća u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 2014. god. , na kojem je izvršena analiza tijeka pripreme i stanje 
spremnosti za provedbu posebnih mjera zaštite od požara u 2014. godini. Od izvršitelja zatražena su izvješća o provedbi pripremnih aktivnosti, te provedbeni planovi. 
-Održane su tematske sjednice Stožera ZIS-a na kojima su doneseni dokumenti iz Programa aktivnosti po točki 3 od a) do d).  



 

 

 

- Praćenje izvršenja u JLS i pravnim osobama (HEP, HŽ, Uprava za ceste, Hrvatske šume),  te ažuriranje evidencija. Svoja izvješća te planove  dostavilo je 4 grada i 18 općina, i 
Osječko- baranjska županija, te sve pravne osobe izvršitelji zadaća po Programu aktivnosti. 

 BROJČANI PRIKAZ SASTANAKA  - 8 
 Teme sastanaka: 

 Kako će se osigurati mogućnost žurne uspostave veza između ŽC 112, nadležnog ZHM, nadležnog vatrogasnog zapovjedništva, policije, … 

 Traganje i spašavanje tijekom vatrogasnih intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru 

 Pogodni lokaliteti i prostori, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne predradnje radi uspostave odgovarajućih sustava veza i 
zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara. 

 ažuriranje, izrada planova motrenja, čuvanja i ophodnje te propisane mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na 
tim prostorima ili građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara. 

 vježba  provjere spremnosti i koordinacije snaga koje sudjeluju u provedbi zadaća za  protupožarnu sezonu. 

 tijek provedbe zadaća i rasprava plana daljnjih aktivnosti u pripremi za protupožarnu sezonu pred turističku i žetvenu sezonu 

 raščlamba provedbe  Programa aktivnosti za 2014. 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

AKTIVNOSTI  
-Provedene pripremne aktivnosti iz „programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku godinu 2014. „ (TURS 2014) u dijelu „sigurnost turista“ u zadanim rokovima.  
- Održan zajednički radni sastanak s nositeljima zadaća u provedbi programa TURS 2014. godine na kojem je izvršena analiza stanja spremnosti za provedbu programa za 
zbrinjavanje i sigurnost turista u 2014. godini, a u cilju koordiniranog i efikasnog postupanja u kriznim situacijama. 
- Kroz provedeno osposobljavanje članovi stožera zaštite i spašavanja općina i gradova dodatno su upoznati sa obvezama i planovima evakuacije i zbrinjavanja. 
Na sjednicama stožera zaštite i spašavanja predstavnici HGSS-a – stanice Osijek izvijestili su o stanju spremnosti i uvježbanosti pripadnika, te vrstama akcija u koje se 
uključuju za održavanje sigurnosti turista ( pratnje turista, osiguranja na natjecanjima i većim okupljanjima i dr.). 

BROJČANI PRIKAZ SASTANAKA - 8 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

AKTIVNOSTI  
Poplave svibanj 2014.- Područje Osječko-baranjske županije  
- koordinacija oko provedbe mjera zaštite od poplava kroz rad u stožerima zaštite i spašavanja, izvješćivanje Sektora CZ o poduzetim mjerama 
- održane svakodnevno izvanredne sjednica Stožera ZiS-a (općine Đurđenovac, Podgorač, Strizivojna, županijskog Stožera ZiS-a) 
- najteže stanje u općini Đurđenovac- gdje je bilo ugroženo oko 150 kuća. Koordinacija i praćenje stanja, radi osiguravanja kapaciteta za obranu od poplave, te nakon 
povlačenja vode provedbu asanacije terena (dezinfekcija bunara, isušivanje kuća).  
 
Poplava „Slavonija 2014“ - organizacija i pružanje pomoći poplavom ugroženoj Vukovarsko- srijemskoj županiji  

- održane sjednice Stožera ZiS-a, radi organiziranog prikupljanja humanitarne pomoći,  te organiziranje pružanja pomoći u ljudstvu (volonteri) i logistici za provedbu 
zbrinjavanja ljudi i životinja s poplavljenog područja Vukovarsko- srijemske županije (smještaj, prehrana, i dr.),  

- održana sjednica Zapovjedništva CZ Osječko-baranjske županije;  
-  mobilizirana Specijalistička postrojba CZ OBŽ 
- rad službenika PUZS-a Osijek na terenu u kampu Stožera ZiS-a RH „Sladorana“ Županja, 
- poslovi oko mobilizacije vozila- cisterni za asanaciju terena 

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

- poslovi oko kompletiranja dokumentacije za refundaciju troškova mobiliziranim 
 
Mjere obrane od poplave rujan 2014. za područje Osječko-baranjske županije  
- koordinacija oko provedbe mjera zaštite od poplava  
- Održane izvanredne sjednice Stožera ZiS-a (županijskog Stožera ZiS-a, te Stožera ZiS-a općina Petrijevci, gradovi Donji Miholjac, Belišće, Valpovo, Osijek) 
- PUZS sudjelovao u koordinaciji i praćenju stanja, radi osiguravanja kapaciteta za obranu od poplave, 
- najteže stanje u naselju „Karašica“- u provedba mjera obrane od poplave uz sudjelovanje snaga lokalne i regionalne razine, pružena pomoć državne razine 
 
- nepovoljni vremenski uvjeti zima 2014/2015. godine: 
-  održan zajednički radni sastanak PUZS-a Osijek sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, s pravnim osobama izvršiteljima zadaća, te s predstavnicima žurnih službi, 
radi razmatranja stanja spremnosti nadležnih službi, te međusobne koordinacije službi. 
- 21 JLS dostavilo je izvješća o izvršenim pripremama, stanju spremnosti operativnih snaga, te ažurirane kontakte nadležnih službi za svoje područje.   
-U jedinicama lokalne samouprave doneseni su operativni planovi zimskog održavanja nerazvrstanih cesta te drugih površina, sukladno zakonskim obvezama. 
- održani su tematski radni sastanci cestarskih i komunalnih službi (Cesting d.o.o. Osijek, Unikom Osijek, „UNIVERZAL“ Đakovo), koji su izvršili pripreme ljudskih i materijalnih 
kapaciteta, donijeli Operativne planove održavanja prometnica u zimskim uvjetima, te planirali stalna dežurstva redovnih službi. 
-U okviru suradnje između tri podunavske zemlje ( Hrvatska, Srbija i Mađarska) održan je trilateralni sastanak nadležnih tijela (HV VGO Osijek) te su dogovoreni postupci i 
međusobna trilateralna koordinacija za obranu od leda na Dunavu. 
-Održane su tematske sjednice Stožera ZiS- na kojima je razmotreno stanje priprema za predstojeće nepovoljne vremenske uvjete u zimskoj sezoni, stanje spremnosti 
komunalnih i drugih službi za operativno djelovanje, te mogućnosti skrbi za potencijalno ugrožene skupine stanovništva. Analizirana je spremnost zimskih službi vezano za čišćenje 
snijega, utvrđeni su prioriteti za čišćenje, te kritične točke na prometnicama. 

 BROJ SASTANAKA  - 12 
 PROVEDENIH INTERVENCIJA - 2 

 VEĆE AKCIJE U KOJIMA JE SUDJELOVAO PUZS: 
• svibnja 2014. godine Našice, okolne općine  i naselja zahvatile su obilne padaline i izlijevanje rijeka i potoka 
• svibanj/lipanj  2014. poplava u županjskoj Posavini 
• rujan  2014. vodeni val na Dravi 

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

AKTIVNOSTI  
- Sve jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije (43 JLPS od toga: županija, 7 gradova, 35 općina) izradile su svoje procjene ugroženosti i 

planove zaštite i spašavanja. U tijeku je njihovo usklađivanje i ažuriranje.  
-      30 JLS  donijelo je izmjene i dopune  Plana ZiS-a, te 24 JLS izmjene i dopune Plana CZ-a. Jedna JLS ima Plan ZiS-a u tijeku ažuriranja. 
- Izdane  suglasnosti  na reviziju procjene ugroženosti za 2 općine , 
- izrada i davanje prethodnog mišljenja na reviziju procjene Osječko-baranjske županije 
-      za jednu revizije Procjene ugroženosti u tijeku je postupak izdavanja prethodnog mišljenja  

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 



 

 

 

 AKTIVNOSTI  
Podneseno je 38 zahtjeva, od toga je: 

- sastavljanje zahtjeva i smjernica za izmjene i dopune prostornih planova: 11 
- davanje mišljenja na prijedloge izmjena i dopuna prostornih planova: 12 
- izrada i davanje suglasnosti na konačne nacrte izmjena i dopuna prostornih planova: 14 
- davanje posebnih uvjeta:  1 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

AKTIVNOSTI  
- Provedba ažuriranja evidencije o stožerima JLP®S 
- Sudjelovanje u radu stožera- pružanje stručne pomoći u provođenju mjera zaštite i spašavanja, te izradi planskih dokumenata zaštite i spašavanja JLPRS. 
-  Održane redovne  tematske sjednice u svezi izrade i donošenje planskih dokumenata, te pripremnih aktivnosti za provedbu Programa aktivnosti zaštite od požara zimske 
uvjete, i dr. Zadaća, te donošenje smjernica rada: 5 županijske, 8 gradskih, 8 općinskih. 
 i izvanredne sjednice Stožera ZiS-a  radi provedbe mjera obrane od poplava: 14 županijskih; 10 gradskih; 10 općinskih. 
Provedeno je osposobljavanje stožera 6 gradova i svih 35 općina, odnosno 230 osoba. Održana su 23 predavanja.   

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

Davanje primjedbi i prijedloga na nacrt Zakona o CZ.   
 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

 AKTIVNOSTI  
POPUNA: Izvršena je popuna postrojbi opće namjene svih JLS (7 gradova i 35 općina) 
-provedba ažuriranja evidencija o pripadnicima Timova CZ ON općina i gradova (izmjene i dopune ), prema dostavljenim zahtjevima iz JLS 
-OSPOSOBLJAVANJE: održano je  predavanje kroz 5 dana (7 turnusa predavanja subotom) i provedeno osposobljavanje   27 postrojbi opće namjene (7 gradskih i 20 općinske). 
Program osposobljavanja postrojbi civilne zaštite opće namjene prošlo je 403 pripadnika CZ. 

PROJEKTI 

-- 

PROVEDBA VJEŽBI  

Održana 1 vježba  lokalne razine s temom  vježba evakuacije i spašavanja u OŠ. U organizaciji i provedbi vježbe sudjelovali su: PUZS Osijek, DVD Sarvaš, DVD Donji grad 
Osijek,MUP PU Osječko-baranjska, GD Crvenog križa Osijek, OŠ Sarvaš 
 
Ostale planirane vježbe odgođene su, radi provedbe mjera obrane od poplave i angažmana sudionika. 

 ukupno vježbi, - 11 
 nositelji,  - 2 Prekogranična simulacijsko-komunikacijska“ DRIX“, Simulacijsko-komunikacijska „TETRA-OSIJEK“. 
 samo sudionici,  - 9 
 međunarodnih,  -  1 
 domaćih  - 10 

 



 

 

 

EDUKACIJA DJECE   

Broj škola: 9 
Broj djece školskog uzrasta: 524 
 
Broj vrtića: 1 
Broj djece predškolskog uzrasta:  26 
U provedbi edukacije djece uspostavljena kontinuirana suradnja i sudjelovanje pripadnika DIP CZ Odjel Osijek, MUP-a PU osječko-baranjska, JPVP-a Osijek i DVD-a,  HGSS-a 
Stanice Osijek. 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 
 sirena ukupno - 103 
 ispravnih - 92 
 neispravnih - 11 

POSTIGNUĆA   
- 

BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost  

Namjenskih 89 877 

Nenamjenskih 92 173 

Zlonamjernih 71 

UKUPNO 182 121 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih 1 121 

Sigurnosnih 9 568 

Vatrogasnih 860 

Medicinskih 29 137 

UKUPNO 40 686 
 

 

 
9. PUZS PAZIN 

 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
Ukupno su održana 42 sastanka Stožera ZiS. Teme su bile: plan rada Stožera ZiS za ovogodišnju požarnu sezonu; izvješće o intervencijama i broju požara u 2013.g.; plan 
operativne provedbe programa aktivnosti; plan aktivnosti uključenja svih subjekata zaštite od požara; financijski plan za provođenje zadaća iz područja ZiS. 
                                                                           



 

 

 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

AKTIVNOSTI  
U sklopu priprema za požarnu sezonu održana su 42 sastanka Stožera ZiS, među kojima je bila jedna od tema: „Pripreme za turističku sezonu“. 
                                                                              
 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

AKTIVNOSTI  
Održan je sastanak u organizaciji PUZS. Tema je bila: “Pripreme za moguć nastanak ugroza od poplave” (nazočno 20 predstavnika pravnih subjekata: JLS, žurne službe, udruge 
građana, vodovodi, HEP, Hrvatske vode). 
Održan je proširen sastanak Stožera ZiS Istarske županije. Tema je bila: „Pripreme za slučaj nastanka zimskih uvjeta 2014./2015.g.“. 
                                                                          

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

AKTIVNOSTI  
Donijete su sve (42) Procjene ugroženosti  ( Sukladno Pravilniku NN br. 38/08 i 118/12). 
Izdana je jedna suglasnost na Nacrt Procjene ugroženosti (Sukladno novom Pravilniku NN br. 30/14 i 67/14). 
Donijeto je 38 Planova zaštite i spašavanja. Preostalo je donošenje još 4 Plana. 

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

AKTIVNOSTI  
Podneseno je 70 zahtjeva i izdano 39 suglasnosti na prostorne planove.  
Ukupno je obrađeno 146 predmeta (zahtjevi, mišljenja, suglasnosti). 
  

 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

AKTIVNOSTI  
Ukupno je bilo 31 zasjedanje općinskih, 11 gradskih  i 2 županijska stožera ZiS.  
Teme su bile: priprema za protupožarnu i turističku sezonu, priprema za zimske uvjete,  analiza stanja sustava ZiS za 2013.i smjernice za organizaciju i razvoj sustava ZiS za 
2014.g. 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

 
Sudjelovanje u davanju primjedbi, sugestija na prijedlog Nacrta Zakona o civilnoj zaštiti.  
 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

 AKTIVNOSTI  
 
1.  Popuna postrojbi CZ:  a) opća namjena – 41/41 postrojba 

                                   b) specijalistička namjena – 39/39 postrojbi 
                                   Ukupno: 80 postrojbi. Popunjenost je 100%. 
                                        

2.  Smotriranje postrojbi CZ u 2014.g.: nije bilo.                                                       
                                                        

Ukupno do sada smotrirano (od 2008.-2014.g.): a) opća namjena - 40 postrojbi smotrirano (40/41)  
                                                                         b) specijalistička namjena - 39 postrojbi smotrirano (39/39) 
                                                                         Sveukupno: 79 postrojbi smotrirano (79/80) 
 

3.Osposobljavanje postrojbi CZ: a) opća namjena - 16 postrojbi (sveukupno 18/41) 
                                               Nisu osposobljene 23 postrojbe opće namjene i 39 postrojbi specijalističke namjene. 

 
4. Izvršeno je osposobljavanje 41 Stožera ZiS, 10 Zapovjedništava CZ i 7 Vatrogasnih zapovjedništava. Za osposobiti je još jedan Stožer ZiS, jedno Zapovjedništvo CZ i jedno 
Vatrogasno zapovjedništvo (Istarska županija). 
 

PROJEKTI 

Kontaktiranje i poticanje JLS u svezi provedbe kampanje UN ISDR „Jačanje otpornosti gradova na katastrofe:  Moj grad je spreman“. 
Grad Pula uključen je u projekt „Moj grad je spreman“. 
 

PROVEDBA VJEŽBI  

Održano je ukupno 12 vježbi. PUZS je bio u svojstvu sudionika ili promatrača vježbe. 
 

EDUKACIJA DJECE   

2014.g.: Broj škola: 14 
Broj djece školskog uzrasta: 707 
Broj vrtića: / 
Broj djece predškolskog uzrasta: / 
 
Sveukupno do sada:  
Broj škola: 104 
Broj djece školskog uzrasta: 4010 
Broj vrtića: 18 
Broj djece predškolskog uzrasta: 678 



 

 

 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 
Sirene DUZS ( kojima upravlja ŽC 112 Pazin): 
Ukupno sirena: 37 
Ispravnih sirena: 25 
Neispravnih sirena:12 
 
Sirene pravnih osoba: 
Ukupno sirena: 11 
Ispravnih sirena:10 
Neispravnih sirena:1 
 

POSTIGNUĆA 
1.U organizaciji PUZS Pazin tiskana je i održana promocija  knjige „Čarolija njenog srca“, učenice s posebnim obrazovnim potrebama iz Ekonomske škole Pula, dobitnice III. 
nagrade literarnog rada Natječaja za likovne,  literarne i foto radove djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, te djece i mladih s posebnim 
obrazovnim potrebama iz RH  za školsku godinu 2013./2014. na temu katastrofa i snage zaštite i spašavanja. Isto tako, u svezi s provedbom navedenog Natječaja, podijeljene 
su i pohvalnice Centru Liče Faraguna Labin i Centru za rehabilitaciju Pula. 
2. Grad Pula uključen je u projekt „Moj grad je spreman“. 
 

BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost (navesti brojčano) 

Namjenskih 50232 

Nenamjenskih 60086 

Zlonamjernih 1181 

UKUPNO 111499 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih 2375 

Sigurnosnih 6482 

Vatrogasnih 708 

Medicinskih 18240 

UKUPNO 27805 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

10. PUZS POŽEGA 
 
   

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
Održano je ukupno 8 sastanaka sa slijedećim temama: 

 četiri sastanka : Pripreme za protupožarnu sezonu i financiranje vatrogastva (požari otvorenog prostora i spaljivanje polj. ostataka), rekonstrukcija sustava 
uzbunjivanja i implementacija aplikacije Vatrogasna mreža, koordinacija rada i postupanja kod tehničkih intervencija koje ne spadaju u domenu vatrogastva, a sve su 
učestalije. Intervencije vatrogasaca na stambenim objektima i problem pravovremenog isključenja el. energije  zbog nepostojanja dežurnog u HEP-ovim pogonima i 
ODS-u 

 Radna sjednica Stožera ZiS-a Požeško-slavonske županije i priprema  za protupožarnu sezonu i povećano paljenje korova na poljoprivrednim površinama, te 
nadolazeće nepovoljne vremenske prilike u slučaju naglog topljenja , 

 Radni sastanak s županijskim zapovjednikom VZ PSŽ i pročelnikom, inspektorima PU Požeško-slavonske i predstavnicima županije u PUZS-u, koordinativni radni 
sastanak žurnih službi za PA Vlade RH ( voditelj OKC-a PU, zapovjednicima JVP i pročelnikom vatrogasne zajednice PSŽ i HMP-a PSŽ, Doma zdravlja PSŽ, turističke 
zajednice PSŽ, HGSS-a stanice Požega  predstavnikom uprave šuma  u svezi mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru, 

 Sastanak s Županijskim vatrogasnim zapovjednik i predstavnicima HVZ oko izmjena i završetka aplikacije „Vatrogasne mreže“ i  svakodnevno unošenja  podataka 
DVD-a i probni rad, 

 Sastanak kod župana s zapovjednikom i  pročelnikom vatrogasne zajednice PSŽ u svezi protupožarne zaštite i zaštite i spašavanja u slučaju poplava na području 
Požeško-slavonske županije, sastanak s pročelnikom VZ PSŽ i županijskim vatrogasnim zapovjednikom u svezi normalnog rada i financiranja vatrogasnih postrojbi 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

AKTIVNOSTI  
Održano je ukupno 10 sastanaka sa slijedećim temama: 

 Priprema za turističku sezonu u gradovima i općinama i ažuriranje planova ZiS-a,  prezentacija i uključivanje u projekt „Moj grad je siguran“  , 

 Koordinativni radni sastanak s čelnicima svih relevantnih službi i udruga građana od posebnog interesa za ZiS  vezano uz program TURS 2014, 

 Radni sastanak sa predstavnicima ronilačkog kluba Požega i HGSS-a stanice Požega i vatrogasne zajednice PSŽ,   

 Dogovor s predsjednikom i tajnikom Ronilačkog kluba u svezi kondicijskog ronjenje na moru i vježbi članova kluba, 

 Koordinativni radni sastanak sa predstavnicima HGSS-a stanice Požega, Policijske uprave Požeško-slavonske s osobama za potrage i službenka PUZS-a.     
 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

AKTIVNOSTI  
Održano je ukupno 12 sastanaka sa slijedećim temama: 

 Organizacija obrane ugroženog područja i akcija spašavanja i evakuacije za vrijeme poplava na području Pleternice, Gradca, Požege,  Pakraca,  Lipika, Velike, Kuzmice,  
Vidovaca, Dervišage, Kaptola, Pavlovaca i dr. naselja u četiri navrata  i angažiranje vatrogasaca, civilne zaštite, zaposlenika privatnih firmi, članova ronilačkog kluba 
Požega i HGSS stanice Požega s čamcima i ekipama za spašavanje iz vode i ostalih raspoloživih snaga, 

 Sjednice Stožera zaštite i spašavanja i analiza stanja i uočenih propusta u provođenju obrane od poplava na području PSŽ. 
 

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

AKTIVNOSTI  

 U svim općinama , gradovima i županiji  izrađene i usvojene Procjene ugroženosti, te izrađeni Planovi  zaštite i spašavanja. 

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 AKTIVNOSTI  

 Podneseno 12 zahtjeva i izdano 12 suglasnosti na prostorne planove uređenja. 

 Podneseno 8 zahtjeva i izdano 8 suglasnosti na lokacijsku dozvolu. 
 

 
 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

AKTIVNOSTI  

 Devet zasjedanja općinskih stožera – edukacija članova stožera i organizacija obrane i priprema za poplave na ugroženim područjima, 

 Dvanaest zasjedanja gradskih stožera - edukacija članova stožera i organizacija obrane i priprema za poplave na ugroženim područjima, 

 Četiri zasjedanja županijskog  stožera – priprema za nadolazeće eventualne poplave i analiza stanja poslije, te edukacija stožera ZiS-a. 
 

 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

 

 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

 AKTIVNOSTI  

 Izvršena popuna 6 postrojbi civilne zaštite ON i 5 specijalističke postrojbe (ostale postrojbe popunjene),  

 Obavljeno smotriranje 5 postrojbi civilne zaštite, 

 Izvršeno  osposobljavanje 5 postrojbi  civilne zaštite opće i specijalističke namjene u gradu Kutjevu, općinama Velika, Brestovac i Čaglin, 

 Potrebno izvršiti osposobljavanje CZ ON u općinama Kaptol i Jakšić gradu  Požegi, Pleternici i Požeško-slavonskoj županiji 

PROJEKTI 

 Pilot projekt „Vatrogasna mreža“ – unos operativnih podataka vatrogasnih postrojbi u aplikaciju HVZ-a 

  „Uzbunjivanje vatrogasaca“ – Operativna implementacija aplikacije HVZ-a i DUZS-a u VOC u ŽC 112 Požega 
 

 

PROVEDBA VJEŽBI  



 

 

 

 Ukupno 5 vježbi, kao nositelji i sudionici vježbi  i to: 

 Vježba evakuacije, spašavanja i gašenja požara u OŠ „Julija Kempfa“ u Požegi, 

 Eko akcija i vježba „Ronilačkog kluba“Požega i RK s područja Slavonije na jezeru  Zvečevo, 

 Vježba evakuacije, spašavanja i gašenja požara u OŠ „Grigora Viteza“ u Poljani, 

 Pokazna vježba ZiS i gašenja požara na upravnoj zgradi HEP-a u Požegi, 

 Vježba evakuacije, spašavanja i gašenja požara u HEP-u Pogon u Lipiku. 
 

 

EDUKACIJA DJECE   

 Petnaest osnovnih škola / Četiri osnovne škole / 311 djece, 

 Devet vrtića / šest  vrtića / izvršena edukacija 245 predškolske djece. 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 

 Ukupno 56 sirena na području županije 

 37 uvezano u ŽC 112 Požega (novim sustavom uvezivanja putem radio- veze) 

 55 ispravnih sirena 

 1 neispravna 
 

 

POSTIGNUĆA  

 Razvoj i potpuna implementacija u ŽC 112 Požega (VOC) aplikacije „Vatrogasna mreža“ i „Uzbunjivanje vatrogasaca“ 
 

 

 BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost  

Namjenskih 24065 

Nenamjenskih 36746 

Zlonamjernih 162 

UKUPNO 67386 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih 1656 

Sigurnosnih 2136 

Vatrogasnih 1406 

Medicinskih 5909 

UKUPNO 11107 
 

 



 

 

 

     
11. PUZS RIJEKA    

 
 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
Sukladno Odluci o realizaciji zadaća programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini KLASA:214-02/13-
01/07, URBROJ:543-01-08-01-14-22  provedene su sve aktivnosti. Prikupljeni svi planovi aktiviranja, motrenja, financijski planovi, sudjelovalo se na 27 sastanaka stožera ZiS, 
osposobljena su 36 stožera ZiS, 13 zapovjedništva CZ i 8  vatrogasna zapovjedništva.  
Provedena je obuka 27 postrojbi CZ . Održano je 25 sastanaka sa predstavnicima operativnih snaga. 
Više djelatnika PUZS sudjelovalo je u svojstvu promatrača na velikoj županijskoj vatrogasnoj vježbi kao pripremi za predstojeću sezonu. 
ŽC112 Rijeka 
- četiri (4) sastanka sa JVP Rijeka i VZ Rijeka sa ciljem pripreme za turističku sezonu, zimsku sezonu te raščlamba istih. 
 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

AKTIVNOSTI  
Prisustvovanje na 27  sastanaka stožera ZiS. 
ŽC112 Rijeka 
- jedan (1) sastanak sa svim žurnim službama u županiji sa ciljem pripreme za TURS (OKC MUP, ZZHM, JVP Rijeka, Krk, HGSS). 
 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

AKTIVNOSTI  
Realizirane su sve redovne zadaće sukladno Naputku KLASA:810-03/13-03/03, URBROJ: 543-01-04-13-2 za slučaj nepovoljnih vremenskih uvjeta tijekom zimskog razdoblja 
2013.-2014. godine.  Osim navedenoga sačinjeno i poslano je 12 izvanrednih izvješća  od toga 4 za poplave, a 8 za ledenu kišu.  
 Poradi prestanka snabdijevanja električnom energijom  na području Gorskog Kotara u suradnji sa DIP CZ organizirana je i realizirana distribucija 29 agregata iz zonskih 
skladišta Rijeka i Zagreb. 
Došlo je i do aktivacije klizišta u kanjonu Rječine u blizini naselja Grohovo. PUZS Rijeka uključen je u rad skupine za nadgledanje i predlaganje potrebnih preventivnih mjera. 
Održan  je sastanak proširenog sastava radne skupine u organizaciji Grada Rijeke u kojem su učestvovali predstavnici PUZS na kome je prezentirano što je do sada poduzeto i 
što se namjerava još realizirati u vezi sanacije štete i osiguranja akumulacije 
ŽC112 Rijeka 
- održan jedan (1) sastanak u ARZ CKP Rupa s ciljem pripreme za zimsku sezonu. 
 

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

Izrađeno i doneseno (imaju suglasnost DUZS i donesene su na vijećima)  je svih 37 procjena JLP(R)S  (1 županijska, 14 gradskih, 22 općinske). Procjene JLP(R)S se mijenjaju i 
usklađuju sa novom metodologijom i ponovno se šalju PUZS na ishođenje suglasnosti ili prethodne suglasnosti. 
Izrađeno i doneseno (donesene su na vijećima)  je 36 planova ZiS JLP(R)S  ( 14 gradskih, 22 općinski). U tijeku je izrada Plana ZiS Primorsko-goranske županije. 
U tijeku su izmjene i dopune planova ZiS onih JLS koje imaju postrojbu CZ  naročito u djelu koji se odnosi na pozivanje postrojbi CZ jer su iste formirane.  

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

VANJSKI PLANOVI- održano je više sjednica povjerenstva za izradu vanjskih planova PGŽ, dva izrađena plana su stavljena na WEB da budu javno prezentirana svima 
zainteresiranima. PUZS Rijeka kontinuirano surađuje sa PGŽ na način da daje svoje sugestije za izmjene i dopune prijedloga vanjskih planova. 

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 AKTIVNOSTI  
Podnesen je ukupno 101 zahtjev, izdano je 36 suglasnosti i 65 zahtjeva ili prethodnih  mišljenja o dostavljenim prijedlozima prostornih planova 

 

 
 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

 
Na dostavljeni nacrt prijedloga  Zakona o civilnoj zaštiti  sačinjeno je mišljenje i dati prijedlozi SCZ. 
Pravnoj službi DUZS poslan je zahtjev za dostavu tumačenja o načinu provođenja aktivacije pripadnika DIP temeljem čega je dostavljena nova uputa o primjeni postojeće 
zakonske regulative. 
ŽC112 Rijeka 
- Izmijenjen SOP za komunikaciju sa HŽ Infrastrukturom te SOP za korištenje besplatnih tlf. brojeva za žurne službe. 
 

 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

AKTIVNOSTI  
Održana su 27 redovnih sjednica stožera ZiS JLP(R)S, 13 općinskih,  10 gradskih  i 4 PGŽ.  
Sazvana je i 1 sjednica Zapovjedništva CZ. Sjednice stožera održavane su poradi provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, „TURS 2014“, 
RAZMATRANJE PLANOVA EVAKUACIJE STANOVNIKA Općine Omišalj i Kostrena. 
 
Osim sjednica stožera ZiS članovi istih pozvani su još jednom na jednodnevno osposobljavanje. PUZS Rijeka realizirao je osposobljavanje članova stožera ZiS i zapovjedništava 
u 35 JLS na svom području. Stožeri ZiS i Zapovjedništva PGŽ i Grada Rijeke osposobljena su od strane Učilišta vatrogastva i zaštite i spašavanja čime je realizirana ova 
edukacija u svim JLP(R)S u PGŽ.  U 11 ciklusa osposobljeni su članovi  35 stožera ZiS (13 gradskih 22 općinska), 13 gradskih zapovjedništva CZ i 4  vatrogasna zapovjedništva. 
Osposobljeno je ukupno 256 osoba. 
 
 Tijekom III. kvartala održane su i dvije izvanredne sjednice stožera ZiS. Održana je sjednica Stožera ZiS Općine Omišalj na kojoj je prezentiran plan Općine  u slučaju akcidenta 
sa klorom u postrojenju Dine petrokemije d.d. . Obzirom da je postrojenje van funkcije a u njemu se nalazi spremnik sa 4 tone klora Općina Omišalj naručila je izradu plana 
djelovanja u slučaju akcidenta sa klorom. Nakon sjednice načelnica Općine dala je priopćenje za javnost.  
29.08.2014. godine održana je sjednica Stožera ZiS PGŽ na temu stanja sigurnosti industrijskih postrojenja u PGŽ . Na sjednici su prezentirani mogući ugrozi na području PGŽ 
iz  velikih industrijskih postrojenja. Zaključeno je da sa članovima stožera treba najmanje jednom provoditi simulacijske vježbe  velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. 
Tijekom IV. kvartala Sazvana je izvanredna sjednica Stožera ZiS Grada Delnica poradi jakih oborina koje su uslijed nedovršenih radova na komunalnoj infrastrukturi 
prouzročila poplavljivanje okolnih objekata u naselju Delnice. Osim toga na području Grada došlo je i do kraćih prekida prometa na prometnicama uslijed poplavljivanja djela 
istih. 



 

 

 

 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

AKTIVNOSTI  
POPUNA 
U suradnji sa POPO Rijeka izvršena popuna vojnim obveznicima postrojbi CZ opće namjene (24). Time je na području PUZS Rijeka izvršena do kraja popuna svih 27 postrojbi 
CZ JLP(R)S koje se trebaju ustrojiti sukladno procjenama ugroženosti . 
U PGŽ od ukupno 27 postrojbi 3 su specijalističke i u njima je raspoređeno 118 pripadnika, a u postrojbama ON 735 pripadnika. U svim postrojbama JLP(R)S raspoređeno je 
ukupno 855 pripadnika 
 
SMOTRIRANJE: 
24 postrojbe od toga 3 specijalističke i 21 ON smotrirano je tijekom 2014. godine u sklopu provođenja osposobljavanja postrojbi  ili u sklopu operativne vježbe „Šapjane 
2014.“ godine. 
NAPOMENA: svih 27 postrojbi smotrirano je i tijekom 2013. godine kada  je smotrirano svih 855 pripadnika postrojbi CZ. 
 
OSPOSOBLJAVANJE: 
Osposobljeni su pripadnici svih  27 postrojbi CZ JLP(R)S. Osposobljeno je ukupno 583 pripadnika postrojbi CZ u PGŽ. U 24 postrojbe CZ opće namjene osposobljeno je  465 
pripadnika postrojbi,  a u 3 postrojbe specijalističke namjene osposobljeno je  119 pripadnika postrojbi. Pripadnici postrojbi CZ ON osposobljeni su po Programu 
osposobljavanja za pripadnike postrojbe CZ opće namjene, a pripadnici specijalističkih postrojbi po Programu osposobljavanja za pripadnike specijalističkih postrojbi CZ-opći 
dio. 
 
OPREMANJE: 
Postrojbe CZ PGŽ  i Grada Rijeke u potpunosti su opremljene osobnom opremom (118 pripadnika) i djelomično skupnom opremom.  
 Osim navedenoga opremljeno je i 13 postrojbi opće namjene CZ osobnom opremom. 

PROJEKTI 

- Aktivnosti  u svezi provođenja Natječaja za likovne i, literarne i foto radove djece i mladih predškolskog i osnovno školskog i srednjoškolskog uzrasta te djece i mladih sa 
posebnim obrazovnim potrebama iz RH za školsku godinu 2013./2114. godinu. Prikupljanje pristiglih radova, osnivanje prosudbenog povjerenstva, odabir najboljih radova i 
izrada izvješća i dostava SCZ., organizacija primitka nagrada za nagrađene učenike. 
- Sudjelovanje u  radu tematske skupine za izradu razvojne strategije PGŽ za razdoblje od 2015.  do 2020.  za područje definiranje strategije za civilni sektor i krizna stanja.  
- Na inicijativu VZ PGŽ pokrenut je zajednički projekt sa ciljem da se svake godine održi najmanje jedna zajednička vježba svih snaga ZiS koja bi sljedeće godine trebala biti i 
međunarodna jer se očekuje učešće snaga ZiS Republike Slovenije. 

 

PROVEDBA VJEŽBI  

Tijekom 2014. održale su se 2 vježbe u  kojima je PUZS Rijeka bili nositelj i 1 u kojoj  samo bili  sudionici.  Sve su bile domaće. 
 
- Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom i Gradom Rijeka 24. svibnja 2014. u Šapjanama, u centru za obuku spasilačkih 
službi organizirao je osposobljavanje, sa ciljem uvježbavanja postrojbi civilne zaštite kao dodatnih snage koje se aktiviraju u slučaju velikih nesreća i katastrofa.  
U dijelu obuke u kojoj su sudjelovale postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina i koji se odnosio na pretragu ruševina, pronalazak i spašavanje unesrećenih operativni 



 

 

 

obučavatelji bili su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i Opatije. Drugi dio, koji se odnosio na obučavanje logističke i postrojbe civilne zaštite opće namjene u 
pružanju prve pomoći obučavali su instruktori Gradskog društva crvenog križa Rijeka. 
Operativne  snage  sustava  zaštite i spašavanja koje su sudjelovale na uvježbavanju:  

- djelatnici PUZS Rijeka;  
- pripadnici Specijalističke postrojbe CZ PGŽ za spašavanje iz ruševina;  
- pripadnici Specijalističke postrojbe CZ Grada Rijeka za spašavanje iz ruševina;  
- pripadnici Specijalističke postrojbe CZ PGŽ za logistiku;  
- pripadnici Postrojbe CZ opće namjene Grada Rijeka;  
- djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke;  
- djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije;  
- pripadnici Gradskog društva Crvenog križa Rijeka;  

    Ukupno je sudjelovalo oko 100 sudionika. 
Tema osposobljavanja je bila stjecanje neophodnog znanja i uvježbavanje za usklađeno djelovanje postrojbi specijalističke namjene Primorsko – goranske županije i Grada 
Rijeke, te postrojbi civilne zaštite opće namjene grada Rijeke, kao i ostalih snaga zaštite i spašavanja kao odgovor na mogući potres u kojem postoji pretpostavka da su 
stanovnici zatrpani u ruševinama, kao i pružanje prve pomoći ugroženom stanovništvu. 
 Nastavne cjeline:  
Spašavanje iz ruševina  
- tehnike spašavanja s visine  
- upotreba alata za rezanje i probijanje  
- podizanje i premještanje teških tereta  
Pružanje prve pomoći prilikom potresa  
- uvod  
- oživljavanje uz upotrebu lutki  
- krvarenje šok  
- rane i ozlijede  
- akcidentalna stanja, bolesti, trovanja 
 
- 04.10.2014. godine održala se je cjelodnevna  vježba u Centru za obuku spasilačkih službi u Šapjanama u kojoj je učestvovalo 7 postrojbi CZ, 3 specijalističke (2 za spašavanje 
iz ruševina i 1 logistička) i 4 postrojbe CZ opće namjene (cca 200 pripadnika postrojbi CZ).  
Naziv vježbe bio je „Šapjane 2014. –potres“. 
 Cilj vježbe bio je obuka i osposobljavanje pripadnika postrojbi CZ sa ciljem uvježbavanja postrojbi civilne zaštite kao dodatnih snage koje se aktiviraju u slučaju velikih nesreća 
i katastrofa.  
Postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina uvježbavane su za pretragu ruševina, pronalazak i spašavanje unesrećenih, korištenje alata. 
Drugi dio, koji se odnosio na obučavanje logističke i postrojbe civilne zaštite opće namjene bio je  usmjeren na pružanje logističke pomoći ostalim snagama kroz izradu 
trijažnog kampa, zapovjedna mjesta, prenošenje unesrećenih i sl. 
Operativne snage sustava zaštite i spašavanja koje su sudjelovale na uvježbavanju:  
- djelatnici PUZS Rijeka;  
- pripadnici Specijalističke postrojbe CZ PGŽ za spašavanje iz ruševina;  



 

 

 

- pripadnici Specijalističke postrojbe CZ Grada Rijeka za spašavanje iz ruševina;  
- pripadnici Specijalističke postrojbe CZ PGŽ za logistiku;  
- pripadnici Postrojbe CZ opće namjene Grada Rijeka i Kraljevice i Općina Čavle i Viškovo.  
U sklopu vježbe održana je i edukacija novih pripadnika postrojbi opće namjene. 
Na poziv PGŽ izvršena je zajednička raščlamba svih sudionika u vježbi na kojoj je izvršena analiza iste i uočeni nedostaci, te je utvrđeno da su zajedničke vježbe korisne i da će 
se i dalje održavati. 
Nakon toga na poziv PUZS Rijeka održana je i zajednička raščlamba sa zapovjednim kadrom postrojbi CZ PGŽ i Grada Rijeke. Analizirana je vježba „Šapjane2014.-potres “ kao i 
sve provedene aktivnosti tijekom 2014. godine te prezentiran plan aktivnosti za 2015. godinu.   
 
Dana 29.11.2014. godine u organizaciji Općine Kostrena u suradnji sa PUZS Rijeka realizirano je upoznavanje sa planovima i obilazak terena svih koji su zaduženi za 
evakuaciju i zbrinjavanje stanovnika Općine Kostrena. Općina Kostrena izradila je posebni separat svog Plana zaštite i spašavanja naziva „Plan evakuacije naselja koja 
gravitiraju „INA“ Rafinerija nafte Rijeka, pogon Urinj“ sa ciljem da precizno definira izvršitelje evakuacije i zbrinjavanja, plan aktivacije operativnih snaga i zadaće snaga ZiS u 
slučaju akcidenta u ovom postrojenju.  
Načelnica općine naložila je pozivanje pripadnika postrojbe CZ opće namjene Općine Kostrena koji su zajedno sa predstavnicima DVD Kostrena i Odred izviđača „Sjever-jug“ 
Kostrena izvršili terenski obilazak ugroženih naselja. Posebno su se obišle zone koje imaju slabu prometnu povezanost i u kojima borave bolesne i nemoćne osobe kojima je 
neophodna pomoć pri evakuaciji.  
Obilasku naselja prethodile su prezentacije zadaća postrojbe CZ u slučaju nesreća, plana pozivanja pripadnika postrojbe CZ, Izvješća o sigurnosti“INA“-e, Plana evakuacije 
naselja koja gravitiraju „INA“ Rafinerija nafte Rijeka, pogon Urinj i predstavljanje zapovjednog kadra postrojbe CZ.  
- U Podgorici i Danilovgradu (Crna Gora), od 21. do 23. listopada održana je međunarodna vježba civilne zaštite "IPA MNE QUAKE 2014". 
Temeljila se na scenariju velikog potresa koji je pogodio središnji dio Crne Gore. U vježbi su sudjelovali timovi iz zemalja partnerica i članica Konzorcija, a iz Republike 
Hrvatske sudjelovala je Državna intervencijska postrojba civilne zaštite, odjel Rijeka - tim za traganje i spašavanje u urbanim sredinama. Vježba je dio projekta "Suradnja na 
području civilne zaštite za države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje – IPA faza 2", koji je započeo u studenom 2013. godine.  
Cilj projekta je doprinijeti smanjenju rizika od katastrofa i učinkovitijem odgovoru na katastrofe te tako osigurati djelotvornu zaštitu ljudi, infrastrukture i okoliša zemalja 
partnerica (Albanija, BiH, Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Srbija i Turska).  
Na istoj je aktivno sudjelovao pročelnik PUZS Rijeka kao trener slovenskog tima USAR koji je isto participirao vježbi. 
ŽC112 Rijeka 
- tri (3) Simulacijsko komunikacijske vježbe 

 

EDUKACIJA DJECE 

Broj škola: 17 
Broj djece školskog uzrasta:  1059 
Broj vrtića: 3 
Broj djece predškolskog uzrasta: 110 
 



 

 

 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 
- ukupno 76 sirena 
- uvezanih u ŽC 112 28 sirena 
- ispravnih 21 sirena 
- neispravnih 55 sirena 
 

 

POSTIGNUĆA  
U 2014. osposobljene su sve postrojbe CZ opće i specijalističke namjene u Primorsko-goranskoj županiji(27). Navedeno je bitno poradi toga što smo temeljem toga pokrenuli i 
drugi ciklus osposobljavanja i dodatne terenske radne sastanke sa cijelim zapovjednim kadrom tih postrojbi, a kako bi ih upoznali sa operativnim zadaćama. 
Isto tako u 2014. su realizirana i osposobljavanja svih Stožera ZiS i zapovjedništava u Županiji (36). 

 

 BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost  

Namjenskih 60488 

Nenamjenskih 88512 

Zlonamjernih 654 

UKUPNO 149654 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih 1205 

Sigurnosnih 9626 

Vatrogasnih 1218 

Medicinskih 23867 

UKUPNO 35916 
 

 

12. PUZS SISAK 
 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
BROJČANI PRIKAZ SASTANAKA: - Održana su 34 (31 sastanak sa vatrogasnim zapovjedništvima i 3 sastanka svih žurnih službi Sisačko-moslavačke županije) sastanka vezana 
za provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. 
TEME SASTANAKA: 
- koordinacija rada između žurnih službi u pripremi i provedbi zadaća proisteklih iz posebnih mjera zaštite od požara, 
- pripreme i provedba zadaća proisteklih iz posebnih mjera zaštite od požara. 
BROJ PROVEDENIH INTERVENCIJA: 
Bilo je 1051  vatrogasnih intervencija, od čega je 66 požara otvorenog prostora, 185 požara objekta , 19 požara na prometnom sredstvu te 781 tehničkih intervencija. 
Tehničke intervencije su se odnosile na zaštitu od poplava (ispumpavanje objekata, podizanje i ojačavanje nasipa itd.). Praktički većina pripadnika vatrogasnih postrojbi u 



 

 

 

2014. godini su bili angažirani u zaštiti od poplava, a ne zaštiti od požara zbog vremenskih uvjeta koji su bili na području naše županije. 
 
Nije bilo većih intervencija u kojima bi trebao učestvovati i PUZS Sisak. 
O svim provedenim aktivnostima po ovom programu izrađeno je završno izvješće. 
 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

 
AKTIVNOSTI  
PUZS Sisak je kod jedinica lokalne i područne samouprave inicirao ažuriranje operativnih planova civilne zaštite za evakuaciju i zbrinjavanje stanovništva (turista) u slučaju 
većih nesreća ili katastrofa na području Sisačko-moslavačke županije. 
 
BROJČANI PRIKAZ SASTANAKA: - Održana su 22 sastanaka ( sa predstavnicima svih žurnih službi Sisačko-moslavačke županije, čelnicima JLPS, s Javnom ustanovom za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije, Parkom prirode „Lonjsko polje“, te predstavnicima „Top-Terme Topusko“ turistički 
najposjećenijih i moguće najugroženijeg područja) na temu – pripreme i provedbe aktivnosti za turističku sezonu u 2014. godini. 
 PROVEDENIH INTERVENCIJA: 
Nije bilo. 
VEĆE AKCIJE U KOJIMA JE SUDJELOVAO PUZS:  Na području SMŽ po programu pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu u 2014. godini nije bilo većih akcija, 
pa samim time nije bilo potrebe ni za sudjelovanje PUZS Sisak . 
 
Po programu pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu u 2014. godini izrađeno je završno izvješće. 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

AKTIVNOSTI  
 
BROJČANI PRIKAZ SASTANAKA:  

- Zbog poplava održano je 36 sjednica općinskih stožera, 25 sjednica gradskih stožera ZIS-a i 10 sjednica Stožera zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije 
- Održan je 31 sastanak sa vatrogasnim zapovjedništvima. 
- Održana je jedna sjednice Zapovjedništva CZ SMŽ na temu zbrinjavanja ugroženih od poplava. 

Također je održano više sastanaka u JLS, te sa raznim učesnicima u obrani od poplava (HGSS, Crveni križ, ZZJZ, Zavod za hitnu medicinu, Caritas, razne udruge itd.). 
 
PROVEDENE INTERVENCIJE: 
Tijekom 2014. godine više puta je dolazilo do porasta vodostaja i velikih poplava na čitavom području naše županije, zbog čega su provođene mjere obrane od poplave. Više 
puta je došlo do uvođenja izvanrednih mjera obrane od poplava i proglašenja izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama.  
16.02.2014. Županica je proglasila izvanredno stanje za područje Općine Jasenovac i Općine Lekenik,te za mjesta Kraljeva Velika na području Općine Lipovljani te naselje 
Plesmo na području Grada Novska. 
 
Aktivnosti obrane od poplava su provođene: 

-sredinom veljače 
-u drugoj polovici ožujka 

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

-početkom, sredinom i krajem svibnja 
-početkom kolovoza 
-tijekom cijelog mjeseca rujna 
-krajem listopada 
 

U obrani od poplava učestvovali su: Stožeri ZIS-a JLRS, vatrogasna zapovjedništva i postrojbe sa čitavog područja naše županije, Hrvatske vode sa kooperantima, lokalno 
stanovništvo sa komunalnim poduzećima JLS, DUZS i PUZS Sisak, MUP – PU Sisačko-moslavačka, oružane snage RH, HGSS, Crveni križ, Caritas, Zavod za javno zdravstvo, HMP, 
Ronilački klub Siska, Kajak kanu klub Odra Sisak, razne udruge, poduzeća i pojedinci. 
 
VEĆE AKCIJE U KOJIMA JE SUDJELOVAO PUZS: 
U svim aktivnostima obrane od poplava, a posebno u koordinaciji operativnih snaga, sudjelovao je Područni ured za zaštitu i spašavanje Sisak, a ŽC 112 Sisak je zaprimao 
dojave operativnih snaga kao i građana te ih je prosljeđivao nadležnim službama. 
 

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

AKTIVNOSTI  
BROJ DONESENIH PLANOVA: sve jedinice lokalne i područne samouprave (1 županija, 7 gradova i 12 općina) na našem području su donijele planove zaštite i spašavanja – 
njih 20 
 
IZRAĐENOST PROCJENA: sve jedinice lokalne i područne samouprave (1 županija, 7 gradova i 12 općina) na našem području su izradile i usvojile procjene ugroženosti  – njih 
20 
 
KOLIKO JE JOŠ POTREBNO DONIJETI: 0 

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

AKTIVNOSTI  
PODNESENO ZAHTJEVA:  - tijekom godine predstavnik PUZS Sisak učestvovao je u aktivnostima na donošenju 13 prostorno planskih dokumenata.  
 
IZDANO SUGLASNOSTI: - Izdano je 11 suglasnosti. 
 
ODBIJENO ZAHTJEVA: - Nije bilo odbijenih zahtjeva 
Ostali prostorni planovi su u izradi i nisu došli do stupnja traženja suglasnosti. 

 
 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

 
AKTIVNOSTI  
Zasjedanja općinskih stožera (broj): 

- Održano je   36 sjednica općinskih stožera   - tema poplave 



 

 

 

Gradskih stožera (broj): 
- Održano je   26 sjednice gradskih stožera 

Povod za 25 sjednica je bila poplava, dok je jedna bila redovna. 
Županijskih stožera (broj): 

- Održano je  11  sjednica Stožera zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije 
Povod za 10 su bile poplave, a 1 je bila redovna na temu vladinog Programa aktivnosti u ZOP.  

 
- Održan je 31 sastanak sa vatrogasnim zapovjedništvima, povod su bile aktivnosti obrane od poplave te vladin Program aktivnosti u ZOP i TOURS 2014. 
- Održana je jedna redovna sjednice Zapovjedništva CZ SMŽ na temu zbrinjavanja ugroženih od poplava.. 

 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

 
Županija je donijela Protokol o radu mrtvozorničke službe u čijoj izradi je sudjelovao i ŽC 112 Sisak. 
Upućen zahtjev Gradu Sisku radi usklađivanja Protokola o postupanju u slučaju onečišćenja zraka u Gradu, sukladno novoj organizaciji lokalne samouprave. 
PUZS Sisak je dao primjedbe na prijedlog Zakona o civilnoj zaštiti. 
 

 
 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

AKTIVNOSTI  
 
Brojčani prikaz smotriranih postrojbi:  Izvršeno je smotriranje 7 postrojbi  opće namjene sa ukupno 243 pripadnika civilne zaštite u. 
 
Osposobljenih:  tijekom godine izvršeno je osposobljavanje 3 postrojbe opće namjene (Sisak, Kutina i Lekenik) sa ukupno 119 obveznika civilne zaštite  
 
Ukupno popunjeno postrojbi: 
Izvršena popuna 19 postrojbi opće namjene CZ sa 727 obveznika i 4 specijalističke postrojbe CZ sa 150 obveznika. 
 

- Specijalističkih postrojbi – Sve specijalističke postrojbe su popunjene sa ukupno 150 pripadnika od toga je: 
- specijalističke postrojbe za logistiku  - 36 pripadnika 
- specijalističke postrojbe za RKBN  - 26 pripadnika 
- specijalističke postrojbe za spašavanje iz vode – 32 obveznika 
- specijalističke postrojbe za spašavanje iz ruševina – 56 obveznika 

 
- Postrojbi opće namjene – ukupno je popunjeno 18 postrojbi civilne zaštite opće namjene  sa 727 pripadnika. 

 
Sve su postrojbe popunjene. 



 

 

 

PROJEKTI 

……… 

 

PROVEDBA VJEŽBI  

 
Ukupno vježbi: tijekom godine provedeno je 8 vježbi u kojima smo bili sudionici. 
Nositelji vježbi: 0 
Sudionici vježbi: u 8 vježbi smo bili sudionici. 
Međunarodnih: 0 
Domaćih: 8 
 

 

EDUKACIJA DJECE   

Broj škola:  11 
Broj djece školskog uzrasta:  1238 
Broj vrtića:  7 
Broj djece predškolskog uzrasta:  398 
 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 
Ukupno sirena - 74 
Ispravnih - 67 
Neispravnih - 7 
 

 

POSTIGNUĆA   
Edukacijom stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništava civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava, kao i dijela postrojbi opće namjene kod kojih je provedeno 
osposobljavanje, podignuta je razina sustava zaštite i spašavanja na području naše županije što se je vidjelo na prošlogodišnjim poplavama. 
 

 

 BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost  

Namjenskih 100.073 

Nenamjenskih 66.284 

Zlonamjernih 1.367 

UKUPNO 177.724 



 

 

 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih 2.441 

Sigurnosnih 4.956 

Vatrogasnih 1.563 

Medicinskih 25.816 

UKUPNO 34.774 
 

 
 

13. PUZS SLAVONSKI BROD 
                           
 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
Održana su  2 radna sastanka s temom unapređenja zaštite od požara na području Brodsko-posavske županije s izvršiteljima zadaća u vezi pripreme i provedbe aktivnosti za 
protupožarnu sezonu 2014.  
Održana je 1 sjednica Stožera ZiS-a Brodsko-posavske županije na temu pripreme za protupožarnu sezonu 2014. 
 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

AKTIVNOSTI  
Održana su 2 radna sastanka s izvršiteljima zadaća u vezi pripreme i provedbe aktivnosti za TURS 2014. 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

AKTIVNOSTI  
Održan je 1 radni sastanak. 
Održana je 1 sjednica Stožera ZiS-a Brodsko-posavske županije, na kojoj je jedna od točaka dnevnog reda bila  i „Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim 
uvjetima“, a povodom nailaska vodenog vala na rijeci Savi te je isti stavljen u stanje pripravnosti. 
 

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

AKTIVNOSTI  
Svih 29 JL(R)S s područja Brodsko-posavske županije ima usvojenu Procjenu ugroženosti. 
Od 29 JL(R)S usvojen Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite ima 28 JL(R)S.  
Još 1 JLS mora završiti izradu Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite. 
   

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

 AKTIVNOSTI  
Podneseno zahtjeva - 6 
Izdano suglasnosti - 6 
Izdano  obavijesti - 3 
Izdano očitovanja - 1  
 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

AKTIVNOSTI  
Zasjedanje općinskih stožera - 73 
Povodom razmatranja analize sustava zaštite i spašavanja za 2014. g. i donošenje smjernica za 2015. g.  - 5  
Povodom donošenja Plana zaštite i spašavanja - 1  
Povodom poduzimanje mjera obrane od poplava u 2014. g. na području Brodsko-posavske županije - 67  
 
Zasjedanje gradskih stožera - 14 
Povodom razmatranja analize sustava zaštite i spašavanja za 2014. g. i donošenje smjernica za 2015. g.  - 2 
Povodom poduzimanje mjera obrane od poplava u 2014. g. na području Brodsko-posavske županije - 11  
Povodom obilježavanja „Dana civilne zaštite“ - 1  
 
Zasjedanje županijskog stožera - 16 
Povodom nailaska vodenog vala na rijeci Savi i priprema za vježbu civilne zaštite - 2  
Povodom donošenja Plana rada županijskog Stožera ZiS i priprema za Protupožarnu sezonu 2014 -1 
Povodom razmatranja analize sustava zaštite i spašavanja za 2014. g. i donošenje smjernica za 2015. g. - 1 
Povodom poduzimanje mjera obrane od poplava u svibnju 2014. g. na području Brodsko-posavske županije - 12  
 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

SMOTRIRANJE: 
Smotriranje  postrojbi civilne zaštite opće namjene -  7  
Smotriranje  postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene - 2  
Smotriranje  povjerenika civilne zaštite - 2 
 
OSPOSOBLJAVANJE: 
Osposobljavanje stožera, zapovjedništava civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava po Programu donesenom od DUZS-a:  
Osposobljavanje općinskih stožera - 26 
Osposobljavanje gradskih stožera - 1 



 

 

 

Osposobljavanje županijskog stožera - 1 
Osposobljavanje zapovjedništva civilne zaštite županije - 1 
Osposobljavanje vatrogasnog zapovjedništva županije - 1 
Osposobljavanje postrojbi civilne zaštite opće namjene po Programu donesenom od DUZS-a:  
Osposobljavanje postrojbi civilne zaštite JLS - 3 
 
POPUNA: 
Sve su postrojbe civilne zaštite opće namjene popunjene, a  2 postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene nisu popunjene i to:  
1. grada Slavonskog Broda, i  
2. grada Nove Gradiške. 
 

PROJEKTI 

……… 

PROVEDBA VJEŽBI  

Provedeno domaćih vježbi - 2 
1. Evakuacija u osnovnoj školi (simulacija potresa): nositelji na vježbi - PUZS 
Dana 13.05.2014. održana je vježba evakuacije učenika u OŠ „Antun Mihanović“, Nova Kapela-Batrina u kojoj su učenici i osoblje škole upoznati s postupanjem u slučaju 
evakuacije kod nastanka izvanrednog događaja (potres, požar). Pored djelatnika PUZS-a u vježbi su sudjelovali: nastavnici, tehničko osoblje i učenici škole, PU brodsko-
posavska, DVD Nova Kapela-Batrina, ekipa HMP, Crveni križ i HGSS Stanica Slavonski Brod (ukupno 331 sudionik). 
 
2. Vježba - „Sava 2014“:  nositelji na vježbi - PUZS  
Dana 20.09.2014. održana je vježba „Sava 2014“ na kojoj je provjerena operativna sposobnost operativnih snaga zaštite i spašavanja i uvježbavana komunikacija putem radio 
veze. Cilj vježbe je bio izviđanje rijeke Save nakon događanja u svibnju 2014. g. na potezu od Slavonskog Kobaša do Slavonskog Šamca. Na vježbi je uz PUZS sudjelovao 
specijalistički tim civilne zaštite BPŽ - skupina za vezu (ukupno 16 sudionika). 
 

EDUKACIJA DJECE   

Broj škola - 25 
Broj djece školskog uzrasta - 906 
 
Broj vrtića - 4 
Broj djece predškolskog uzrasta - 180 
 



 

 

 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 
Na području Brodsko posavske županije ima ukupno 72 sirene od čega je 50 sirena je testirano svake prve subote u mjesecu tijekom 2014. godine. 

POSTIGNUĆA   
Uspješno odrađena obrana od nailaska rekordno visokog vodenog vala rijekom Savom tijekom svibnja 2014.g.  
Djelatnici PUZS aktivno sudjelovali u radu općinskih, gradskih i županijskog Stožera. ŽC112 Slav. Brod imao aktivnu i uspješnu suradnju sa žurnim i drugim službama, vršio 
mobilizaciju Stožera i postrojbi CZ, prikupljao i obrađivao podatke s terena te ih prosljeđivao akterima na terenu.  
 

 BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost  

Namjenskih 14710 

Nenamjenskih 43900 

Zlonamjernih 818 

UKUPNO 59428 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih 616 

Sigurnosnih 3374 

Vatrogasnih 472 

Medicinskih 7525 

UKUPNO 11987 
 

 
 

14. PUZS SPLIT    
  
 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
Održan savjetodavno-informativni sastanak:   1 
Sjednice stožera zaštite i spašavanja (tema:pripreme za protupožarnu sezonu):   14 
Sjednice stožera zaštite i spašavanja (tema: izvješće vezano za protupožarnu sezonu):   1 
Radni sastanak sa HŽ Infrastrukturom:   1 
Izvješće o provedenim aktivnostima Sektoru za CZ i DIKS-u:   1 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

AKTIVNOSTI  
PUZS održao tematske sastanke:   2 
Sjednice stožera zaštite i spašavanja (tema:pripreme za turističku sezonu):   13 
Izvješće o provedenim aktivnostima Sektoru za CZ i DIKS-u:   1 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

AKTIVNOSTI  
Poslan naputak svim JLP®S: 56 
Održan sastanak sa predstavnicima žurnih službi na razini SDŽ:  1 
Održan sastanak sa predstavnicima JLS:   7 
Ažurirani planovi pozivanja stožera zis-a:   56 
Ažurirani planovi pozivanja zapovjedništava civilne zaštite: 16 
Aktivirano stožera zaštite i spašavanja zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta :   3 
Poslano izvješće Sektoru za civilnu zaštitu:   3 
ŽC 112 e-poštom slao upozorenja DHZM o nepovoljnim vremenskim prilikama:   4 

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

AKTIVNOSTI  
PROCJENE: 56/52 
Izdane suglasnosti: 13 (2 na procjenu i 11 na izmjene i dopune procjene)  
Vraćene na doradu: 12 ( 4 na procjenu i 8 na izmjene i dopune temeljne procjene) 
Nije pristupila izradi: 1 ( 3 JLS koje još nemaju procjenu pristupile izradi, ali dokumenti nemaju dovoljnu kvalitetu za izdavanje suglasnosti) 
PLANOVI: 56/37 

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

AKTIVNOSTI  
IZDANE SMJERNICE NA PROSTORNE PLANOVE:  69                       
IZDANE SUGLASNOSTI NA PROSTORNE PLANOVE: 58 
ODBIJENO SUGLASNOSTI NA PROSTORNE PLANOVE: 3 
IZDANE SUGLASNOSTI NA LOKACIJSKE DOZVOLE: 91 
ODBIJENO SUGLASNOSTI NA LOKACIJSKE DOZVOLE: 1 
IZDANI POSEBNI UVJETI U SKLADU S KOJIMA MORA BITI IZRAĐEN GLAVNI PROJEKT: 67 
IZDANO POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA: 99 
ODBIJENO POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA: 3 

 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 



 

 

 

AKTIVNOSTI  
SJEDNICE GRADSKIH STOŽERA (broj): 29 ( analiza i smjernice zis : 9, pripreme za zimski period:1,  aktiviran stožer zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta: 3, pripreme za 
protupožarnu i turističku sezonu : 8, usklađenje procjene ugroženosti :2, izvanredna sjednica za pomoć stanovništvu stradalom u poplavama:1, obilježavanje Dana CZ:3) 
SJEDNICE OPĆINSKIH STOŽERA (broj): 15 ( analiza i smjernice zis :13, aktiviran stožer zbog elementarne nepogode: 1, pripreme za protupožarnu i turističku sezonu : 11, 
obilježavanje Dana CZ:1) 
SJEDNICA ŽUPANIJSKOG STOŽERA (broj): 1 (pripreme za protupožarnu i turističku sezonu : 1) 
SJEDNICA ZAPOVJEDNIŠTVA CZ: 2 ( analiza i smjernice zis :1, usklađenje procjene ugroženosti i popuna snaga CZ:1) 
OSPOSOBLJAVANJE STOŽERA:  29  (ukupan broj članova koji je prošao osposobljavanje: 89) 

 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

 
Osvrt na Nacrt Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 
Izrada Naputka o postupanju sa IT opremom DUZS-a 
Prijedlog izmjena i dopuna SOP-a za obavljanje poslova nadzora i zaštite prava i interesa RH na moru 
Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o suradnji OSt RH i DUZS 
Izrada Naputka o postupanju i provedbi zadaća zaštite i spašavanja iz nadležnosti JLP®S u ljetnom periodu 
Izrada Naputka o postupanju i provedbi zadaća zaštite i spašavanja iz nadležnosti JLP®S u nepovoljnim vremenskim uvjetima 
Nacrt Zakona o civilnoj zaštiti-prijedlozi za poboljšanje 
Nacrt Pravilnika o uvjetima koje trebaju ispunjavati pravne osobe koje provode programe osposobljavanja i usavršavanja operativnih snaga zaštite i spašavanja- rad na izradi 
Nacrta Pravilnika 

 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

 AKTIVNOSTI  
POPUNA:  Postrojbe civilne zaštite opće namjene :popunjeno 8 PON: 43+70+10+10+36+20+70+16=275 pripadnika   
                   Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene: popunjeno 9 SPEC: 36+30+20+40+36+90+20+30+40=302 pripadnika 
                   Povjerenici civilne zaštite: 16+8+8+4+114+4+26+24+10+4+48+114+16=396 pripadnika 
                   Voditelji skloništa: 6+8=14 
SMOTRIRANJE: Postrojbe civilne zaštite opće namjene: 6 PON JLS 
                             Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene  : 2 PON JLP®S 
                             Povjerenici civilne zaštite: u 5 JLS 
                             Voditelji skloništa: u 1 JLS 
OSPOSOBLJAVANJE: Postrojbe civilne zaštite opće namjene: 4 PON JLS 
                                      Povjerenici civilne zaštite: u 3 JLS 
MOB POZIVI – ispisani : 405+112+309+120=946 
IZDANE  ISKAZNICE PRIPADNIKA CZ:  81+140+104+53=378 

PROJEKTI 



 

 

 

-- 

 

PROVEDBA VJEŽBI  

VJEŽBE PUZS: 
ukupno vježbi:  20          
bili sudionici:    18 ( nositelji : 2) 

 

EDUKACIJA DJECE   

Ukupan broj škola na području PUZS-a/ Broj škola u kojima je provedena edukacija / 9 
broj djece školskog uzrasta: 851 
Ukupan broj vrtića na području PUZS-a/ Broj vrtića u kojima je provedena edukacija 10 
broj djece predškolskog uzrasta: 861 
Ukupan broj ustanova za djecu s posebnim potrebama na području PUZS-a u kojima je provedena edukacija: 4 
broj djece s posebnim obrazovnim potrebama: 38 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 
Sirena ukupno – 102 sirene 
Koliko uvezanih – 7 sirena 
Koliko ispravnih – 15 sirena 
Koliko neispravnih -87 sirena 
Precizne podatke o broju ispravnih i neispravnih sirena nije moguće dati iz razloga što mnogi  DVD-i na području Županije ne vrše provjeru ispravnosti, a sirene koje se nalaze 
po mjesnim odborima i kotarevima se ne provjeravaju. 

 

POSTIGNUĆA   
Prilozi objavljeni na web stranici PUZS Split: 
I Kvartal….. 28 
II Kvartal…. 29 
III Kvartal…   7 
IV kvartal… 36 
Ukupno: 100 priloga 
Kontinuirana suradnja sa Obalnom stražom ( Sjednice Stručnog tijela za ostvarivanje nadzora prava i  interesa RH na moru, suradnja kroz regionalnu koordinaciju za planiranje 
i realizaciju zajedničkih aktivnosti na moru, simulacijska vježba u dubrovačkom akvatoriju, normativno uređenje međusobne suradnje državnih tijela za ostvarivanje nadzora 
prava i  interesa RH na moru. 
U završnoj fazi je izgradnja i uvezivanja u ŽC 112 sustava za uzbunjivanje na slivu rijeke Cetine. 
 

 
 



 

 

 

 BROJ POZIVA I DOGAĐAJA U 2014. godini 

BROJ POZIVA Vrijednost  

Namjenskih 91.616 

Nenamjenskih 197.229 

Zlonamjernih 588 

UKUPNO 289.433 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih 1.785 

Sigurnosnih 10.489 

Vatrogasnih 2.133 

Medicinskih 30.665 

UKUPNO 45.072 
 

 
 

15. PUZS ŠIBENIK     
 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

        -    7 sastanaka  

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

AKTIVNOSTI  

        -     3 sastanka (operativni plan evakuacije stanovništva i turista ; priprema sezone) 
        -     organizacija vodoopskrbe kod onečišćenja hotela i autokampova     
        -      izrada završnog izvješća prema Programu pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku godinu 2014 
   

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

AKTIVNOSTI  

- 11 sastanka 
- učinkovit odgovor ureda na olujno nevrijeme i ekstremne padaline 
- upućen naputak o provođenju mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima ovogodišnje turističke sezone 
- prisutni u smotriranju zimske službe poduzeća za ceste Šibensko – Kninske županije  
- dostavljen Plan čišćenja prometnica u zimskom periodu 
- izrada i dostava izvješća o nastanku izvanrednog događaja 

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

AKTIVNOSTI  

       -     5 suglasnosti procjene 

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

 AKTIVNOSTI 

- 17 zahtjeva 
       -        6 suglasnosti 

 
 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

 AKTIVNOSTI  

- Popuna : 172 pripadnika postrojbe opće namjene, 34 povjerenika CZ 
- 9 osposobljavanja 

Popunjeno 8 postrojbi opće namjene,  dj. 1 spec. postrojba 

 

PROJEKTI 

AKTIVNOSTI 
 

- 4 projekta ( 3 projekta i 1 naputak ) 

 

PROVEDBA VJEŽBI  

AKTIVNOSTI 
 

- 12 vježbi ( u  jednoj vježbi nositelj, u 11 vježbi sudionik ) 

 
 
 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

AKTIVNOSTI  
       -      24 zasjedanja od toga 5 županijska, 10 gradskih i 9 općinskih. 
 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

AKTIVNOSTI  

- 1 novi provedbeni naputak za djelovanje ŽC 112 ŠI 
- Pripreme za izradu komunikacijskog protokola kod onečišćenja vode za piće 

 



 

 

 

BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost  

Namjenskih 45354 

Nenamjenskih 24716 

Zlonamjernih 274 

UKUPNO 70344 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih  1920 

Sigurnosnih  3637 

Vatrogasnih  1427 

Medicinskih  5630 

UKUPNO 12614 
 

 
 

16. PUZS VARAŽDIN 
 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
Radni sastanak predstavnika operativnih snaga Varaždinske županije, na kojem je inicirano održavanje sjednice Stožera zaštite i spašavanja u svezi Programa Vlade RH u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. 
Radni sastanak Stožera zaštite i spašavanja Varaždinske županije na temu provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH. 
Na području Varaždinske županije nije bilo većih intervencijama u kojima bi morao sudjelovati PUZS Varaždin. 
Dislokacija vatrogasaca iz Varaždinske županije na otok Šoltu. 
Sastavljeno je izvješće Sektoru za CZ u svezi provođenja Programa. 
Sektoru za vatrogastvo dostavljen je prijedlog mjera za 2015. godinu. 
Tijekom godine centar 112 zaprimio je 115 poziva koji su se odnosili na požare otvorenog prostora i na objektima. 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

AKTIVNOSTI  
Održano je 5 radnih sastanaka te više konzultacija u svezi provedbenih aktivnosti za turističku godinu, 
Tijekom proteklih mjeseci pojačan je bio tranzit stanaca – turista prema Jadranu preko našeg područja ( autocesta ), te je samim time bio i povećan broj poziva stranih 
državljana na broj 112.  Centar 112 zaprimio je 20 poziva stranih državljana koji su zatražili pomoć. 
Po hotelima u Varaždinskoj županiji podijeljeni su letci za protupožarnu sezonu. 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

AKTIVNOSTI  
Tijekom godine proglašene su 4 elementarne nepogode zbog klizišta u brdskim područjima čitave Varaždinske županije, 1 zbog  tuče i 2 zbog poplava Bednje, Plitvice i Lonje). 
Zbog porasta vodostaja i izlijevanja rijeka Plitvice i Bednje u periodu od 12.02. do 28.02. uvedene su mjere redovne obrane od poplava za slivno područje navedenih rijeka.  
ŽC 112 zaprimao je pozive sa ugroženih područja i koordinirao aktivnosti sa nadležnim službama. Došlo je do podizanja razine podzemnih voda te plavljenja podrumskih 
prostorija diljem županije. Velike kiše prouzročile su i više klizišta, te visok vodostaj rijeke Plitvice koja se izlila iz svog korita na nekoliko mjesta, plaveći poljoprivredne 
površine, prometnice te prijetila određenom broju stambenih i gospodarskih objekata. 
Mjere obrane od poplava uspostavljane su sukladno stanju vodotoka, od  pripremnog stanja (10.9.) pa do izvanrednog stanja na rijeci Plitvici 13.9. Mjere su postupno ukidane 
do 18.9. 
U aktivnosti obrane od poplava bili su uključene Hrvatske vode, JLS na ugroženom području sa svojim operativnim kapacitetima, prije svega vatrogasnim snagama i 
komunalnim službama, Županija te  PUZS Varaždin u smislu koordinacije, izvješćivanja te pružanja stručne pomoći. 
12.9. u Županiji je održan sastanak sa Hrvatskim vodama i čelnicima JLS ugroženog područja, županije i PUZS Varaždin radi upoznavanja sa situacijom i poduzimanja 
pravovremenih mjera. Stožeri zaštite i spašavanja bili su aktivirani uglavnom u svim JLS gdje je prijetila opasnost.    
PUZS Varaždin sudjelovao je u obrani od poplava, a posebno u veljači i rujnu na Plitvici i Bednji.  
Tijekom poplava u mjesecu kolovozu i rujnu centar je 112 zaprimio  oko 800 poziva vezanih uz poplave na području županije te  je koordinirao aktivnosti sa žurnim službama. 
Za vrijeme nevremena praćenog obilnom kišom 21. listopada na području Varaždinske županije, centar 112 zaprimio je preko 50 poziva o događajima koji su se odnosili na 
poplave, odrone zemljišta, zakrčene prometnice i poplavljene podrume kuća. 
06. I 07. studenog ispraćen je vodni val po rijeci Dravi iz Slovenije – bez posljedica. Za neke od dionica bile su proglašene redovne mjere obrane od poplava. 
Održan je jedan sastanak  u svezi zimske službe, odnosno djelovanja svih službi u nepovoljnim vremenskim uvjetima. 
  

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

AKTIVNOSTI  
Varaždinska županija i sve JLS s njenog područja  izradile su i donijele procjene ugroženosti i planove zaštite i spašavanja. 
Dolje navedeno odnosi se na revizije procjena i planova: 
Izdane su suglasnosti za 4 JLS 
Na doradu su vraćeni dokumenti za 3 JLS. 
 

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 AKTIVNOSTI  
Zaprimljeno je  23 zahtjeva na prostorno plansku dokumentaciju, 
Izdano je 6 suglasnosti. 

 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

AKTIVNOSTI  
Svečane sjednice stožera i zapovjedništava  povodom dana CZ :     županijska 1, gradska 1 
Radna sjednica stožera i zapovjedništva : županijska 1,  gradska 1,   
Radna sjednica stožera: gradska 2, općinska 2 
Teme: Poplave 



 

 

 

       Turistička sezona  
       Program aktivnosti posebnih mjera zaštita od požara.  
       Predstojeće aktivnosti u ZiS 
       Analize i smjernice 
       Osposobljavanja 
Osim nabrojanog, tijekom aktivnosti obrana od poplava bili su aktivirani stožeri jedinica lokalne samouprave na ugroženim područjima. 
 

 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

 
Sastavljene su primjedbe na prijedlog novog Pravilnika o izradi procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja. 
Sa HEP- PROIZVODNO PODRUČJE HE SJEVER  izrađena je i potpisana operativna procedura obavješćivanja i postupanja u slučaju nastanka prijetnje od rušenja visokih brana. 
PUZS je dao svoje očitovanje na primljeni prijedlog Zakona o civilnoj zaštiti i podzakonskih akata. 
 

 
 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

AKTIVNOSTI  
Izvršeno je osposobljavanje svih stožera zaštite i spašavanja (29), zapovjedništava CZ (7) i vatrogasnih zapovjedništava (29): 
     - Varaždinske županije i Grada Varaždina u Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja 
     - ostalih JLS u sjedištima JLS. 
Učilištu su dostavljeni traženi podaci i izvješća. 
 
Popunjeno je svih 6 specijalističkih postrojbi CZ Varaždinske županije 
Popunjene su sve postrojbe CZ Grada Varaždina (3 specijalističke, 1 opće namjene i voditelji skloništa) 
Popunjene su sve postrojbe CZ opće namjene ostalih JLS (27 postrojbi)  
Kontinuirano se u suradnji s MORH-om vrši zamjena obveznika CZ koji više ne zadovoljavaju kriterije za popunu. 
JLS-ima se nakon svake promjene obveznika dostavljaju ažurirani dokumenti planova pozivanja. 

PROJEKTI 

 
Izvršeno je prikupljanje dječjih radova za natječaj za šk. god. 2013./2014., formirana razredbena povjerenstva, odabrani radovi i dostavljeni Sektoru za civilnu zaštitu, zajedno 
sa podacima o svim zaprimljenim radovima. 
U HNK Varaždin održana svečana dodjela nagrada djeci koja su sudjelovala u natječaju DUZS. Pružena je logistička potpora djelatnicima DUZS u pripremi svečanosti. 
U četiri osnovne škole ( OŠ Tužno, OŠ Petrijanec, OŠ Vidovec i OŠ Klenovnik)  postavljene su ikone SOS 112  na njihove Internet stranice. 
Kampanja za uključivanje gradova u projekt UN-a „Moj grad je spreman“ -   u projekt se  uključio  grad Varaždin. 
Dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama dostavljen je dopis u svezi natječaja za literarne, likovne i foto radove za šk god 2014./15.. 
 



 

 

 

 

PROVEDBA VJEŽBI  

Ukupno vježbi 33 (1 međunarodna terenska, 5 terenskih i 28 simulacijskih). 
Nositelji: 27 vježbi 
Sudionici: 6 vježbi 
  
-ŽC 112  učestvovao je u simulacijsko-komunikacijskoj vježbi DC 112 pod nazivom „ TETRAEX1“. 
-Vježba „Opasna tvar“ u Varaždinu na željezničkom kolodvoru. 
-Vježba evakuacije i spašavanja na hotelu Turist u Varaždinu. 
-Vježba spašavanja prema Emergency planu na Aerodromu Varaždin . 
-Vježba DRAVIS u Koprivnici, kao predstavnici DIP za spašavanje na vodi sudjelovao je PUZS Varaždin sa 6 članova KPA Drava iz Varaždina. 
-Vježba evakuacije i spašavanja u OŠ Ljubešica. 
 

 

EDUKACIJA DJECE   

Broj škola:  6 osnovnih škola i 3 područne 
Broj djece školskog uzrasta: 294 
Broj vrtića: 7 
Broj djece predškolskog uzrasta: 348 
 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 
 sirena ukupno : 33 U SUSTAVU ŽC 112 ( od toga je 16 u vlasništvu HEP PP HE Sjever ) te 24 u sustavu JVP Varaždin 
 ispravnih : SVE U SUSTAVU ŽC 112 
 neispravnih:  4 U SUSTAVU JVP 

 

POSTIGNUĆA  Organizacija Dana civilne zaštite u koordinaciji s Varaždinskom županijom i Gradom Varaždinom, kojom prilikom je izvršeno: 
-svečane sjednice stožera i zapovjedništava te dodjeljivanje priznanja za doprinos u sustavu zaštite i spašavanja sa županijske razine, 
-tehnički zbor na središnjem varaždinskom trgu uz učešće operativnih snaga DIP-a, Varaždinske županije i Grada Varaždina na kojeg su organizirani dolasci djece školskog i 
predškolskog uzrasta te građana. 
Završeno osposobljavanje svih stožera i zapovjedništava jedinica lokalne samouprave, pojedinačno pa do maksimalno tri općine zajedno, kako bi se osigurala puna efikasnost 
istog, kroz analizu pojedinačnih procjena i planskih rješenja, te simulacijskih vježbi posebno za svaku jedinicu lokalne samouprave .  
Na poticaj PUZS-a i uz pružanje potrebne stručne pomoći Grad Varaždin uključio se u projekt UN ISDR kampanju  „Jačanje otpornosti gradova na katastrofe - Moj grad je 
spreman“. 

 
 
 



 

 

 

BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost 

Namjenskih 60393 

Nenamjenskih 18353 

Zlonamjernih 1066 

UKUPNO 79632 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih 922 

Sigurnosnih 2297 

Vatrogasnih 255 

Medicinskih 13145 

UKUPNO 16619 
 

 
17. PUZS VIROVITICA 

 
 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
Održan je sastanak Stožera za zaštitu i spašavanje Virovitičko-podravske županije i usvojene su alineje a), b), c), d) iz točke Programa aktivnosti. 
Upućen je dopis svim jedinicama lokalne uprave i samouprave u kojem je skrenuta pozornost u svezi provedbe aktivnosti Vladinog programa u provedbi programa u zaštiti od 
požara. 
Održan je sastanak u planinarskom domu Jankovac (Uprava šuma Našice) sa svim subjektima koji sudjeluju u provedbi protupožarnih aktivnosti i tamo je dogovoren način 
izvršenja obaveza sukladno Vladinom programu. 
Održan jedan sastanak sa inspektorom zaštite od požara PU Virovitičko-podravske 
Izrađeno je završno izvješće Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini. 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

AKTIVNOSTI  
Održan je sastanak sa predsjednicom županijske turističke zajednice. 
Održan sastanak sa Stožerom ZiS Grada Orahovica u svezi festivala mladih „Feragosto“ 

- Ažurirani su Operativni planovi evakuacije i zbrinjavanja turista prilikom većih nesreća. 
Održano je 4 (četiri) sastanka sa subjektima koji su dio Plana TURS te su dogovoreni  načini komunikacije između subjektima koji su nosioci tog plana 
Izrađeno je završno izvješće o provedbi aktivnosti za turističku sezonu u 2014.godini. 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

AKTIVNOSTI  
Održan je sastanak sa predstavnicima „Hrvatskih voda“ koji pokrivaju Virovitičko-podravsku županiju (tri odjela) gdje je razmatrana vodna problematika i načini djelovanja u 
slučaju veće opasnosti 
Održana su 3 sastanka Stožera ZiS : Županije Virovitičko-podravske, Općine Gradina i Sopje. 
Održan je sastanak sa predstavnicima PU Virovitičko-podravske, ŽUC-a, HGSS ispostava Orahovica i Zavod za hitnu medicinu VPŽ. 

- Upućen je dopis svim JLP(R)S da se pripreme za djelovanje u nepovoljnim vremenskim uvjetima, da analiziraju svoje planove i stupe u kontakt sa subjektima koji 
djeluju na njihovom području. 

- PUZS Virovitica zatražio je dopisom od JLP(R)S da dostave svoje planove djelovanja koje su oni uredno dostavili, tako da ŽC 112 ima kontakt osobe u slučaju velikih 
nepogoda. 

Poslano je izvješće u DUZS o poduzetim aktivnostima. 

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

AKTIVNOSTI  
Uputili smo dopise Jedinicama lokalne uprave i samouprave da ukoliko trebaju meteorološke podloge kod izmjena Procjena i Planova, da se dopisom obrate ovom PUZS koji 
će im to dostaviti, te slijedom toga iste podloge dostavili smo Općini Špišić Bukovica. Općina Lukač napravila je izmjene i dopune Plana ZiS uz prethodno mišljenje PUZS 
Virovitica. 

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 AKTIVNOSTI  
Na  zahtjev INA d.d. da izdamo posebne uvjete za vršenje bušenja na prostoru Levinovca, PUZS Virovitica  nakon izvida situacije, na navedeno  traženje. izdao ja posebne 
uvjete. 

 
 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

AKTIVNOSTI  
Imali smo (3) zasjedanje Županijskog Stožera za zaštitu i spašavanje, te osposobljavanje 2 Općinska  ZiS, i 2 Općinska vatrogasna zapovjedništva 
Županijski stožer zaštite i spašavanja 3 sastanka (zaštita od požara i TURS,poplave) 
-Gradski stožeri zaštite i spašavanja 6 sastanaka.(zaštita od požara i TURS) 
Općinski stožeri zaštite i spašavanja 26 sastanaka (zaštita od požara i TURS) 
- Izvršili smo „Osposobljavanje stožera i zapovjedništva“ u : 
Županijskom Stožeru zaštite i spašavanja (1) 
Županijskom zapovjedništvu Civilne zaštite (1)) 
Vatrogasnom zapovjedništvu Županije (1) 
-Gradski Stožeri zaštite i spašavanja (3) 
-Gradsko zapovjedništvo CZ (3) 
- Vatrogasno zapovjedništvo gradova (3) 
-Općinski Stožeri za zaštitu i spašavanje (6) 



 

 

 

- Vatrogasno zapovjedništvo Općina (6)) 
Županijski stožer-1             Općinsko zapovjedništvo CZ-2 
Gradski stožer-1                   
Općinski  stožer-2 
Izvršena su 4 osposobljavanja Stožera ZiS i Vatrogasnih zapovjedništava i to: Općine Sopje,Čađavica, Mikleuš i Nova Bukovica 
Upućen je dopis svim JLP(R)S da se održe sastanci Stožera za zaštitu i spašavanje na temu provedba mjera u nepovoljnim zimskim uvjetima koji su poslije i održani. 

 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

 
Svi SOP-ovi su izrađeni i ažurirani  u skladu sa provedbenim Naputcima. 

 
 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

 AKTIVNOSTI  
POPUNA: 
Popunjeno je svih (16) postrojbi Opće namjene županije, te (3) specijalističke postrojbe kojima je osnivač Županija. 

- Opća namjena Suhopolje(10 v/o) 
Opća namjena Čačinci (2 v/o) 
SMOTRIRANJE: 
Održana je smotra svih (16) postrojbi Opće namjene županije, te (3) specijalističke postrojbe kojima je osnivač Županija. 
 

PROJEKTI 

-- 

 

PROVEDBA VJEŽBI  

VJEŽBE (DIP,ISPCZ ): Održan je sastanak sa predstavnikom poduzeća RS Metali koji traže stručnu pomoć u svezi provedbe vježbe „Havarija na pećima“ koja je održana u 
svibnju. 
Sudjelovali u provedbi vježbe „Rapid 2014“ u smislu izrade elaborata vježbe, ŽC112 i povezivanje sa čelnicima jedinica lokalne uprave. 
VJEŽBE (DIP,ISPCZ ): Izradili smo pokazni elaborat vježbe Križnica 2015.godine za potrebe Županije Virovitičko podravske a konačni elaborat biti će izrađen u narednom 
kvartalu. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

EDUKACIJA DJECE   

Ukupno smo u 2014. godini educirali 366 djece u 4 škole i 1 vtiću. 
Broj škola / djece školskog uzrasta: 4/336 
Broj vrtića/djece predškolskog uzrasta: 1/30 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 
Sa danom 30.04.2013. godine odjavljene su parice za 6 sirena u Slatini i 2 sirene u Virovitici. 
PUZS Virovitica u svom vlasništvu ima ukupno 9 sirena i to 3 u Virovitici i 6 u Slatini. 
Sa danom 30.04.2013. godine odjavljene su parice za 6 sirena u Slatini i 2 sirene u Virovitici. 
U sustavu za uzbunjivanje provjerava se još 18 sirena u vlasništvu DVD-a na području Virovitičko-podravske županije. 
U PUZS Virovitica uvezane su dvije sirene marke Remote Control System (RCS); HORMAN; u vlasništvu Viro tvornice šećera Virovitica i Hrvatski duhani Virovitica. 
 

 

POSTIGNUĆA   
TEHNIČKA OPREMLJENOST  
PUZS Virovitica opremljen je  centralom proizvođača Ericsson Nikola Tesla (AAstra BP50-LZY 203 2236/1) preko koje se primaju dolazni i odlazni pozivi, a ujedno se koriste i 
djelatnici PUZS. 
U ŽC 112 Virovitica se nalaze četiri(4) računala i to na jednom je instaliran Vidicode Call Recorder Access  system , a na drugom je instaliran VPN sa SMS-om.  
U prostoriji ŽC 112 nalazi se centralni uređaj za upravljanje sirenama CRO 2001, te UPS proizvođač Končar 20kW koji se nalazi na popravku zamjenjen je sa dva manja od 2,2 
kW, Flexus 20 kW  sa agregatom za proizvodnju električne energije.  
ŽC 112 Virovitica opremljen je klima uređajima 

 

 

 BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost  

Namjenskih 31439 

Nenamjenskih 16601 

Zlonamjernih 329 

UKUPNO 48369 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih 868 

Sigurnosnih 2604 

Vatrogasnih 329 

Medicinskih 5501 

UKUPNO 9302 
 



 

 

 

 
18. PUZS VUKOVAR 

 
 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
Sastanaka: 1  
Tema: Pripreme za protupožarnu sezonu 
Provedene Intervencije: 0 
Veće intervencije u kojima je sudjelovao PUZS: 0 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

AKTIVNOSTI  
Sastanaka: 1 
Tema: Pripreme za turističku sezonu  (autocesta A-3 
Provedene intervencije: 0 
Veće akcije u kojima je sudjelovao PUZS: 0 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

AKTIVNOSTI  
Sastanaka: 49 sjednica županijskog stožera ZiS-a (46 stožera i zapovjedništva CZ od 16.05 do 28.06.), 8 sjednica općinskih stožera ZiS-a 
Provedene intervencije: 1 (od 15.05. do 28.06.) 
Veće akcije u kojima je sudjelovao PUZS: Priprema za obranu od poplava, provođenje obrane i asanacija terena nakon katastrofalne poplave, mobilizacija timova CZ opće 
namjene i mobilizacija pravnih i fizičkih osoba za potrebe sanacije septičkih jama. 

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

AKTIVNOSTI  
Broj usklađenih i ažuriranih procjena s novom metodologijom: 7 
Potrebno uskladiti i ažurirati: 25 
Broj donesenih procjena po staroj metodologiji: 25 
Broj usklađenih planova s novom metodologijom: 3 
Potrebno uskladiti i ažurirati: 29 
Broj planova po staroj metodologiji: 29 

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 AKTIVNOSTI  
Zahtjeva podneseno: 9 
Izdano suglasnosti: 9 
Odbijeno: 0 

 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

AKTIVNOSTI  
Broj općinskih zasjedanja: 27 (pripreme za protupožarnu i turističku sezonu, pripreme za obranu od poplava, obrana od poplava, asanacija terena nakon katastrofalne 
poplave i priprema za nepovoljne vremenske uvjete) 
Broj gradskih zasjedanja: 7 (pripreme za protupožarnu i turističku sezonu, pripreme za obranu od poplava, obrana od poplava, asanacija terena nakon katastrofalne poplave i 
priprema za nepovoljne vremenske uvjete) 
Broj zasjedanja gradskih zapovjedništava CZ:1 
Broj zasjedanja županijskog stožera ZiS-a: 54 (pripreme za protupožarnu i turističku sezonu, pripreme za obranu od poplava, obrana od poplava, asanacija terena nakon 
katastrofalne poplave, nabava specijalističke opreme, priprema za nepovoljne vremenske uvjete i priprema vježbe ZiS-a). 
Broj zasjedanja županijskog zapovjedništva CZ: 46 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

Izradili očitovanje na prijedlog Pravilnika  o metodologiji za izradu procjena i planova. 
Izradili i dostavili očitovanje na prijedlog Nacrta zakona o Civilnoj zaštiti. 
Prezentacija prijedloga Zakona o civilnoj zaštiti načelnicima općina, gradonačelnicima i županu. 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

 AKTIVNOSTI  
POPUNA: 
Timovi CZ opće namjene: 

- 31 (5 – gradova i 26 općina, u pojedinim timovima nedostaje od 1 do 7 članova, popuna u tijeku) 
 
Specijalistički timovi CZ 

- 3 (popunjeno u cijelosti) 
- 1 (popunjen djelomično – tim CZ za spašavanje na vodi) 

             
SMOTRIRANJE OSPOSOBLJAVANJE: 
Opća namjena 
Općine: 25 
Gradovi: 4 
Specijalističke: 0 

PROJEKTI 

Sudjelovali sa županijom i razvojnom agencijom Hrast u izradi projekta ( travanj-svibanj)iz područja Prevencija, pripravnost i zaštita mora sa partnerima iz Mađarske 
(Županijska uprava za krizno upravljanje županije Baranya). 
Sudjelovali sa županijom i razvojnom agencijom Hrast u izradi projekta  vezano za klizišta (partneri iz Italije, Slovenije i Grčke). 
Radni sastanak predstavnika županije, Hrvatskih voda, PUZS Vukovar, Agencije za vodne  putove i razvojne agencije Hrast  vezano za suradnju u obrani od poplava i izradi 
projekata za IPA program prekogranične suradnje sa R. Srbijom. 

PROVEDBA VJEŽBI  

Ukupno vježbi : 1 
Nositelj: 1 Klizište 2014. Vježba provedena u gradu Vukovaru (05.11), 



 

 

 

Domaće vježbe: 1  

EDUKACIJA DJECE   

Broj škola:  3 
Broj djece školskog uzrasta: 145 
Broj vrtića: 2 
Broj djece predškolskog uzrasta: 90 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 
Koliko sirena ukupno: 62 
Koliko ispravnih: 61 
Koliko neispravnih: 1 

POSTIGNUĆA 

 BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost  

Namjenskih 42213 

Nenamjenskih 40303 

Zlonamjernih 144 

UKUPNO 82660 

PREGLED DOGAĐAJA   

Složenih 611 

Sigurnosnih 3808 

Vatrogasnih 378 

Medicinskih 14071 

UKUPNO 18868 
 

 
 

19. PUZS ZADAR 
 
 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
- Tijekom provedbe posebnih mjera zaštite od požara u 2014. godini održano je 14 sastanaka u pripremnom periodu i 15 sastanaka u praćenju provedbi. Također je 
dostavljeno 32 izvješća.  
- Intervencija snaga cz nije bilo niti sazivanja stožera ZiS radi potrebe za intervencijom. 
- Većih i požara koji zahtijevaju osim redovnih i dodatne snage nije bilo na području PUZS Zadar.  
- Županijski centar 112  Zadar kontinuirano  je ažurirao  bazu podataka s telefonskim imenicima svih žurnih službi u sustavu zaštite i spašavanja, a koje  djeluju prema svojim 



 

 

 

propisima u svom redovitom djelovanju kao i u izvanrednim situacijama  na sprječavanju  posljedica neželjenih događaja, požara , većih nesreća ili katastrofa. 
-Županijski centar 112  Zadar izvršavao je sve aktivnosti koje su  u nadležnosti PUZS Zadar prema Odluci o realizaciji zadaća programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za RH u 2014.god. 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

AKTIVNOSTI  
- Izrada provedbenog dijela programa za JL(R)S i subjekata koji učestvuju u Programu pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku godinu 2014. Provedba je poslana u 22 
JL(R)S . 
- Praćenje izvršenja provedbe zadataka iz Operativnog plana DUZS  – sastanci kontakti i izvješća JL(R)S i subjekata koji učestvuju u Programu pripremnih i provedbenih 
aktivnosti za turističku godinu 2014. Održano je 12 sastanaka i stožera JL(R)S. 
-Održano je sastanak svibnju vezano za koordinaciju žurnih službi i razmjenu podataka ( ZHMP ZŽ, OKC PU Zadarske),kao i sastanak sa HAC ONC – TJ Benkovac vezano za 
djelovanje dodatnog tima HMP u sezoni na A1.Poslano izvješće o izvršenju zadaća sukladno Odluci o pripremama za sudjelovanje u programu TURS  prema DIKS. 
-Sve aktivnosti  provedene su  sukladno Odluci o pripremama za sudjelovanje u programu TURS te je pripremljeno završno izvješće sukladno Odluci. 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA  

AKTIVNOSTI  
Program mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima tijekom I kvartala 2014. g. vezan je uz duži kišni period i plavljenje (uglavnom podruma ) u 15 
slučajeva. a intervencije su vezane za vatrogasne postrojbe. 
Tijekom II kvartala nije bilo intenzivnijih i dužih kišnih perioda te nije bilo intervencija. 
U III Kvartalu zabilježene su snažne i dugotrajne kiše koje su stvarale bujice i plavljenja podruma, poslovnih prostora, garaža i dvorišta. Imali smo preko 50 intervencija 
vatrogasaca. 
Uslijed zagađenja izvora Jaruga imali smo probleme sa snabdijevanjem vode općine Stankovci.  
IV kvartalu 2014. g. aktivnosti su bile usmjerene na pripremu za zimsku sezonu 2014/2015. godinu. Održano je 5 sastanka s PU Zadarska, Županijskim cestama, Državnim 
cestama – Ispostava Zadar. Sastanci održani s Predstavnicima JLS ( Stankovci, Benkovac, Lišane Ostrovičke, Gračac, Obrovac, Jasenice), rezultirali su ažuriranjem njihovih 
operativnih planova za zimski period 2014/2015. g.   

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI  

AKTIVNOSTI  
Na području PUZS Zadar se nalaze: 
- Zadarska županija 
- 6 gradova  
- 28 općina 
Sve JL(R)S imaju usvojene procjene.   Ažurirana je dokumentacija u 25 Jl(R)S. 

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 AKTIVNOSTI  
Izdana je suglasnost na 15 dokumenta. Na 44 dokumenta je tražena dopuna te su izdani zahtjevi i smjernice. Potvrda Glavnog projekta je dana za 10 projekata. 

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

AKTIVNOSTI  
Održano je 25 općinska stožera te 7 gradskih i 6 Zadarske županije. Za potrebe vježbe  2 puta je sazvano Zapovjedništvo cz Zadarske županije i 2 puta Zapovjedništvo CZ grada 
Biograda n/m. 

 

IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

 
- Izrađen provedbeni naputak SOP-a za obavljanje poslova nadzora i zaštite prava i interesa na moru 
- Ažuriran provedbeni naputak SOP-a za obavljanje poslova nadzora i zaštite prava i interesa na moru (izmjena kontakt podataka) 
 

 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 

 AKTIVNOSTI  
Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da su 35 (sve) JL(R)S donijelo odluku o formiranju postrojbi cz. Do sada  okončana popuna u 31 postrojbi opće namjene u 31 općini i 
gradu, te 3 specijalističke postrojbe. Još je potrebno popuniti 1 specijalističku i 15 postrojbi opće namjene. U 31 JL(R)S su određeni Povjerenici cz.  
Smotrirana je 1 postrojba obuka je izvršena u 7 postrojbi. 
Također su obučeni stožeri ZIS te Zapovjedništva cz Zadarske županije i Grada Zadra te Stožeri ZiS u 3 Grada i 1 općini. 

PROJEKTI 

Učešće na izradi Sporazuma o suradnji žurnih službi Zadarske županije.  
Provedba obuke na tetra uređaja u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije. 
Učešće u izgradnji sustava veza Zadarske županije. 

 

PROVEDBA VJEŽBI  

 
PUZS Zadar je sudjelovao s operativnim snagama CZ u 3 planirane i 1 neplaniranoj vježbi lokalnog i regionalnog karaktera. ŽC 112 je održao 2 simulacijsko-komunikacijske 
vježbe.  
 

 

EDUKACIJA DJECE   



 

 

 

Broj škola: 4 
Broj djece školskog uzrasta: 275 
Broj vrtića: 4 
Broj djece predškolskog uzrasta: 110 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 
sirena ukupno -13 
uvezenih u ŽC 112 -8 
 ispravnih -7 
 neispravnih -6 

 

POSTIGNUĆA 
U sklopu Međunarodnog prekograničnog projekta „HAZADR“, aktivno su sudjelovali u vježbi, evaluaciji i izradi prijedloga daljnje provedbe programa. 
Sudjelovanje u razvojnim programima Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije ( obuka na tetri, Sporazum o djelovanju žurnih službi Zadarske županije, punkt za žurne 
službe na Dugom otoku).  
 

 

 BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost  

Namjenskih 44 917 

Nenamjenskih 45 949 

Zlonamjernih 453 

UKUPNO 91 319 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih 642 

Sigurnosnih 2 956 

Vatrogasnih 346 

Medicinskih 4 748 

UKUPNO 8 692 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

20. PUZS ZAGREB 
 
 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  

AKTIVNOSTI  
BROJČANI PRIKAZ SASTANAKA (ukupan):  5 
TEME : radni sastanak u prostorijama PUZS Zagreb s predstavnicima 10 gradova, 25 općina i Zagrebačke županije u svezi realizacije zadaća utvrđenih u Programu aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od  interesa za RH u 2014. godinu uz obvezu dostave izvješća PUZS Zagreb o izvršenim zadaćama. 
-radni sastanci u cilju organiziranja terensko-pokazne vježbe zaštite i spašavanja „Poslovni park Zagreb-PPP 2014“, od strane Stožera zaštite i spašavanja Zagrebačke županije, 
Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i PUZS Zagreb koja je održana u rujnu 2014.g. 
BROJ PROVEDENIH INTERVENCIJA: 
Grad Zagreb 
 -Požar otvorenog prostora – 496 
 -Požar na objektu – 487 
Zagrebačka županija: 
-Požar otvorenog prostora – 140 
-Požar na objektu - 227 

 
VEĆE INTERVNECIJE U KOJIMA JE SUDJELOVAO PUZS: Bila je jedna veća intervencija na području nadležnosti PUZS Zagreb. Veliki požar u poduzeću CIOS, Grad Zagreb, u 
Jankomiru, kada su gorile zapaljive  kemikalije i otpadni materijal.  
 
IZVJEŠĆA:4 
Sukladno zadaćama utvrđenim Odlukom ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje i  Planom realizacije zadaća Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od požara od  interesa za RH u 2014.godini, te naputkom Sektora za civilnu zaštitu, PUZS Zagreb je Kabinetu ravnatelja, Sektoru za civilnu zaštitu i Sektoru za vatrogastvo  
tijekom 2014 g. proslijedio izvješća vezana uz Plan realizacije zadaća iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za  RH u  2014.godini:   
Sektor za civilnu zaštitu: 2 izvješća (svibanj i prosinac 2014.g.) 
Sektor za vatrogastvo: 1 izvješće (studeni 2014.g.) 
Kabinet ravnatelja: 1 izvješće (studeni 2014.g.) 
 

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU  

AKTIVNOSTI  
BROJČANI PRIKAZ SASTANAKA: 2 
-1 radni sastanak u prostorijama PUZS Zagreb s predstavnicima 9 gradova, 25 općina i Zagrebačke županije u svezi realizacije zadaća utvrđenih u Programu  
pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu u 2014. godini  
- održan je 1 radni sastanak u prostorijama Ureda za upravljanje u hitnim situacijama  na kojem su upoznati sa zadaćama koje moraju provesti temeljem Programa 
pripremnih i provedbenih aktivnosti DUZS za turističku sezonu u 2014.g: 
PROVEDENIH INTERVENCIJA: Nije bilo na području nadležnosti PUZS Zagreb 
 VEĆE AKCIJE U KOJIMA JE SUDJELOVAO PUZS: Nije bilo akcija na području nadležnosti PUZS Zagreb 

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/TURS2010nositeljminturizma.pdf


 

 

 

   
IZVJEŠĆA: 4   
Sukladno Odluci ravnatelja DUZS-a o pripremama za sudjelovanje u izvršavanju Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu u 2014. godini PUZS Zagreb 
je Sektoru za civilnu zaštitu i DIKS ZIS-a,proslijedio izvješća: 
Sektor za civilnu zaštitu:2 
DIKS ZIS:2 
 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA 

AKTIVNOSTI  
BROJČANI PRIKAZ SASTANAKA: održano je 36 radnih sastanaka vezano uz nepovoljne vremenske uvjete za 2014/2015.g. 
 PROVEDENIH INTERVENCIJA: -u periodu od 11. do 25. 2. 2014. djelatnici PUZS Zagreb su bili u stalnom su kontaktu sa svih 36 JLP(R)S s područja nadležnosti zbog 
koordiniranja uslijed poplava i njihovih posljedica na najugroženijim područjima 
U navedenom periodu PUZS Zagreb je sudjelovao u koordinaciji svih aktivnosti jedinica lokalne i područne samouprave na područjima ugroženim od poplava , pripremi 
obrane od poplave, na otklanjanju posljedica te pružanja pomoći s državne razine ugroženom stanovništvu. 
 NAVESTI VEĆE AKCIJE U KOJIMA JE SUDJELOVAO PUZS: 
Veljača 2014.g.-poplave na području Zagrebačke Županije-Čička Poljana 
Rujan 2014-poplave na području Grada Samobora 
- Pročelnik PUZS Zagreb sudjelovao je u aktivnostima i radu Stožera zaštite i spašavanja RH na području Vukovarsko-Srijemske Županije, za čije je područje bila proglašena 
katastrofa 
- u periodu od 11. do 25. 2. 2014. djelatnici PUZS Zagreb u stalnom su kontaktu sa svih 36 JLP(R)S s područja nadležnosti zbog koordiniranja uslijed poplava i njihovih 
posljedica na najugroženijim područjima 
U navedenom periodu PUZS Zagreb je sudjelovao u koordinaciji svih aktivnosti jedinica lokalne i područne samouprave na područjima ugroženim od poplava , pripremi 
obrane od poplave, na otklanjanju posljedica te pružanja pomoći s državne razine ugroženom stanovništvu. 
 
-tijekom rujna 2014.godine PUZS Zagreb sudjelovao je u koordinativnim aktivnostima na terenu i radu Stožera Zagrebačke županije,Grada Velika Gorica,Grada 
Samobora,općine Orle i općine Pisarovina vezano uz poplave  
tijekom listopada 2014.g. - dostavljani su podaci o stanju za područje Grada Zagreba na kojem su se pojavila klizišta uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta te sa područja 
Zagrebačke Županije uslijed pojačanih padalina kiše,poduzimane su preventivne aktivnosti,nabavljane vreće s pijeskom i pijesak,stožeri su preventivno obilazili kritična 
područja,po potrebi su izgrađivani zečji nasipi,sve operativne snage ZIS-a su bile u stanju pripravnosti 
Sudjelovanje u suradnji s UHS-om u predstavljanju projekta  „Potresni rizik Grada Zagreba“  
Nastavljena aktivnost na provedbi UNISDR kampanje –Moj grad se priprema i brošuru – Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa kako bi se upoznali s istim, te 
ponovo  pokrenuli inicijativu za sudjelovanjem u navedenoj kampanji 

PROCJENE I PLANOVI UGROŽENOSTI 

AKTIVNOSTI  
PUZS Zagreb izdao je: 
 1 suglasnost na Procjenu ugroženosti Općine Klinča Sela,  
 1 suglasnost na Odluku o operativnim snagama i pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Klinča Sela. 



 

 

 

DUZS  je izdao : 
1 suglasnost na Procjenu ugroženosti Grada Samobora. 
Na 8 Procjena ugroženosti dane su primjedbe PUZS Zagreb te su u postupku usklađivanja s odredbama Pravilnika o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i Planova 
zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 30/14 i 67/14 ) 
Procjene ugroženosti: PUZS Zagreb potrebno je dostaviti na usuglašavanje 26 Procjena ugroženosti: 
Gradovi: 6 
Općine: 20 
Planovi zaštite i spašavanja: Nije donesen ni jedan Plan zaštite i spašavanja 
 

PROSTORNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA                                                broj predmeta                                
(zaprimljeno akata) 
          95 
 

UVJETI broj predmeta 
(dati uvjeti – zahtjevi za mjere zaštite i spašavanja koja  
trebaju sadržavati PP-i, ili mišljenja u postupku 37 
prethodne rasprave)  

IZDANE SUGLASNOSTI          broj predmeta 
(na Nacrte konačnih prijedloga prostornih planova po 
pitanju ugrađenih mjera zaštite i spašavanja)                                                            19             
 

JAVNA RASPRAVA broj predmeta 
(sudjelovanje na javnim izlaganjima u postupku trajanja 
Javne rasprave o prijedlogu Odluke o donošenju PP-a, 
ili davanja pismenog očitovanja)   32 

PRETHODNA RASPRAVA                                                                                   broj predmeta                          
(o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj,  
uređenje i oblikovanje prostora)   5 

PROSTORNI PLANOVI/LOKACIJSKA DOZVOLA         broj predmeta 
(zaprimljeno akata)  14 
 



 

 

 

POSEBNI UVJETI – broj predmeta 
(dano očitovanje da IDEJNI PROJEKT sadrži - ne sadrži  
 PPU-a propisane uvjete zaštite i spašavanja u postupku 
 izdavanja lokacijske dozvole za pojedine građevine,-     8 
 potvrđivanje prethodno danih uvjeta) 

MIŠLJENJE NA GLAVNI PROJEKT   broj predmeta 
(dano mišljenje /ili potreba za dopunom/, da je glavni  
projekt u kojem je sadržano sklonište u skladu sa  4 
lokacijskom dozvolom i posebnim propisima) 

TEHNIČKI PREGLED SKLONIŠTA     broj predmeta 
(kao član, temeljem Zaključka o osnivanju povjerenstva 
za obavljanje tehničkog pregleda)  4 
-zaprimljeno 5. skloništa osnovne zaštite svako 
 kapaciteta po 300 sklonišnih mjesta 

UPORABNE DOZVOLE                                                                                           broj predmeta             
/zaprimljeni akti – Uporabne dozvole o građevinama u 
kojima je izgrađeno sklonište/a osnovne zaštite/  2 

ODRŽAVANJE SKLONIŠTA   broj predmeta 
(mišljenje o statusu skloništa, te obavezama 
i pravima spram skloništa, općenito)  10 

STOŽERI ZIS, ZAPOVJEDNIŠTVA CZ I VATROGASNA ZAPOVJEDNIŠTVA 

AKTIVNOSTI  
Provedena osposobljavanja Stožera ZIS,Zapovjedništva CZ i Vatrogasnog zapovjedništva JLP(R)S : 30 
Broj osposobljenih: 184 
Nije prošlo osposobljavanje: 115 
Zagrebačka županija: 1, broj osposobljenih: 21, nije prošlo osposobljavanje:- 
Gradovi: 8, broj osposobljenih 67, nije prošlo osposobljavanje 52 
Općine: 21, broj osposobljenih 96  , nije prošlo osposobljavanje 63 
 
Održane sjednice stožera zis: 
SJEDNICE STOŽERA ZIS—a: 57 
ŽUPANIJSKI STOŽERI: 14 
GRADSKI STOŽERI: 22 
OPĆINSKI STOŽERI: 21 



 

 

 

 
Sjednice Stožera ZIS-a održavale su se vezano uz: 

1. problematiku na poplavljenim područjima tijekom veljače 2014 g. 
- obilazak Stožera ZIS-a područja koja su bila ugrožena poplavama, poduzimanje  aktivnosti za sprečavanje poplava zbog oborinskih voda, 
- suradnju JLP(R)S s Hrvatskim vodama,  licenciranim poduzećima za obranu od poplava,komunalnim poduzećima, vatrogasnim snagama,Županijskim cestama kako bi 

se na ugrožena područja dostavile vreće za pijesak i pijesak za izgradnju zečjih nasipa, 
- organizacija dežurstva svih snaga na ugroženim područjima, stavljanje svih  gradskih društva CK  u pripravnost, 
- izdavanje uputa od strane  Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije vezano uz zagađenu vodu u bunarima, 
- organizacija dostave pitke vode cisternama i u pakiranjima boca na ugrožena područja, 
- zahtjevi ugroženih JLP(R)S prema DUZS-u za čamcima i  pumpama za ispumpavanje bunara (Općina Pisarovina), 
- dostavu osnovnih potrepština (kruh,voda,mlijeko) stanovništvu u Čičkoj Poljani, 
- evakuaciju i zbrinjavanje ugroženog stanovništva s područja Čičke Poljane u dva prihvatna centra, 
- do dolaska vodenog vala na području Čičke Poljane treba iskoristiti za pripremu terena, dostavu materijala te po potrebi angažiranja dodatnih snaga. ukoliko bude 

potrebno zatražit će se i pomoć oružanih snaga, 
- prosljeđivanje zahtjeva DUZS-u za isušivače i pumpe od strane Stožera ZIS-a Zagrebačke županije , 
- načelnik Stožera zaštite i spašavanja grada Velike Gorice zatražio je pomoć u vidu 2 teretna vozila HV, navedeno upućeno DUZS, 
- Hrvatska je vojska na području Čičke Poljane uputila četiri vojna kamiona koja će služiti za prijevoz svih potrepština na poplavljenom području 
2. poplave  na području Zagrebačke Županije tijekom rujna 2014: 
- na svim ugroženim područjima pristupilo se nabavi vreća s pijeskom i pijeska, angažirane su sve snage, 
- provedeno je preventivno čišćenje graba i odvodnih kanala, te sanacija mostova i propusta 
- na području Grada Samobora Stožer ZIS-a je aktivirao sve snage: JVP i DVD-i su na terenu ispumpavali vodu,PP Samobor osiguravala je  promet na područjima 

djelovanja,HGSS ispostava Samobor od jutra je na terenu, nema ozlijeđenih ni potrebe za evakuacijom. 
- Na kritičnim mjestima gdje su kolnici oštećeni postavljeni su prometni znakovi upozorenja i USPORAVANJA. 
- Nije bilo potrebe za dopremom općih životnih namirnica i vode. 
- Operativne snage sačinjavalo je 120 ljudi 
- Uvedena su izvanredna dežurstva u Komunalcu i  Odvodnji Samobor. 
- Članovi stožera stavljeni su u  stanje pripravnosti i po potrebi će se  pozivati sukladno Planu pozivanja članova stožera zis Grada Samobora 
- na području Čičke Poljane poduzete su sve preventivne mjere uslijed mogućnosti poplavljivanja. 
3.  Održavane su sjednice Stožera ZIS-a vezano uz provedbu zadaća za turističku i požarnu sezonu 2014 

       4.  Održavane su sjednice Stožera ZIS-a vezano uz nepovoljne vremenske uvjete za 2014/2015 g. i poduzimane preventivnih mjera 

 
IZRADA PRAVNE REGULATIVE (ZAKONI, PRAVILNICI, SOPOVI, STANDARDI, ITD.) 

Sudjelovanje  u radu radne skupine za izradu prijedloga i nacrta novog Zakona o civilnoj zaštiti  
 

OPERATIVNE SNAGE (POPUNA, SMOTRIRANJE, OSPOSOBLJAVANJE) 



 

 

 

 AKTIVNOSTI  
Smotra: 
Grad Samobor 
Pozvano 399, smotrirano 259 obveznika i pripadnika civilne zaštite 
Općina Pušća 
Pozvano 102, smotrirano 64 obveznika i pripadnika civilne zaštite 
Općina Farkaševac 
Pozvano 89, smotrirano 61 obveznik i pripadnik civilne zaštite 
Općina Gradec 
Pozvano 103, smotrirano 84 obveznika i pripadnika civilne zaštite 
Općina Krašić 
Pozvano 60, smotrirano 37 obveznika i pripadnika 
Općina Žumberak 
Pozvano 51, smotrirano 18 obveznika i pripadnika civilne zaštite 
Općina Preseka 
Pozvano 126, smotrirano 102 obveznika i pripadnika civilne zaštite 
Grad Sveti Ivan Zelina 
Pozvano 225, smotrirano 165 obveznika i pripadnika civilne zaštite 
 

Ukupno smotra: pozvano: 1155  smotrirano: 792 obveznika i pripadnika civilne zaštite 
Popuna: 
Općina Bistra 
Postrojba civilne zaštite Općine Bistra opće namjene: 35 pripadnika 
Općina Križ 
Postrojba civilne zaštite opće namjene: 24 pripadnika 
Povjerenici civilne zaštite: 35 povjerenika 
Grad Jastrebarsko 
Postrojba civilne zaštite  opće namjene: 40 pripadnika 
Grad Vrbovec 
Postrojba civilne zaštite  opće namjene: 151 pripadnik 
Postrojba civilne zaštite  za spašavanje iz ruševina: 30 pripadnika 
Općina Dubravica 
Postrojba civilne zaštite  opće namjene: 33 pripadnika 
Povjerenici civilne zaštite: 12 povjerenika 
Općina Marija Gorica 
Postrojba civilne zaštite  opće namjene: 30 pripadnika 
Povjerenici civilne zaštite: 10 povjerenika 
Grad Zagreb 



 

 

 

1. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Črnomerec opće namjene, 4 pripadnika 
2. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Trešnjevka-jug opće namjene, 2 pripadnik 
3. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Trešnjevka-sjever opće namjene, 1 pripadnik 
4. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Donji grad opće namjene, 1 pripadnika 
5. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Trnje opće namjene, 1 pripadnik 
6. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak opće namjene, 1 pripadnik 
7. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Sesvete opće namjene, 1 pripadnik 
8. Postrojbe civilne zaštite -Gradske četvrti Novi Zagreb-istok, 8 pripadnika; 
9. Postrojbe civilne zaštite -Gradske četvrti Novi Zagreb-zapad, 2 pripadnika i 
__________________________________________________________________________________ 
Grad Zagreb, ukupno opća namjena: 21 pripadnik 
Općina Pušća 
Postrojba civilne zaštite opće namjene, 25 pripadnika  
Povjerenici civilne zaštite, 16 pripadnika 
Općina Farkaševac 
Postrojba civilne zaštite opće namjene, 35 pripadnika 
Grad Zaprešić 
Postrojba civilne zaštite  opće namjene, 5 pripadnika 
Postrojba civilne zaštite  za zaštitu i spašavanje iz vode, 1 pripadnik 
Općina Orle 
Postrojba civilne zaštite  opće namjene, 22 pripadnika 
Općina Preseka 
Odabrani obveznici i pripadnici civilne zaštite za popunu: 
Postrojbe civilne zaštite opće namjene i povjerenika civilne zaštite  
Izrađeni popisi i dostavljeni Općini Preseka na očitovanje 
Grad Sveti Ivan Zelina 
Odabrani obveznici i pripadnici civilne zaštite za popunu: 
1. Postrojbe civilne zaštite opće namjene   
2. Postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina 
Izrađeni popisi i dostavljeni Gradu Svetom Ivanu Zelini na očitovanje 

Sveukupno: opća namjena: 421,  
                     specijalistička namjena: 31,  
                     povjerenici civilne zaštite: 73  
Osposobljavanje: 
Grad Zagreb 
1. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Gornja Dubrava opće namjene : Pozvano 147, odazvano 58 pripadnika 
2. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Donja Dubrava opće namjene: Pozvano, 151osposobljeno  58 pripadnika 
3. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Trešnjevka-jug opće namjene: Pozvano 155, osposobljeno 42 pripadnika 



 

 

 

4. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Trešnjevka-sjever opće namjene: Pozvano 142, osposobljeno 52 pripadnika 
5. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Novi Zagreb-zapad opće namjene: Pozvano 154, osposobljeno 57 pripadnika 
6. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Novi Zagreb-istok opće namjene: Pozvano 149, osposobljeno 52 pripadnika 
7. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Brezovica opće namjene: Pozvano 114, odgođeno zbog poplave  
8. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Črnomerec opće namjene: Pozvano 159, odgođeno zbog poplave 
9. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Sesvete opće namjene . Pozvano 158, osposobljeno 67 pripadnika 
10. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak opće namjene: Pozvano 147, osposobljeno 49 pripadnika 
11. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Podsused-Vrapče opće namjene: Pozvano 156, osposobljeno 53 pripadnika 
12. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Stenjevec opće namjene: Pozvano 158, osposobljeno 49 pripadnika 
13. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Brezovica opće namjene: Pozvano 103, osposobljeno 46 pripadnika 
14. Postrojba civilne zaštite -Gradske četvrti Črnomerec opće namjene: Pozvano 150, osposobljeno 55 pripadnika 
__________________________________________________________________________ 
Grad Zagreb, ukupno: pozvano: 2043, osposobljeno: 638 pripadnika 
Grad Sveta Nedjelja 
Postrojba civilne zaštite  opće namjene Pozvano 40 + 1 (Zapovjednik Zapovjedništva CZ Grada Svete Nedelje), osposobljeno 26 
Grad Zaprešić 
Postrojba civilne zaštite opće namjene Pozvano 184, osposobljeno 106 

Sveukupno opća namjena: pozvano: 2268, osposobljeno: 770 pripadnika 
Voditelji skloništa: 
-Ažurirani podaci za  voditelje skloništa za Grad Zagreb, te  Gradove Dugo Selo, Jastrebarsko i Veliku Goricu.   Ukupno: 79 
 

PROJEKTI 

Aktivnosti i radni sastanci  V. Tematske radne  skupine  za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije  2014. – 2020. iz tematskog cilja  TO 10 
„ Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ odnosno definiranje tematskih ciljeva.  
U ključne projekte uvršten projekt osposobljavanja specijalističkih postrojbi civilne zaštite.  

     Za istaknuti je rad na paneuropskom projektu pod nazivom HeERO (Harmonised eCall European Pilot) i nacionalni pilot projekt e-Poziva u 
     Republici Hrvatskoj u okviru programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (engl. ICT PSP –  
     Information Communication Technology Policy Support Programme).  
     Tijekom godine realizirane su slijedeće aktivnosti: 

- Priprema i realizacija kvartalnog konzorcijskog sastanka 
- Izloženo uspješno godišnje izvješće (Annual Review Year 3 2013) pred predstavnicima Europske komisije 
- Izvršene planirane aktivnosti za financijsko izvješće “Form C” i na vrijeme poslano u ERTICO ITS – Europe 
- Realizirano planirano mjesečno testiranje e-poziva 
- Publiciranje rezultata pilota na konferencijama (MIPRO 2014), radionicama i sl. 
- Izrađeno cjelokupno izvješće o radu radne skupine za izradu nacionalnog pilot projekta „E-POZIV“ 

 

PROVEDBA VJEŽBI  



 

 

 

UKUPNO ODRŽANO VJEŽBI -20 
UKUPNO DOMAĆIH VJEŽBI  - 17 
UKUPNO STRANIH VJEŽBI – 3 
UKUPNO SUDIONICI U VJEŽBAMA – 8 
UKUPNO NOSITELJI U VJEŽBAMA  - 12 : 
 

1. Vježba uspostave komunikacije putem satelitske veze (19.03. – 21.03.2014. godine) 
2. Simulacijsko-komunikacijske vježbe CENTARA 112 «TETRAEX 1» (izvršeno od 17. do 21. ožujka 2014.) 
3. Vježba uspostave komunikacija putem satelitske veze (23.04. – 25.04.2014. godine) 
4. Vježba uspostave komunikacija putem satelitske veze (28.05. – 30.05.2014. godine) 
5. Vježba uspostave komunikacija putem satelitske veze (16.07. – 18.07.2014.)godine 
6. Terensko-pokazna vježba zaštite i spašavanja „Poslovni park Zagreb-PPP 2014“, ( održana 13.09. 2014.g.) 
7. Vježba uspostave komunikacija putem satelitske veze (30.09.2014.) 
8. Pokazna vježba zaštite i spašavanja „PLIVA SM 2014“ održana 9.10. 2014. 
9. Vježba uspostave komunikacija putem satelitske veze (30.09. – 02.10.2014.)godine. 
10. Vježba uspostave komunikacija putem satelitske veze (25.11. – 27.11.2014.)  
11. Simulacijske-komunikacijska vježba „Tajni pozivatelj“ (28.11. – 29.11.2014.) 
12. Simulacijska vježba pripravnosti za situaciju postavljanja prve sumnje na Ebolu u RH (24.11.2014) 

 

EDUKACIJA DJECE   

Broj škola: 15 
Broj djece školskog uzrasta:937 
Posjet 40-tak djece osnovne škole iz Jastrebarskog ŽC 112 Zagreb u povodu Dana broja 112   
-PUZS-u Zagreb pristiglo je 279 radova učenika koji su sudjelovali na   Natječaju za likovne, literarne i foto radove djece i mladih za   
školsku  2013./2014. godinu, na temu katastrofa i snaga zaštite i  spašavanja 
-izabrano je 18 likovnih radova učenika: 
                              LIKOVNI RADOVI-DJEČJI VRTIĆI -3 
                              LIKOVNI RADOVI-OSNOVNE ŠKOLE I-IV – 3 
                              LIKOVNI RADOVI-OSNOVNE ŠKOLE V-VIII – 3 
                              LIKOVNI RADOVI – OSNOVNE ŠKOLE V-VIII -POSEBNE   
                              POTREBE – 2 
                              LITERARNI RADOVI- OSNOVNE ŠKOLE I – IV – 3 
                              LITERARNI RADOVI-DJECA S POSEBNIM POTREBAMA – 1 
                              FOTO  RADOVI - 3 
Dana 06. svibnja 2014.godine, pročelnik PUZS Zagreb, g. Damir Pilčik sudjelovao je  na svečanoj dodjeli nagrada pobjednicima koji su sudjelovali na Natječaju za likovne, 
literarne i foto radove djece i mladih, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu. Nagrade je osvojilo troje učenika s područja nadležnosti PUZS Zagreb. Dvoje učenika iz 



 

 

 

Grada Zagreba i učenica s područja Zagrebačke županije-Grad Samobor: 
  
1. U kategoriji foto radova učenika i učenica srednjih škola prvo mjesto osvojila je Dora Trošelj, učenica 1.b razreda, Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole iz Samobora s 
radom naziva „Snježno kraljevstvo“. Mentorica nagrađene učenice je prof. Željka Bubanović. 
  
2. U kategoriji foto radova učenika i učenica srednjih škola drugo mjesto osvojio je Juraj Franolić, učenik 1. razreda, Privatne umjetničke gimnazije s pravom javnosti iz 
Zagreba s radom naziva „Sretno!“. Mentorica nagrađenog učenika je prof. Romina Makoter.  
 
3. U kategoriji literarnih radova učenika i učenica s posebnim potrebama drugo mjesto osvojio je Tomislav Ban, učenik 8.c, Poliklinike SUVAG iz Zagreba s radom naziva 
„Tsunami u Japanu“. Mentorica nagrađenog učenika je Karolina Bošnjak. 
 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE 

Mjesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Broj 

sirena u 

sustavu

78 78 78 78 78 78 78 78 75 79 - 83

Nije 

testirano
60 59 59 59 59 60 59 59 57 60 - 61

Testirano 18 19 19 19 19 18 19 19 21 18 - 22

Nije 

odradilo 

test
10 8 8 9 15 9 10 15 17 18 - 15

 
 

POSTIGNUĆA   
Sudjelovanje u radu operativno komunikacijskog centra za poplavu Slavonija 2014. 
 

OSTALO 
-dostava JLP(R)S s područja nadležnosti PUZS-a ,promidžbenog materijala  UNISDR kampanje –Moj grad se priprema i brošuru – Hrvatska platforma   za smanjenje rizika od 
katastrofa kako bi se upoznali s istim, te pokrenuli inicijativu za sudjelovanjem u navedenoj kampanji, 
- suradnja s HUOPP-om u provedbi edukacije djece predškolske i školske dobi 
-suradnja s Gradskim društvom Crvenog križa u provedbi osposobljavanja pripadnika PCZ ON, te edukacije djece školske dobi 
-suradnja s Vatrogasnom zajednicom Grada Zagreba, 
-suradnja s Vatrogasnom zajednicom Zagrebačke županije, 
-suradnja s HGSS Stanica Zagreb i Stanica Samobor, 

1. Sudjelovanje u radu Popisnog povjerenstva za popis imovine, potraživanja i obveza Državne uprave za zaštitu i spašavanje na lokacijama u Gradu Zagrebu. 
2. Izrada zapisnika o promjeni mjesta osnovnog sredstva i sitnog inventara PUZS Zagreb. 



 

 

 

3. Prikupljanje osnovnih sredstava i sitnog inventara, te priprema prijedloga za rashod, i predana na uništenje. 
4. Prikupljanje podataka o agregatima za zonu Zagreb, objedinjavanje i dostavljanje nadležnim službama. 
5. Objedinjavanje Popisnih lista osnovnih sredstava tuđe imovine koja se nalazi u ustrojstvenoj jedinici PUZS Zagreb. 
6. Izrada planova za korištenje službenih vozila po mjesecima, te izračun prijeđene kilometraže i potrošnje goriva. 
7. Izrada izvješća o prisutnosti na radu za zaposlene u PUZS Zagreb i Samostalne službe za inspekcijske poslove - Odjel Zagreb po mjesecima. 
8. Izrada Naloga za naknadu prijevoza za zaposlene u PUZS Zagreb po mjesecima. 
9. Redovna nabava informatičke i druge opreme. 
10. Redovna nabava sitnog i potrošnog materijala. 
11. Prijem i dostava pošte za Područni ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb i Samostalnu službu za inspekcijske poslove - Odjel Zagreb 

 

 BROJ POZIVA I DOGAĐAJA 

BROJ POZIVA Vrijednost  

Namjenskih 293166 

Nenamjenskih 273651 

Zlonamjernih 795 

UKUPNO 567612 

PREGLED DOGAĐAJA  

Složenih 6908 

Sigurnosnih 30843 

Vatrogasnih 3751 

Medicinskih 95329 

UKUPNO 136831 
 

  




