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A B C D E F 

11Ig1. 
.11 Provođenje i 

koordinacija aktivnosti 
ustrojstvenih jedinica 

DUZS-a 
i suradnja s Hrvatskim 
saborom i Vladom RH, 
sa središnjim tijelima 

državne uprave i 
drugim državnim 
tijelima, JLPRS, 

pravnim i fizičkim 
osobama 

Sjednice Kolegija ravnatelja, 
 praćenje izvršenja   Održane su 24 sjednica kolegija  

 

Sjednica proširenog Kolegija 
ravnatelja 

Održane su dvije 
tematsko/edukativne sjednice       100% 

 

Izrada smjernica za izradu i  
Godišnjeg plana rada 

Izrađene su smjernice za izradu 
godišnjeg plana 100% 

 

Izrada godišnjeg izvješća o radu  
 

 Izrađeno je Godišnje izvješće o radu 
DUZS-a za 2014. godinu 100% 

 

Izrada kvartalnih izvješća o radu i  
analiza izvršenja 

 Izrađena su kvartalna izvješća o 
radu jedinica u sjedištu i PUZS-a i 
analiza izvješća 

100% 
 

 

Izrada Strateškog plana i 
izvještavanje o realizaciji istog 

Izrađen je Godišnji izvještaj o 
realizaciji Strateškog plana MUP-a 
za razdoblje 2014.-2016. i izrađen 
Nacrt prijedloga Strateškog plana 
MUP-a za razdoblje 2015.-2017. 

100% 

 

Izrada mape poslovnih procesa i 
procesa upravljanja rizicima 
 

Ažurirane su mape poslovnih 
procesa i rizika        

U 2014. g. 

Poslovi strateškog planiranja 
 

- Izrađen je izvještaj o provedbi 
načina ostvarenja i posebnih ciljeva 
Strateškog plana ustrojstvenih 

100% 
 



 
 

jedinica MUP-a i drugih institucija u 
funkciji zaštite i spašavanja 
- izrađen Prijedlog odluke o 
odgovornim osobama 
- Sudjelovanje na sastanku u MUP-u 
u prosincu 

Koordinacija i obavljanje poslova u 
vezi s Hrvatskim saborom, Vladom 
Republike Hrvatske, središnjim 
tijelima državne uprave, JL®S, te 
fizičkim i pravnim osobama 
 

- kontinuirano 
- sazivanje sastanaka članova 

Povjerenstva za izradu nacrta 
projekta uspostave višenamjenske 
zrakoplovne službe za zaštitu i 
spašavanje 
- sastanak povodom pokretanja Pilot 

projekta hitne helikopterske 
medicinske službe Ministarstva 
zdravlja 
- ažuriranje i slanje dokumenata 

DUZS-a u Središnji katalog službenih 
dokumenata RH 
- izrađeno izvješće za Ministarstvo 

uprave o primopredaji vlasti 2012.-
2015. 
- izrada izvješća Pregleda značajnijih 

aktivnosti, planova i projekata DUZS-
a za razdoblje 2012.-2015. 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinacija  aktivnosti i obavljanje 
poslova  Državne uprave u vezi  s 
drugim državnim tijelima,JL®S i 
pravnim osobama 
 

- kontinuirano 
- priprema odlaska djelatnika u 
Lourd 
-organiziranje stručne prakse 
studenata Veleučilišta Velika Gorica 
- sudjelovanje u radu Povjerenstva 
za rješavanje žalbi u predmetima u 
povodu zahtjeva za izdavanje 
potvrda o statusu hrvatskog 
branitelja (  6 sastanaka ) 
- sudjelovanje u organizaciji 
mimohoda Oružanih snaga RH 
povodom obilježavanja Dana 
pobjede, domovinske zahvalnosti i 
Dana hrvatskih branitelja 
- organiziran posjet 17. Naraštaja 
Ratne škole Ban Josip Jelačić 

 100 % 

 



 
 

- organizacija dolaska 
Betlehemskog svjetla u DUZS 
 

Davanje i objedinjavanje mišljenja 
na nacrte prijedloga zakona i 
drugih propisa 
 

po potrebi  

 

Sudjelovanje i organiziranje 
Sjednice Stožera ZiS-a RH 
 

Održana 1 sjednica (poradi 
osposobljavanja članova Stožera 
zaštite i spašavanja Republike 
Hrvatske za izvršenje zadaća obrane 
od poplava - MURA 2015) 

     100% 

 

2. 
 Odnosi s javnošću 

Odgovaranje na upite građana i 
medija 
 

Odgovoreno na 119 upita medija 100% 
 

Organiziranje konferencija za 
medije 

Organizirane 4 konferencije za 
medije 100% 

 

Pisanje najava i priopćenja 
 Ukupno 223 najava i priopćenja  100%  

Priprema nastupa ravnatelja i 
zamjenika ravnatelja u sredstvima 
javnog informiranja 
 

prema potrebi  

 

Vođenje evidencije video, foto, 
tonskih i tiskanih zapisa 
 

Video- 73  
Foto- kontinuirano 
Tiskani zapisi- 2141  
Portali- 2271 

 

      100% 

 

Uređivanje Internet stranice DUZS-
a i stranica na društvenim 
mrežama 
 

 - objava sadržaja na službenoj web 
stranici DUZS-a te na društvenim 
mrežama - kontinuirano 
- sudjelovanje u izradi idejnog 
rješenja službene web stranice EU 
projekta  RECIPE 
uređivanje službenih web stranica 
EU projekata MURA i RECIPE - 
kontinuirano 

 

     100% 

 



 
 

Praćenje i ažuriranje relevantnih 
podatka iz djelokruga rada 
Kabineta na intranet 
 

kontinuirano  

 

Nadzor medijskih aktivnosti 
područnih ureda, izrada i analiza 
kvartalnih izvješća 
  

- praćenje objavljenih sadržaja 
PUZS-a na službenoj web stranici -  
kontinuirano 
- prikupljanje izvješća i izrada 
kvartalnog 
izvješća o medijskim aktivnostima 
PUZS-a 
praćenje medijskih istupa i 
komunikacije s medijima PUZS-a -  
kontinuirano 

100% 

 

Medijska praćenja aktivnosti 
ravnatelja, zamjenika ravnatelja i 
načelnika sektora 
 

po potrebi  

 

Postupanje po Zakonu o pravu na 
pristup informacijama, vođenje 
Upisnika o zahtjevima, postupcima 
i odlukama o ostvarivanju prava na 
pristup informacijama 
 

Ukupno je zaprimljen i  
 riješen 51 zahtjev 100% 

 

3. 
 

Promidžbene 
aktivnosti DUZS-a s 
ciljem promicanja 
sustava zaštite i 

spašavanja 

Izrada i promocija monografije 
DUZS-a povodom 10. godišnjice 
rada -  "Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje 2005.-2015." 
 

Završena monografija na hrvatskom 
i engleskom jeziku i promovirana u 
Galeriji „Zvonimir“ u MORH-u 

100% 

 

Organiziranje izložbe fotografija i 
opreme sustava civilne zaštite pod 
nazivom "Spremnost i sposobnost, 
nekad i danas" 

Realizirano  u Galeriji „Zvonimir“ u 
MORH-u       100% 

 

Idejno i grafičko osmišljavanje 
promidžbenih artikala i tiskanih 
materijala i druge promidžbene 
aktivnosti 

- osmišljavanje TV jingla za 
emitiranje na HTV-u tijekom ljetne 
protupožarne sezone 
- osmišljavanje i izrada brošure za 
svečanost dodjele nagrada po 
završetku Natječaja za likovne i 
literarne radove  
- sudjelovanje na Međunarodnoj 

100% 

 



 
 

konferenciji o gašenju požara iz 
zraka; osmišljavanje i izrada letka za 
potrebe konferencije te uređenje 
štanda 
- sudjelovanje u izradi idejnih 
rješenja i konačnih vizuala za ljetnu 
protupožarnu sezonu 
- osmišljavanje jumbo plata i letaka 
za protupožarnu sezonu 
- osmišljavanje i sudjelovanje u 
izradi grafičkog rješenja bigboard 
plakata u suradnji s Hrvatskim 
šumama 
- distribucija letaka u hotele i 
kampove u RH 
- priprema letka  s uputama za 
korištenje jedinstvenog europskog 
broja 112 za hitne službe na 
Brailleovom pismu i distribucija 
istoga 
- priprema kalendara, planera, 
stolnih planera, rokovnika  za 2016. 
te promidžbenih artikala s uputama 
o postupanju u žurnim situacijama te 
ostalog promidžbenog materijala 
 

Uređivanje časopisa SOS 112 Izdana 3 časopisa i priprema 
godišnjeg izdanja 100 % 

 

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 
 

- osmišljavanje  i organizacija 
svečanosti uručenja nagrada 
organizacija dolaska nagrađene 
djece i mentora 
- organizacija nabave materijalnih 
nagrada nagrađenima 
- organizacija nabave didaktičkog 
materijala i knjiga svim sudionicima 
Natječaja iz ustanova za djecu s 
posebnim obrazovnim potrebama 
-organizacija izložbe dječjih radova 
protokolarne aktivnosti vezane uz 

100% 

 



 
 

samu svečanost 

Svečanost dodijele nagrada za  
Naročiti pothvat 
 

Prikupljanje prijedloga za dodjelu 
Godišnjih nagrada, zahvalnica i 
nagrada i priznanja za  Naročiti 
pothvat 

   U tijeku 

Nagrade će se 
dodijeliti 
prigodom 
svečanosti 
Dana CZ 2016. 

Aktivnosti vezane uz vježbe ZiS-a 

- vježba MURA 2015: protokol, 
promatrači, mediji, brošura, 
zatvaranje vježbe, izrada certifikata 
- zrakoplovna baza Zemunik – 
vježba „Borba protiv požara 
zrakoplovnim sredstvima“ – 
protokol, mediji 
- vježba HERCULES :protokol, 
promatrači, brošura, mediji 

    100% 

 

Promidžba putem medija 
 

- Međunarodna konferencija o 
gašenju požara iz zraka – najava 
konferencije i vježbe u medijima  
osmišljavanje i realizacija ljetne 
promidžbene kampanje putem 
jumbo plakata i letaka  
- osmišljavanje i realizacija ljetne 
promidžbene kampanje putem 
bigboard plakata u suradnji s 
Hrvatskim šumama 
- oglašavanje putem zakupa 
oglasnih površina na plažama – 
spasilački tornjevi na priobalju 
- oglašavanje putem zakupa 
oglasnih površina u zračnim lukama 
Zadar, Dubrovnik, Split i Rijeka 
- osmišljavanje i realizacija ljetne 
promidžbene kampanje vezane uz 
protupožarnu sezonu – emitiranje TV 
spotova tijekom srpnja i kolovoza na 
HTV-u 
- organizacija  ljetne promidžbene 
kampanje vezane uz protupožarnu 

     100% 

 



 
 

sezonu – emitiranje radijskih jinglova 
tijekom srpnja, kolovoza i rujna na 
Hrvatskom radiju 
-  tiskovna konferencija  „Priprema 
sustava vatrogastva za protupožarnu 
sezonu u 2015. godini“ 
- MURA - najava konferencije i 
vježbe u medijima 
- Stručni skup vatrogasaca ronioca – 
najava 
 

  Izrada promidžbenih filmova 

-suradnja pri izradi filma za Dan 112 
i Međunarodnog dana CZ 
-suradnja pri izradi promidžbenog 
filma MURA 
-suradnja pri izradi promotivnog 
filma za Natječaj literarnih i likovnih 
radova učenika i djelce 

    100% 

 

4. 

Protokolarni poslovi 
 
 
 
 

Protokolarne posjete i sastanci 
 

- sudjelovanje u organizaciji 
mimohoda Oružanih snaga RH 
povodom obilježavanja Dana 
pobjede, domovinske zahvalnosti i 
Dana hrvatskih branitelja 
- posjet 17. Naraštaja Ratne škole 
Ban Josip Jelačić 
- održano 38 sastanaka u DUZS-u 
 

100% 

 

Službena putovanja ravnatelja i 
zamjenika 

 
32 službena putovanja  

 

Komemoracije i sahrane 

 
       Nije bilo  

 

Organizacija svečanosti 
obilježavanja Europskog dana 112 
i Međunarodnog dana civilne 
zaštite 

Odrađeno u I kvartalu 
(organizacija svečanosti, izrada 
brošura, pozivnica, priznanja i 
zahvalnica, godišnjih nagrada ) 

100% 

 

Izrada zahvalnica, priznanja, 
pozivnica, 

Po potrebi izrađene zahvalnice, 
priznanja, pohvalnica, pisma 100 %  



 
 

pisma zahvale, isprike nedolaska, 
službenih pokroviteljstva, 
čestitki i prigodnih telegrama 

isprike, službenih 
pokroviteljstava, čestitki i 
prigodnih telegrama. 

5. 

Evidentiranje i pohrana 
pošte s povjerljivim 

podacima i 
koordiniranje 
postupanja s 
klasificiranim 

podacima 

Evidentiranje i pohrana 
klasificiranih dokumenata 

- 75 akata (ogr.),  
- 2  predmeta POV 
 i 4 predmeta VT 100% 

 

Davanje suglasnosti PUZS-ima za 
dostavu klasificiranih podatka 

 
Dano 45 suglasnosti PUZS-ima 100% 

 

Davanje uputa za dostavu 
klasificiranih podataka pravnim i 
fizičkim osobama 

 
      Dano 5 uputa pravnim i fizičkim 
      osobama        100% 

 

6. 

Pripremanje i 
provođenje stručnih i 

administrativnih 
poslova 

Pisanje bilješki i zapisnika sa 
sastanaka i sjednica 

 
Prema potrebi 100% 

 

Priprema radnih materijala i 
prezentacija  

- Priprema programa i prezentacije 
za stručnu praksu studenata 
Veleučilišta Velika Gorica 
- Izrađene dvije prezentacije za 
ravnatelja  (panel diskusija u 
Veleučilištu Velika Gorica na temu 
„Izbjeglička kriza 2015.“i Okrugli stol 
u Sarajevu „Priprema i odgovor RH 
na migracijsku krizu“).  
- Održana prezentacija  na temu 
Public relations – crisis 
communication u sklopu EU projekta 
Matilda u Italiji 

100% 

 

Nadzor korištenja godišnjih odmora 
pročelnika, načelnika i voditelja 
samostalnih odjela 

 
kontinuirano 100% 

 

Organiziranje pasivnog dežurstva 
načelnika kao i dežurstva  
tijekom izvanrednih događaja 

 
kontinuirano 100% 

 



 
 

Planiranje godišnjih odmora 
djelatnika Kabineta 

 
Izrađen plan  100% 

 

Ocjenjivanje službenika  

 
     Odrađeno u I kvartalu 
ocjenjivanje za 2014. godinu        100% 

 

Izrada procjena troškova za 
službena putovanja te putnih 
naloga pročelnika 

 
Izrađeno - mjesečno 100% 

 

Izrada zahtjeva  za nabavu 
sukladno potrebama 

 
Po potrebi 100% 

 

Priprema i izrada financijskog 
plana 

- sudjelovanje u izradi godišnjeg 
financijskog plana 
- sudjelovanje u izradi privremenog 
financijskog plana za I.-III. mj. 2016. 

      100% 

 

Priprema i izrada plana nabave 

- sudjelovanje u izradi godišnjeg 
plana nabave 
- sudjelovanje u izradi prijedloga 
plana nabave za I.-III. mj. 2016. 

      100% 

 

Praćenje realizacije plana nabave i 
eventualne korekcije u skladu s 
potrebama i financijskim 
mogućnostima 

 
Kontinuirano uz usklađivanje 100% 

 

Praćenje promjena u stanju i 
evidenciji materijalne imovine 

 
Kontinuirano praćenje 100% 

 

Arhiviranje predmeta  

 
Predana arhiva za 2014. godinu 90 % 

 

Administrativni i tajnički poslovi za 
ravnatelja i zamjenika 

 
kontinuirano 100% 

 



 
 
 
 
 
 
      
 
 

Vođenje rasporeda radnih obveza 
ravnatelja i zamjenika 

 
 
kontinuirano 100% 

 

SEKTOR ZA CIVILNU ZAŠTITU 

Red. 
broj SPECIFIČNI CILJEVI ZADATAK/ AKTIVNOST REALIZACIJA 

% 
REALIZIRA

NOSTI 

NAPOMENA 
(UKOLIKO CILJ 

NIJE U 
POTPUNOSTI 
REALIZIRAN, 

NAVESTI RAZLOG) 

A B C    

 1. 

Priprema i Provedba Vladinog 
"Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa 
za Republiku Hrvatsku u 2015. 
g. 

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% 

 

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% 

 

Izrada završne analize te 
dostavljanje izvješća. 

Izrađeno je Izvješće o 
provedenim zadaćama i 
aktivnostima iz dijela 
nadležnosti SCZ uz 
dostavljanje Sektoru za 
vatrogastvo. 

100% 

 

2. 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 
provedbenih aktivnosti za 
turističku godinu 2015" (TURS 

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 

100% 
 



 
 

2015) u dijelu "Sigurnost 
turista" 

zadaće PUZS. 

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% 

 

Podnošenje izvješća 
ravnatelju i nadležnom 
središnjem tijelu Vlade RH - 
Ministarstvu turizma 

Izrađeno je Izvješće o 
provedenim zadaćama i 
aktivnostima uz dostavljanje 
ravnatelju 
DUZS. 

100% 

 

3. 
Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 
uvjetima  

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. 

100% 

 

Dostavljanje izvješća o 
poduzetim pripremnim 
radnjama 

Kontinuirano praćenje izvješća 
od PUZS-a kao podloge za 
izradu završnog izvješća o 
provedenim zadaćama i 
aktivnostima iz nadležnosti 
SCZ. 

DIP CZ sudjelovao  u 
provođenju mjera zaštite od 
poplava na području  
karlovačke i zagrebačke 
županije sa 2 čamca i 5 
djelatnika te o tome podnio 
izvješće. 

100% 

 

Praćenje izvršenja 
provedbe od strane PUZS-
a 

Kontinuirano praćenje 
izvršavanja zadaća od strane 
PUZS za razinu JLPRS. 

100% 
 

4. 

Izrada stručnih članaka za 
znanstvene i stručne skupove 
iz područja zaštite i 
spašavanja 

Izrada i pisanje stručnih i 
znanstvenih radova iz 
područja ZiS-a za HR 
Platformu za smanjenje 
rizika od katastrofa, i drugih 

 
Nije bilo aktivnosti. 

0 % 

 
Nije održana 
konferencija HR 
platforme 



 
 

konferencija. 

Izrada i pisanje stručnih i 
znanstvenih radova iz 
područja ZiS- za Dane 
kriznog upravljanja, 2015. 

Napisani i publicirani stručni 
radovi za Konferenciju "Dani 
kriznog upravljanja 2015. 
godinu". 

100% 

 

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". 

100% 

 

5. 
Priprema i provedba državnih 
vježbi u području civilne 
zaštite 

Priprema planske 
dokumentacije i 
sudjelovanje na pripremnim 
sastancima 

Pripremljeni su vježbovni 
dokumenti kao podloga za 
izvođenje i provedbu državnih 
vježbi u području civilne zaštite 
(ČIĆE 2015). 

Izvršena izrada elaborata 
scenarija i radni sastanci, 
provjera USAR MODULA prije 
odlaska  na vježbu MODEX 
Nizozemska. 

100% 

 

Praćenje provedbe vježbe 

Praćenje provedbe terenske 
vježbe "ČIĆE 2015" u dijelu 
kontrole izvršenja vježbovnih 
supozicija. 
Sudjelovanje na vježbi 
MODEX (Sudionici DIP  CZ 
Odjel Zagreb, JVP Zagreb, 
JVP Velika Gorica, Grad 
Velika Gorica, HMP 
zagrebačke županije). 

100% 

 

Analiza održane vježbe 

Provedene su aktivnosti na 
analizama održanih vježbi i 
provedbi zadanih vježbovnih 
supozicija uz davanje 
preporuka za njihovo 
otklanjanje. 

100% 

 



 
 

6. 
Sudjelovanje u 
međunarodnim vježbama, 
seminarima, radionicama i dr.)

Priprema planske 
dokumentacije i 
sudjelovanje na pripremnim  
sastancima 

Izvršene planirane aktivnosti i 
zadaće na pripremi za 
organizaciju EU terenske 
vježbe "MURA 2015" u 
Hrvatskoj. 

Izvršene sve pripremne 
aktivnosti za sudjelovanje na 
EU terenskoj vježbi za module 
CZ vježbe "MODEX 2015" u 
Nizozemskoj. 

Izvršene zadaće na pripremi 
DRR tečaja za nastavnike koji 
je planiran godišnjim 
Programom rada DPPI 
Inicijative. 

100% 

 

Praćenje provedbe 
aktivnosti 

Sudjelovanje u izvođenju te 
praćenje aktivnosti i zadaća 
provedenih u sklopu EU 
terenske vježbe "MURA 2015". 

Sudjelovanje u izvođenju te 
praćenje aktivnosti i zadaća 
provedenih u sklopu  EU 
terenske vježbe "MODEX 
2015". 

Vođenje (predavanja i 
organizacija potpora) DRR 
tečaja za nastavnike. 

Sudjelovanje u NATO vježbi 
upravljanja u krizama CMX'15. 

Upitnik za UN Vodič za 
prostorno planiranje  temeljem 
Espoo Konvencije i SEA 
Protokola. 

Sudjelovanje pripadnika DIP 
CZ za zaštitu i spašavanje od 
KBRN - DIP CZ Odjel Zagreb, 
na vježbi koja je provedena u 

100% 

 



 
 

sklopu CBMTS kongresa, 14. 
travanj, 2015. 

Sudjelovanje djelatnika DIP CZ 
Odjel Zagreb, na CBRN 
radionici i seminaru u 
organizaciji DPPI, Ankara 
Turska od 06.-09. rujna 2015. 

Analiza održane aktivnosti i 
izvješćivanje  

Izvršene zadaće i aktivnosti 
kao i analiza u vezi 
sudjelovanja odnosno 
provedbe održanih vježbi. 

100% 

 

7. 

Sudjelovanje u radnim 
grupama u sklopu 
Mehanizama za civilnu zaštitu 
EU 

Priprema planske 
dokumentacije i 
sudjelovanje na radnim 
grupama 

Priprema materijala za 
sudjelovanje ravnatelja na 
sastanku direktora civilne 
zaštite EU. 

Sudjelovanje na sastancima 
Radne grupe za procjenu 
rizika. 

100% 

 

Analiza održane aktivnosti i 
izvješćivanje  

Izvršene zadaće i aktivnosti 
kao i analiza u vezi 
sudjelovanja na sastancima 

100% 

 

8. 
Sudjelovanje u radu 
bilateralnih Potkomisija sa 
susjednim državama 

Priprema planske 
dokumentacije i 
sudjelovanje na radnim 
grupama 

Sudjelovanju u radu SLO-HR 
RS za izradu podloge 
ugroženosti od NEK. 

Sudjelovanje u potkomisiji za 
provedbu bilateralnog 
sporazuma s Mađarskom i u 
radu potkomisije za planiranje i 
sigurnost. 

Sudjelovanje na bilateralnom 
sastanku Hrvatska- Slovenija. 

100% 

 

Analiza održane aktivnosti i 
izvješćivanje  

Izvršene zadaće i aktivnosti 
kao i analiza u vezi 
sudjelovanja na sastancima. 

 
 



 
 

9. 

Sudjelovanje u projektima 
koje financira EU (MURA 
2015, CMI tečajevi, Vježbe za 
module Lot 1 i Lot 2, IPA 2, 
IPA FLOODS, MATILDA, 
CIRCLE, RECIPE) 

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. 

100% 

 

Praćenje provedbe 
aktivnosti 

Praćenje aktivnosti u vezi 
projekta MURA 2015 (stožerna 
i terenska vježba, konferencija 
i radionice) 

Projekt IPA 2 (terenska vježba 
CAMPEX 2015 i HNS TTX) 

MATILDA (trening za Basic 
Safety Assessment i Advance 
Safety Assessment modul)  

Planski sastanci za CIRCLE. 

Projekt RECIPE 2015. 
(sastanci i radionice) 

Priprema i provedba tečaja 
smanjenja rizika od katastrofa 
za nastavnike u sklopu DPPI 
DMTP programa 

Sudjelovanje u projektu 
ECRAN  

Sudjelovanje na radionici  
„Klimatske promjene i urbano 
planiranje“ - u Crnoj Gori 

Domaćinstvo u programu SIAK 
(austrijski student) 

Sudjelovanje u projektu 
„PrePAGE“ 

Sudjelovanje u Stožernoj 
vježbi EU modula CZ (EU 

100% 

 



 
 

Module Table Top 2015-2016 
Lot 1 Exercises) 

Sudjelovanje na radionici 
CroAdapt projekta 
Sudjelovanje u radu RS za 
izradu programskih dodataka 
(sastanci s PT1, PT2 i 
predstavnicima EK) 

Priprema dokumenata za 
formalne konzultacije vezano 
uz EAC 

Sudjelovanje USAR modula 
DIP CZ Odjel Zagreb, na 
vježbi“ MODEX 2015“ 

Pripremni sastanci za vježbu 
TRIMODEX u Francuskoj 

Sudjelovanje na OPM tečaju  
Neuhausen-DE&Kopenhagen-
DK 

Sudjelovanje na MBC tečaju– 
Moreton-In-March, Velika 
Britanija 

Analiza održane aktivnosti i 
izvješćivanje  

Priprema izvješća  vezanih za 
projekt MURA 2015 s održanih 
aktivnosti svim sektorima i 
službama uz dostavljanje istih 
EK 

100% 

 

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 

MIGRANTI: 
Priprema i provedba aktivnosti 
za prihvat izbjeglica kroz 
uspostavu šatorskih naselja 
Beli Manastri, Čepin, 
Opatovac, Ježevo i Slavonski 
Brod (osiguranje higijensko-
sanitarnih uvjeta) i stvaranja 
logističkih pretpostavki 
(izuzimanje opreme iz 

100% 

 



 
 

skladišta DUZS i ZzN prema 
SOP-u za kupnju potrebite 
opreme) za prijem i tranzit 
izbjeglica te mobilizacija 
postrojbi civilne zaštite opće 
namjene s lokalne razine i 
pravnih osoba (komunalne i 
prijevozničke tvrtke). 
Sektor civilne zaštite 
kontinuirano koordinira 
aktivnosti s MUP-om, MORH-
om, Ravnateljstvom za robne 
zalihe, HCK-om i drugim 
pravnim osobama koje 
izvršavaju zadaće slijedom 
svojih sposobnosti odnosno 
mogućnosti za pružanje 
usluga. 
Koordinacija javnih radova s 
HZZ. 
Operativni angažmani DIPCZ 
tijekom migrantske krize: 
Operativni angažmani DIP CZ 
Odjel Zagreb tijekom 
migranstke krize u Slavoniji 
"MIGRANTI '15" u Belom 
Manstiru, Opatovcu (dvije 
rotacije) i Slavonskom Brodu 
(tri rotacije) kao i jedna rotacija 
zapovjednika kao koordinatora 
DUZS. 
DIP CZ Rijeka operativni 
angažmani tijekom migranstke 
krize u Slavoniji "MIGRANTI 
'15" u Opatovcu (dvije rotacije) 
i Slavonskom Brodu. 
Pripadnici DIP CZ Odjel Split 
sudjelovali su u akciji 
zbrinjavanja migranata na 
lokaciji Prevlaka, Opatovac i 
Slavonski Brod. 
DIP CZ Osijek podizanje, 



 
 

održavanje i rušenje kampova 
za prihvat migranata u Čepinu, 
Belom Manastiru i Opatovcu te 
koordinacija u ZPTC Slavonski 
Brod. 
Slaganje i kompletiranje 
opreme iz Robnih zaliha 
(šatora) u skladištu Bizovac 
Izvješća dostavljena redovnom 
crtom izvješćivanja. 

11. 

Aktivno sudjelovanje i 
vođenje te koordiniranje u 
zaštiti i spašavanju kroz 
Zapovjedništvo CZ RH 

U slučaju nastanka 
poplave, suše, snijega i 
drugih izvanrednih 
događaja aktivno 
uključivanje u koordinaciju, 
vođenje i zapovijedanje 
snagama civilne zaštite 

 
Nije bilo aktivnosti 
 
 0% 

Zapovjedništvo CZ 
RH prestalo s radom 
odlukom ravnatelja 
DUZS (3. rujan) 
sukladno Zakonu o 
sustavu CZ 

12. 

Uspostava i održavanje 
kontakata i suradnje s 
udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

Suradnja s udrugama 
građana (Hrvatska 
vatrogasna zajednica, 
Hrvatski Crveni križ, 
Hrvatska gorska služba 
spašavanja, 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 

Izvršene su zadaće u vezi 
Povjerenstva za kontrolu 
utroška financijskih sredstava 
planiranih u Proračunu DUZS 
za potrebe HGSS-a 

Izdavanje PS-4 obrazaca i 
Rješenja kojima se odbijaju 
zahtjevi za priznavanjem 
posebnog staža u 
jednostrukom trajanju 

DIP Zagreb - suradnja s 
Udrugama značajnim za 
sustav CZ. Potpora MTS-om, 
županijske vatrogasne vježbe. 
Potpora sa MTS i vozilom 
HUOPP za test spremnosti za 
potrage u ruševinama, 

100% 

 



 
 

Tritowerk, Austrija 

Redoviti mjesečni sastanci s 
udrugama značajnim za sustav 
civilne zaštite koje popunjavaju 
DIP CZ Rijeka (eRIpio, SIR, 
HUOPP GPP RIjeka) 

Logistička i transportna 
potpora udruzi eRIpio tijekom 
provedbe kampa "Blaževci 
'15"). Potpora MTS-om, 
međunarodne terenske 
vatrogasne vježbe u 
Šapjanama 

DIP CZ Split- tijekom listopada 
na Učilištu vatrogastva i civilne 
zaštite provedeno je 
osposobljavanje 10 pričuvnika 
tima za spašavanje iz poplava 
koji se popunjavaju iz 
ronilačkih klubova iz Splita, 
Dubrovnika, Vodica i Bibinja 

Sudjelovanje pričuvnika 
ronilaca na operativno 
tehničkom skupu vatrogasaca 
u Kaštelima od 28. do 31.05 u 
Kaštelima 

DIP CZ Osijek, suradnja s 
udrugom Ronilački Centar 
Osijek i udrugama izviđača iz 
Osijeka, Čepina i Slavonskog 
Šamca 

Suradnja s Ravnateljstvom 
za robne zalihe 

Priprema mišljenja na Bilancu i 
Program nabave roba za 2015. 
godinu 

Predlaganje izmjena i dopuna 

100% 

 



 
 

Bilance robnih zaliha i 
predlaganje prioritetnih nabava 
iz Program nabave roba za 
2015. godinu 

Kroz čitavo vrijeme operacije 
MIGRANTI 2015., vršena je 
koordinacija kod zahtijevanja i 
izuzimanja potrebne opreme i 
MTS za podizanje kampova, 
koordinacija utovara i prijevoza 
do krajnjeg odredišta, 
koordinacija međunarodne 
pomoći koja je stizala u 
skladište Ravnateljstva za 
robne zalihe Zabok, kao i 
koordinacija povratka robe i 
MTS koja više nije bila 
potrebna u kampovima 

Koordinacija osiguranja 
dovoljne količine goriva za 
vozila i za grijanje ZPTC 

13. 

Osigurati normativne 
pretpostavke za nastavljanje s 
primjenom dosadašnjih i 
donošenje novih javnih 
politika od interesa za razvoj 
sustava civilne zaštite 

Izrada prijedloga Strategije 
CZ RH 

Strategiju razvoja sustava CZ 
treba izraditi do kraja 2016. 
Godine temeljem odredbi 
Zakona o sustavu civilne 
zaštite 

0%  

 
 
 
 
 
 
 
 
Izrađeni radni nacrti 
30% provedbenih 
propisa iz 
nadležnosti SCZ 
 
 
 
 
 
 
 

Zadaće na normativnom 
uređenju prijedloga Zakona 
o sustavu CZ do usvajanja 

 
 
 
 
Rad na Zakonu o CZ do 
usvajanja 
 
 
 
Odgovori na upite (50-tak) o 
skloništima, primjeni Uredbe o 
sprječavanju velikih nesreća 
koje uključuju opasne tvari i 
Pravilnika o metodologiji za 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 



 
 

izradu procjena ugroženosti i 
planova zaštite i spašavanja 
Rad na Zakonu o ID Zakona o 
HGSS-u do usvajanja.  
 

Rad na provedbenim 
propisima koji se trebaju 
donijeti na temelju Zakona o 
sustavu CZ 

 

 

 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izrada i usvajanje propisa 
za provedbu Zakona o 
sustavu CZ 

Pregled, mišljenja i suglasnosti 
na procjene ugroženosti 
županija i gradova (47 
dokumenata) 

Mišljenja na prostorne planove 

Izdavanje posebnih uvjeta za 
prostorno planske dokumente 

Usklađivanje SOP-ova za 
slučaj ID s ionizirajućim 
zračenjem 

Sudjelovanje u radu 
Povjerenstva za žalbe DUZS 
Mišljenje na Strategiju 
razvojne suradnje i 
humanitarne pomoći 

Organizacija i provedba  
Okruglog stola na temu: 
Provedbeni propisi izrađeni na 
temelju Zakona o sustavu CZ 
(rasprava o 4 propisa) 

80% 

 
 
 
 
 
S radom na 
nacrtima 
provedbenih 
propisa započelo 
se u rujnu 2015. 
godine, postupak 
još uvijek nije 
završen 

Izdavanje suglasnosti za 
obavljanje poslova u 
područja planiranja 
planskih dokumenata u 
području civilne zaštite 

Provođenje ispita, izdavanje 
rješenja, uvjerenja, vođenje 
očevidnika, edukacije te ostalih 
poslova vezanih uz ovlaštene 
pravne i fizičke osobe u 

100% 

 



 
 

upravnom području CZ 

 14. 
Smanjiti opasnosti, ranjivost i 
posljedice velikih nesreća i 
katastrofa na području RH 

Završiti proces izrade 
Procjene rizika od 
katastrofa za RH 

Procjena rizika od katastrofa 
(izrada smjernica, 
koordiniranje sastanaka 
Glavne RS, sudjelovanje u 
radu radnih skupina za 
procjenjivanje pojedinih rizika 
te praćenje i usmjeravanje 
rada radnih skupina i procesa 
njihove izrade, komunikacija, 
upute, izvješća za MRRFEU,  
izrada analize stanja sustava 
civilne zaštite u RH, izrada 
nacrta konačnog dokumenta i 
tekstova za usvajanje na 
sjednici Vlade RH, izrada 
Sažetka procjene,dostava 
Sažetka i Procjene EK) 

Sudjelovanje na sastanku 
„Procjena sposobnosti 
upravljanja rizicima“ u 
organizaciji Europske Komisije 
u Bruxellesu 

Usklađivanje scenarija za 
industrijske nesreće te podloga 
za mapiranje rizika za područje 
RH 

Sudjelovanje u radu radne 
skupine za utjecaj klimatskih 
promjena na rizike 

Komunikacija sa DG REGIO 
(Upravom EK za regionalnu i 
urbanu politiku) vezano uz ex-
ante 

Prekogranični utjecaj 

100% 

 

Usklađivanje odredbi 
Sudjelovanje u izradi Strategije 
prostornog razvoja Republike 

100%  



 
 

Zakona o sustavu CZ i 
propisa za njegovu 
provedbu s dokumentima 
prostornog uređenja 

Hrvatske 

Projekt "Hrvatska Platforma 
za smanjenje rizika od 
katastrofa", implementacija 
Zaključaka VI. Konferencije 
HP, organizacija pripreme i 
provedbe VII. Konferencije 
HP 

Hrvatska platforma za 
smanjenje rizika od katastrofa 
(priprema zaključaka, 
prikupljanje radova i 
komunikacija s autorima, 
priprema Zbornika radova za 
tiskanje, rad na web stranici 
Platforme 

50% 

Provedene 
pripreme, ali 
Godišnja 
konferencija HP 
2015. nije održana iz 
razloga proritetnijih 
obveza DUZS 
(Migranti) 

 

Provedba natječaja za 
odabir likovnih, literarnih i 
medijalnih radova djece 
školskog i predškolskog 
uzrasta na temu katastrofe i 
operativne snage CZ 

 

 

Provodi Kabinet 
ravnatelja 

Sudjelovanje u razradi 
projekata za apliciranje na 
natječaje za korištenje EU 
strukturnih fondova za 
razdoblje 2014. - 2020. 

Sudjelovanje u radu radne 
grupe za projekte u DUZS-u 
(sastanci, zadaci, sažeci, 
gantogrami…) 

Izrada projektnog sažetka 
(projekt SROK).  

Dorada dokumentacije za 
ostale projekte, predlaganje 
sudjelovanja konzultanata 

Izrada dokumentacije za 
programski dodatak EU za 
financijsko razdoblje 2014.-
2020. (sastanci MRRFEU, 
Hrvatske vode, Ministarstvo 
poljoprivrede, DUZS) 

100% 

 



 
 

Rad na Programskim 
dodacima Operativnog 
programa Konkurentnost i 
kohezija 

Izrada novih projektnih 
prijedloga, Edna i Sigurne 
škole 

Sudjelovanje u radu TRS-a 

Sastanci i komunikacija sa 
Provedbenim tijelima prve i 
druge razine 

Rad s konzultantima, zahtjev, 
aneks ugovora, sastanak 

Komunikacija vezano uz 
nabavu vozila i simulatora 
potresa 

Priprema naputaka, uputa, 
priručnika i drugih 
materijala od interesa za 
preventivu na području CZ 

Mišljenje na tekst Nacrta 
priručnika za povjerenike CZ i 
njihove zamjenike 30% 

Priručnik nije 
završen (nositelj je 
Učilište vatrogastva, 
zaštite i spašavanja) 

15. 

Jačati partnerstvo s 
kapacitetima od interesa za 
civilnu zaštitu u RH i u 
međunarodnoj zajednici 

Izrada elaborata o 
implementaciji NATO mjera 
odgovora na krize iz 
nadležnosti Uprave; 
Koordiniranje sa ostalim 
sudionicima iz javnog 
sektora 

Popunjavanje upitnika o 
deklariranim kapacitetima za 
sudjelovanje u NATO 
operacijama Stabilisation and 
Reconstruction 

Sudjelovanje na pripremnim 
sastancima u MORH-u svezi 
pregleda obrambenih 
sposobnosti RH te 
sudjelovanje na bilateralnim 
razgovorima s predstavnicima 
NATO-a 

100% 

 



 
 

Koordiniranje sigurnosnih 
koordinatora iz središnjih 
tijela državne uprave u 
procesu definiranja mjerila 
za izradu Analize kritičnosti 
objekata Kritične 
infrastrukture; Izrada 
multisektorskih mjerila za 
analizu kritičnosti objekata 
kritične infrastrukture; 
Savjetovanje nositelja u 
postupku izrade 
sigurnosnih planova 

Pohađanje Tečaja 
„Ovladavanje procjenom rizika 
i optimalno upravljanje rizicima 
prema ISO 31000 i IEC 31010“ 
u Veleučilištu Velika Gorica (4 
polaznika iz SCZ 

100% 

 

Sudjelovanje u radu 
Europskog foruma za 
smanjenje rizika od 
katastrofa 

Odgovori na Upitnik „Migranti, 
tražitelji azila i izbjeglice 
čimbenici u pripremama i 
upravljanju u nesrećama i 
katastrofama, za EUR-OPA 

100% 

 

Sudjelovanje u radu 
Odbora stalnih 
predstavnika EUR-OPA 
Sporazuma Vijeća Europe 

Sudjelovanje na 
„Međunarodnoj konferenciji – 
Građenje kulture prevencije 
kroz podizanje svijesti djece i 
adolescenata o katastrofama“ 
u organizaciji EUR-OPA 
sporazuma u Sofiji, Bugarska 

100% 

 

Suradnja s središnjim i 
drugim tijelima državne 
uprave, obrazovnim i 
znanstvenim institucijama  

Sudjelovanje u donošenju ID 
Zakona o zaštiti okoliša 
(MZOiP) 

Sudjelovanje u izradi nove 
baze RPOT (AZO). 

Rad u Stručnom vijeću za 
ocjenu IOS-a 

Sudjelovanje u radu 
povjerenstva za 
međusektorsku koordinaciju za 
politiku i mjere za ublažavanje 
i prilagodbu klimatskim 

100% 

 



 
 

promjenama 

Sudjelovanje u međuresornoj 
RS (Min. financija) za izradu 
Nacrta prijedloga Zakona o 
dodjeli pomoći za ublažavanje 
i djelomično uklanjanje 
posljedica od elementarnih 
nepogoda 

Suradnja sa Zavodom za 
sigurnost informacijskih 
sustava o mjerama zaštite 
informatičke kritične 
infrastrukture 

Priprema priloga iz nadležnosti 
DUZS i sudjelovanje na 
sastancima RS za izradu 
Nacrta strategije nacionalne 
sigurnosti RH (MVEP) 

Davanje mišljenja na prijedlog 
ID Zakona o zaštiti okoliša 
(MZOIP) 

Davanje mišljenja AZO-u na 
EU upitnik o gospodarenju 
otpadom od mineralnih 
sirovina 

Sudjelovanje u javnoj raspravi 
o sadržaju Strateške procjene 
utjecaja na okoliš Nacionalnog 
programa provedbe Strategije 
zbrinjavanja radioaktivnog  
otpada, iskorištenih izvora i 
istrošenog nuklearnog  
goriva i davanje mišljenja  

Suradnja s MZOIP-om vezana 
uz operatere – obveznike 



 
 

Uredbe o sprječavanju velikih 
nesreća koje uključuju opasne 
tvari 

Suradnja s AZO vezana uz 
testiranje nove baze 
RPOT/OPVN, sudjelovanje na 
radionici za verifikatore 

Priprema indikatora za potrebe 
popunjavanja obrazaca po IPA 
tematskim prioritetima za 
potrebe Agencije za regionalni 
razvoj) 

Suradnja s MZOIP u svezi 
sanacije otpadnih opasnih tvari 
DINA Omišalj 

Mišljenje na Nacrt prijedloga 
zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o obrani 

Suradnja s HVZ, Ministarstvom 
prometa i infrastrukture, 
Ministarstvom gospodarstva, 
Uredom za udruge VRH 

Sudjelovanje u RS za izradu 
Nacionalne strategije 
izjednačavanja mogućnosti za 
sobe s invaliditetom za 
razdoblje od 2016. do 2020. 
godine 

Sudjelovanje u radnoj grupi 
(MZOIP-AZO-DUZS) za izradu 
izvješća o implementaciji 
Seveso II u RH za period 
2012.-2014 

Sudjelovanje u radu 



 
 

Nacionalnog povjerenstva za 
zabranu širenja kemijskog 
oružja 

Suradnja sa Hrvatskim 
zavodom za zapošljavanje na 
realizaciji Programa javnih 
radova (migranti) 

Sudjelovanje na konferenciji o 
Strategiji niskougljičnog 
razvoja RH (nositelj MZOIP) 

Priprema za MVEP nacrta 
akcijskog plana implementacije 
mjera iz nadležnosti DUZS u 
primjeni Nacionalne strategije 
za prevenciju i suzbijanje 
terorizma 

Sudjelovanje u ispunjavanju 
EU upitnika za utvrđivanje 
prekograničnih učinaka od 
industrijskih nesreća (nositelj 
HAOP) 

Sudjelovanje u radu 
Nacionalnog povjerenstva 
za nadgledanje provedbe 
Strategije za suzbijanje 
širenja oružja za masovno 
uništenje i Nacionalnog 
povjerenstva za provedbu 
Konvencije o zabrani 
kemijskog naoružanja  

Sudjelovanje u radu Foruma 
za kemijsku sigurnost  

Seminar u HGK-u s temom 
sigurnosti u industrijskim 
postrojenjima 

Sudjelovanje u radu 
Nacionalnog povjerenstva za 
zabranu oružja za masovno 
uništenje (sastanak u MVEP u) 

 

 

 

 

 

100% 

 

16. 
Uspostaviti optimalnu 
organizacijsku strukturu i 
veličinu DIP CZ 

Uskladiti strukturu DIP s 
Odlukom o ustrojstvu DIP 
CZ RH; Analizirati trenutno 
ustrojstvo timova i ustrojiti 

Izrada mišljenja i prijedloga 
sukladno zahtjevima. 
Ažurirani su planovi popune 
timova DIP CZ. Ažurirano je 

100% 

 



 
 

timove i module (tim za 
tehničku potporu, modul 
pumpe velikog kapaciteta, 
modul pročišćavanja vode) 

stanje pričuvnih pripadnika 

17. Unaprijediti sustav popune 
postrojbe ljudstvom 

Propisati način popune DIP 
CZ članovima udruga 

Usvojena nova Odluka 
ravnatelja o ustroju DIP CZ 100% 

 

18. 
Uspostaviti efikasniju popunu 
postrojbe s materijalno-
tehničkim sredstvima 

Definirati prioritete za 
popunu postrojbi 
materijalno-tehničkim 
sredstvima; Izrada Plana 
nabave. 

U suradnji s SOP izvršena je 
racionalizacija 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 

Rad na poslovima za potrebe 
inventure 

100 % 

 

19. 
Olakšati i omogućiti potpuno 
ostvarivanje prava i obveza 
pripadnika DIP CZ 

Donijeti provedbeni propis 
o naknadi pripadnicima 
postrojbi za sudjelovanje u 
aktivnostima 

Sudjelovanje u povjerenstvu 
kod izrade i davanje mišljenja. 100% 

 

20. 

Izrada godišnjeg Plana 
opremanja 
DIP CZ materijalno-tehničkim 
sredstvima, i prijedloga Plana 
financija 

Provedba financijskog 
plana i Plana nabave za 
2015. godinu 

Praćenje izvršenja. 100% 

 

Provedba financijskog 
plana i Plana nabave za 
2016. godinu 

Sudjelovanje kod izrade i 
provođenja 100% 

 

Usklađivanje nabave s 
prioritetima u realizaciji 
Plana vježbi, Plana 
osposobljavanja i drugim 
poslovnim procesima iz 

Koordinirano sa Sektorom za 
CZ s obzirom na prioritete 100% 

 



 
 

nadležnosti Sektora 

Nadopuna i ažuriranje 
"Kataloga opreme i 
sredstva zaštite i 
spašavanja" 

Prisustvovanje sastancima i 
ažuriranje sukladno zahtjevima 100% 

 

21. 
Realizacija godišnjeg Plana 
opremanja (nabave) opreme i 
sredstava za zaštitu i 
spašavanje 

Popuna postrojbi (timova, i 
modula) opremom i 
sredstvima 

Popuna postrojbi izvršena 
sukladno dogovorenoj  
raspodjeli u Sektoru za CZ. 

100% 
 

Utvrđivanje sukladnosti 
tehničkih karakteristika 
MTS za popunu DIP CZ RH 
s EU standardima i 
normama 

Izvršavanje pregleda i 
usporedbe dokumentacije i 
MTS kod isporuke u skladišta. 100% 

 

Praćenje realizacije Plana i 
izrada završnog izvještaja 

Kontinuirano 
100% 

 

22. 

Razvijati sustav trajne 
izobrazbe i obučavanja 
pripadnika postrojbi DIP CZ 
RH 

Izrada prijedloga nastavnih 
programa po pojedinim 
specijalnostima uz 
donošenje Plana 
osposobljavanja 

Izrada i koordinacija nastavnih 
programa sa Učilištem 
vatrogastva, zaštite i 
spašavanja 
 
Izvršeno osposobljavanje 
pripadnika USAR tima DIP CZ 
Odjel Zagreb, za spašavanje iz 
ruševina. 

100% 

 

23. OSTALO  

PS-4 obrasci 
 izdavanje obrazaca 
 davanje uputa 
 izrada prijedloga 

Odluka 
 

Vođenje baze podataka o 
operativnim snagama zaštite i 
spašavanja, sredstvima i 
poduzetim mjerama u području 

100% 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zaštite i spašavanja  

Prikupljanje podataka, 
ustrojavanje baza i evidencija 
o svim događajima, 
nesrećama i katastrofama u 
zemlji kao i velikim nesrećama 
i katastrofama u svijetu 

Vođenje baze podataka na 
temelju hidroloških biltena 

Obrada Dnevnih Izvještaja o 
događajima DC 112 

Praćenje i upisivanje u tablice 
izvještaja HAK-a, vremenskih 
prognoza i meteo izvještaja, 
izvještaja Hrvatskih voda te 
izvještaja lučkih kapetanija - 
Izrada baze kontakt podataka 
kapaciteta u sustavu CZ 

Popunjavanje upitnika – 
ocjena za unutarnju reviziju 
(dostavio ga MUP) 

Izrada izvješća, planova, 
promemorija i drugih akata na 
zahtjev Kabineta 
 
Sudjelovanje u 
osposobljavanju pripadnika 
civilne zaštite opće namjene iz 
JLP(R)S koje su provodile DIP 
CZ 
 
Aktivnosti povodom 
obilježavanja Dana civilne 
zaštite 



 
 
 
 
 

SEKTOR ZA VATROGASTVO 

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

ZADATAK/ 
AKTIVNOST REALIZACIJA 

POSTOTA
K 

REALIZIRA
NOSTI 

NAPOMENA 
(UKOLIKO CILJ NIJE U 

POTPUNOSTI 
REALIZIRAN, NAVESTI 

RAZLOG) 
 

A B C D E f 
1. Administrativno 

uređenje sustava 
vatrogastva, 
kvalitetniji nadzor i 
praćenje postignuća 

Izrada teksta prijedloga Zakona 
o vatrogastvu, provedba javne 
rasprave, izrada podzakonskih 
akata 

Glavni vatrogasni 
zapovjednik RH imenovan je 
u povjerenstvo za izradu 
Zakona o vatrogastvu (do 
sada je održano ukupno pet 
sastanaka – dva u I. dva u II. 
kvartalu i jedan u III. kvartalu, 
u IV kvartalu nije bilo 
sastanaka ).  
Ukupno održano 6. 
sastanaka Radne skupine za 
izradu Nacrta prijedloga ZOV.
Tekst nacrta Zakona o 
vatrogastvu je izrađen i 
predan na daljnje postupanje 

66 % Nakon izrade Nacrta 
prijedloga Zakona o 
vatrogastvu, krajem 
mjeseca listopada 
(29.10.2015.) izvršeno je 
usklađivanje sa 
predstavnicima MUP-a te 
je Nacrt prijedloga ZoV-a 
predan na daljnje 
postupanje, a nakon toga 
nema spoznaja o 
prijedlogu Zakona te s 
toga nije bilo niti aktivnosti 
u vezi podzakonskih 
akata. 

Sudjelovanje u doradi Zakona o 
zaštiti od požara i Zakona o 
(sustavu) CZ 

Zakon o sustavu civilne 
zaštite donijet (i objavljen u 
NN), Zakon o zaštiti od 
požara navodno dobio 
očitovanje EU . 
Za oba Zakona djelatnici 
Sektora bili na javnim 
raspravama. 

100%  

 Izrada prijedloga Odluke o 
minimalnim financijskim 
standardima za redoviti rad 
javnih vatrogasnih postrojbi 

Izrađen je prijedlog Odluke o 
minimalnim financijskim 
standardima za redoviti rad 
JVP za prvo tromjesečje 
2016. godine, prihvaćeno 

100%  



 
 

 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 operativnog 
djelovanja kao i u izradi 
planova i programa 
edukacije.  

100%  

Suradnja sa središnjim tijelima 
državne uprave, tijelima lokalne 
i područne (regionalne) 
samouprave, pravnim  osobama 
i vatrogasnim udrugama, te 
drugim sudionicima u sustavu 
ZiS 

U tri navrata održani su 
sastanci: 
s izvršiteljima i 
sudjelovateljima PA. 
Višekratno su održavani 
sastanci s HVZ-om i sa 
županijskim vatrogasnim 
zapovjednicima, zatim 
sastanci sa predstavnicima 
Hrvatskih šuma, MUP-a, 
MORH-a, JLP(R)S,. Održani 
su zajednički sastanci sa 
predstavnicima Ministarstva, 
pomorstva, prometa i 
infrastrukture, Agencije za 
sigurnost željezničkog 
prometa, HŽ Infrastrukture, 
Carga i Putničkog prijevoza 
te Ministarstvom zaštite 
okoliša i prirode u vezi s 
realizacijom zadaća 
Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih  
mjera zaštite od požara. 
Održavani su sastanci: 
- radne skupine za izradu 
nacrta prijedloga Zakona o 
vatrogastvu  
- Sastanak u  Ministarstvu 
rada vezano uz pripremu 
provedbe sezonskog 
zapošljavanja vatrogasaca. 
Surađivano je sa središnjim 
tijelima državne uprave, 

100%  



 
 

tijelima lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, 
pravnim osobama i 
vatrogasnim udrugama. 
Sudjelovalo se je na 
radnim sastancima vezanim 
uz pripremu Mimohoda OS 
RH (svakodnevni u trajanju 
od 1 mjesec koji je prethodio 
održavanju Mimohoda 
04.08.2015.g.) 

Shodno ovlastima izdavanje 
suglasnosti iz područja zaštite 
od požara 

Izdano ukupno 40 
suglasnosti iz područja 
zaštite od požara. 

100%  

Sudjelovanje u radu Centralnog 
popisnog povjerenstva DUZS, 
rad u povjerenstvu za popis 
osnovnih sredstava i sitnog 
inventara u Sektoru za 
vatrogastvo. 

Realizirano kroz sudjelovanje 
u izradi inventure za 2015. 
Usklađivanje i ažuriranje 
inventurnih lista osnovnih 
sredstava i sitnog inventara, 
rad na stvarnom usklađivanju 
materijalno-knjigovodstvenog 
stanja, usklađivanje 
materijalno-knjigovodstvenog 
stanja vatrogasne opreme u 
periodu od 1995.-2005. 

100%  
. 
 

Rad u stručnim komisijama, 
Tehničkom odboru za 
protupožarnu i vatrogasnu 
opremu (TO 21), Tehničkom 
odboru za osobnu zaštitnu 
opremu (TO 94) i Povjerenstvu 
za žalbe DUZS 

Rad u stručnim komisijama i 
tehničkom odboru se vrši 
kontinuirano. U 2015. god. je 
Povjerenstvo za žalbe DUZS  
ukinuto. 

100 %  

Stručni nadzor vatrogasnih 
postrojbi 

Nadzor u provedbi utroška 
financijskih sredstava iz 
Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa 
za RH u 2015. 
Obavljeno 10 nadzora u JVP 
Ogulin, Knin, Zagreb, Rovinj, 
Bjelovar i Daruvar te DVD-
ima Jasenak, Vela Luka, 

100 %  



 
 

Buzet i Šandrovac. Nadzor 
obavio Odjel za planiranje i 
razvoj. 

Uređivanje mrežne stranice 
Sektora za vatrogastvo 

Realizirano - po potrebi 
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%  

2. Optimalni odnos 
planiranih mjera  i 
utroška resursa u 
pripremi i provedbi 
zaštite od požara (PA, 
naročito tijekom ljetne 
požarne sezone) 

Izrada prijedloga Programa 
aktivnosti (PA) za 2016. godinu 

Izrađen je prijedlog Programa 
aktivnosti za 2016. g.- o 
istome je raspravljano i na 
Kolegiju ravnatelja 23. 
prosinca te je materijal 
poslan u Sektor općih 
poslova na usuglašavanje i 
dostavu na VRH 

100%  

Izrada Državnog plana 
angažiranih vatrogasnih snaga i 
snaga koje sudjeluju u gašenju 
požara, a koji sadrži druge 
propisane akte (odluke, planove, 
upute, standardne operativne 
postupke, naputke i sl.). 

Napisan je Državni plan 
angažiranja vatrogasnih 
snaga i upućen na 
postupanje (23. lipnja). Prva 
dislokacija vatrogasnih snaga 
i tehnike na 12 mjesta na 
priobalju započela je 26. 
lipnja (izmjene svaka 2 
tjedna). U 6 izmjena 
prosječno je po smjeni 
upućivano 83 vatrogasca 
(korišteno 18 vatrog. vozila).  
Pripadnici DVIP Dubrovnik 
vodili su SIVP Lastovo. DVIP 
Split je u vremenu od 26. 
lipnja - 4. rujna bio dodatno 
popunjen s 10 vatrogasca i 1 
vozilom (AC) iz JVP Zagreb i 
VZŽ Bjelovarsko bilogorska, 
a djelatnici su vodili i SIVP 
Vis. 
Pripadnici DVIP Šibenik vodili 

100%  



 
 

su SIVP Hvar (Jelsa).  
Pripadnici DVIP Zadar vodili 
su SIVP Dugi otok (Božava) 
Na području priobalja 
dodatno je angažirano i 1 110 
sezonski zaposlenih 
vatrogasaca koji su bili 
raspoređeni u profesionalnim 
i dobrovoljnim vatrogasnim 
postrojbama, putem 
Vatrogasnih zajednica 
županija te 
45 domicilnih prof. 
vatrogasca raspoređenih u 
DVIP i Sezonskoj interventnoj 
vatrogasnoj postrojbi na 
otocima Mljetu, Korčuli, 
Braču i poluotoku Pelješcu. 
Popuna SIVP Vis sa 7 
vatrogasaca (1 DIP Split, 6 
vatrogasaca VZŽ 
Zagrebačke).  
Provedeno je ukupno 6 
dislokacija. Završetak 
14.09.2015. 
Istodobno su vođene sve 
propisane evidencije o 
dislokacijama.  

Obrada dokumentacije za 
refundaciju troškova dislokacija i 
sezonskog zapošljavanja 

Realizirano u cijelosti.  
Izrađene su Upute o 
refundaciji financijskih 
sredstava vezano uz 
provedbu Programa 
aktivnosti u 2015  
Tijekom godine obrađeno je 
90 zahtjeva za refundaciju 
financijskih sredstava prema 
JVP-ima i DVD-ovima . 
Svi nalozi za refundaciju 
dostavljeni su u Sektor općih 
poslova i realizirani. 

100%  



 
 

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 2015. 

100 %  

3. 
 

Kontinuirano praćenje 
razvoja tehnike i 
tehnologija, dodatno 
opremanje 
vatrogasnom 
tehnikom, opremom i 
sredstvima 

Praćenje noviteta na području 
vatrogasne tehnike, opreme i 
sredstva za gašenje 

Radilo se na nadogradnji 
operativne uporabe 
besposadne letjelice – 
multirotor (testni rad, daljnja 
osposobljavanja, …). 
djelatnici su sudjelovali na 2 
prezentacije i na smotri i 
prezentaciji opreme za 
radove na vodi hrvatskih 
vatrogasaca – Karlovac,16. 
6. 2015. 
Izvršena je za nabava pumpi 
velikog kapaciteta te 
priprema za njihovu 
operativnu upotrebu  
Intenziviran je rad na 
usklađivanju postupaka oko 
uvođenja u operativnu 
uporabu Bambi bucket-a. 
Sudjelovanje u konferenciji 
za gašenje požara otvorenog 
prostora zračnim snagama u 
Zadru, a i 
kontinuirano su praćeni 
dostupni noviteti u području 
vatrogasne tehnike, opreme i 
sredstava za gašenje 
(prvenstveno preko dostupnih 
web stranica) kao i 
putem prezentacija tvrtki koje 
nude proizvode i usluge iz 
domene vatrogastva. 

100 %  



 
 

Priprema podloga i projekata za 
korištenje fondova EU 

Izrada dokumentacije za 
projekt  „Vježbom u 
simulatoru do efikasnosti na 
terenu“ 
Sektor je bio uključen u 
raščlambu podataka za 
potencijalne korisnike 
sredstava Fonda za ruralni 
razvoj (domovi i spremišta). 
Za potrebe prijedloga točaka 
Strateškog plana MUP-a 
pripremljene su 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). 
Priprema projekta za 
opremanje regionalnih 
interventnih vatrogasnih 
postrojbi potrebnim 
sredstvima i opremom i 
materijalno opremanje 
državnih vatrogasnih 
intervencijskih postrojbi). 
U planu je i daljnji razvoj i 
implementacija besposadnih 
sustava u potpori gašenja 
šumskih požara i drugih 
nesreća. 

50 % U izradi je prijedlog 
projekta i priprema 
natječajne dokumentacije 
za korištenje fondova EU 
za projekt „Vatrogasni 
simulator“. 
 
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.). 
 
 
 

Učešće u projektima EU Sudjelovanje u raspravama o 
detaljima prijedloga Projekata 
za daljnje razrade. 
Napravljen je i kontinuirano 
praćen Plan nabave za 2015. 
(slijedom prethodnoga) i 
nadalje otvorena mogućnost 
aktivnog uključenja Sektora u 
projekte toga tipa. 

30 % Sektor (posredno) 
sudjeluje u aktivnostima 
oblikovanja Projekta 
nastavnoga središta 
(nositelj: Učilište 
vatrogastva, zaštite i 
spašavanja). 



 
 

Planiranje nabave tehnike i 
opreme za vatrogasne postrojbe 
i DVIP, praćenje realizacije 
nabave i ulazna kontrola 

Planiranje nabave se vrši 
tijekom čitave godine 
praćenjem potreba DVIP-ova 
i drugih subjekata u 
vatrogastvu s obzirom na 
vrstu ugroze kao i 
dosadašnju popunjenost 
adekvatnom opremom. 
Konkretno krajem 2015. 
godine napravljen je Plan 
nabave za prvo tromjesečje 
2016. godine. 
Što se tiče same nabave 
odnosno njene realizacije 
ona se prati kontinuirano za 
svaki predmet nabave. 
Ulazna kontrola se vrši 
prilikom svakog ulaska robe u 
skladište. Predstavnik 
Sektora za vatrogastvo koja 
je ujedno i stručna osoba 
pregledava kvalitetu ulaznog 
proizvoda te provjerava da li 
odgovara ponuđenoj stavci u 
postupku same nabave 

100%  

Analiza pristiglih zahtjeva, 
odabir prioriteta i  raspodjela 
opreme i kontrola kod izdavanja 
opreme 

Tijekom godine izrađeno je 
160 Odluka o donaciji 
vatrogasne opreme za DVD-
ove i JVP-ove. 
Temeljem Odluka oprema je 
izdana iz centralnog skladišta 
i uredno dokumentirana 

100 %  

Izdavanje suglasnosti za 
korištenje vatrogasnih 
frekvencija i identifikacijskih 
brojeva radio stanica, izdavanje 
mišljenje o homologaciji za 
uvezena vatrogasna vozila 

Tijekom 2015. godine izdano 
je 55 suglasnosti za 
korištenjem vatrogasnih 
frekvencija kao i izdanih ID 
brojeva 

100 %  

Priprema podloga i izrada 
tehničke dokumentacije za 
vatrogasnu tehniku i opremu 

Tijekom 2015,  godine 
izrađeno je 50-tak podloga 
tehničke dokumentacije za 
vatrogasnu tehniku i opremu 

100 %  



 
 

sukladno službeno 
donesenom Planu nabave za 
2015. godinu 

4. Dodatno angažiranje u 
provedbi edukacija i 
uvježbavanja, 
povećanje 
učinkovitosti u 
operativnom 
djelovanju 

Operativno djelovanje u zemlji, 
sukladno Zakonu i Planovima, 
upravljanje, koordinacija i 
vođenje složenih vatrogasnih 
intervencija 

Izrađeno je izvješće o 
aktivnostima i izvršenju 
zadaća tijekom izvanredne 
dislokacije na priobalju 
(Pelješac i Korčula). 
Djelatnici Sektora bili su 
angažirani 
(izravno/neizravno) i 
 u prihvatu zbrinjavanju 
izbjeglica u Opatovcu i 
Slavonskom Brodu. Za 
potrebe policije glede 
izviđanja granice i dolaska 
migranata korištena je 
besposadna letjelica Sektora 
za vatrogastvo kojom su 
upravljali djelatnici Sektora za 
vatrogastvo. Za potrebe 
mapiranja kampa u 
Opatovcu, Slavonskom 
Brodu i Belom Manastiru 
također se je operativno 
koristila besposadna letjelica. 
Prema Državnom planu 
ustrojene su i SIVP, a 
provedene su i dislokacije 
vatrogasnih snaga i tehnike iz 
kontinentalnog dijela RH na 
priobalje. 
 DIP Split je sudjelovao na 6 
intervencija gašenja požara 
na otvorenom prostoru, a 5 ih 
je trajalo više od 24 sata. 
Ukupno trajanje intervencija 
je 310 sati, a na njima je 
sudjelovalo 137 vatrogasaca 
sa 16 vozila  te je odrađeno 
ukupno 3148 radnih sati. Na 
3 intervencije se koristio 

100 %  



 
 

helikopter za desantiranje i 
prijevoz (Korčula, Pelješac i 
Perković). 
Sudjelovanje u pomoći 
prihvata migranata u 
Opatovcu i Slavonskom 
Brodu (3 grupe po 7 dana, 
svaka sa 4 pripadnika 
 DIP Split-1 grupa u 
Opatovcu, 3 grupe u 
Slavonskom Brodu. 
(po 4 djelatnika DIP-Zadar) 
intervencije otvorenog 
prostora 20  od toga 7 SPVP 
Dugi Otok ukupno 286 sati 
ukupno na požaru 2 741 sati 
3 djelatnika s jednim vozilom 
provodila jednodnevno 
dežurstvo u DVD  Kistanje za 
praznik Oluja 
Od 26. 6. dislokacija na 
Dugom otoku u sastavu 1 
DIP, 2 JVP Krapinsko 
zagorska, 2 sezonca do 3. 9. 
2015. 
-u DIP-Zadar uposlena je 10 
sezonskih vatrogasca od 17. 
6 do 20. 8 2015 (0d 20. 8. do 
15. 9. 2015 zaposleno je 9 
sezonaca. 

Operativno djelovanje u 
inozemstvu 

Operativnog djelovanja u 
inozemstvu nije bilo. 

0 % Potrebe za operativno 
djelovanje u 2015. nisu 
iskazane pa stoga nije bilo 
niti potrebe za njihovom 
realizacijom. 

Izvanredne dislokacije 
vatrogasnih snaga 

Izvanredne dislokacije snaga 
provođene su za potrebe 
gašena požara na poluotoku 
Pelješcu (dvije lokacije) i 
otoku Korčuli. 

100%  

Planiranje, priprema i provedba 
vježbi u zemlji i inozemstvu 

Realizirano od strane 
djelatnika Sektora za 

100%  



 
 

vatrogastvo (uključivo DVIP) 
u vježbama Čiće, Marina 
(Split),   MODEX 
(Nizozemska), MURA 2015, 
Herkules (Rijeka) i Matilda 
(Italija) 
Vježba u sklopu konferencije 
Gašenja šumskih požara 
Zadar  
(desantiranje i helikoptersko 
spašavanje). Djelatnici 
Sektora za vatrogastvo bili su 
uključeni u međunarodnu 
stožernu vježbu održanu u 
Divuljama u periodu od 13. 
do 18. veljače 2015. 

Teorijska nastava, praktične i 
kondicijske vježbe 

Djelatnici Sektora za 
vatrogastvo u sjedištu bili su 
direktno uključeni kao 
instruktori u praktičnoj i 
teoretskoj nastavi glede 
priprema raznih timova 
zaštite i spašavanja. 
Sukladno programu rada DIP 
svakodnevno se provodi 
teorijska nastava, praktične i 
kondicijske vježbe te su 
obavljene pripreme te 
realizacija vježbi: 
- Čiče 2015 4 djelatnika 
- Modex 2015 4 djelatnika    
- Nin 2015 10 djelatnika 
zajedno s PUZS Zadar -
spašavanje iz ruševina 
- Zemunik 2015 7 djelatnika  

100%  

Provjera tjelesne pripremljenosti Od 2. veljače do 24. travnja 
2015. godine provedena je 
provjera tjelesnih 
sposobnosti, visinska 
provjera i smotra pripadnika 
dopunskih snaga 
intervencijske vatrogasne 

100%  



 
 

postrojbe (IVP) iz sastava 
javnih vatrogasnih postrojbi 
(JVP) kontinentalnog i 
priobalnog djela Republike 
Hrvatske. Provjeri i smotri 
pristupilo je 484 pripadnika 
dopunskih snaga IVP-a iz 32 
JVP-a, kontinentalnog djela 
RH. Provjeri i smotri pristupilo 
je 403 pripadnika dopunskih 
snaga IVP-a iz 30 JVP-a, 
priobalnog djela RH i 88 
vatrogasaca u pričuvi 

Uvježbavanje i trenaže s 
helikopterom 

Tijekom mjeseca travnja i 
svibnja provedeno je 
uvježbavanje 670 pripadnika 
dopunskih snaga IVP-a iz 
sastava JVP u radu s 
helikopterom. Tijekom 
mjeseca lipnja i listopada 
izvršeno je osposobljavanje 
za desantiranje i gašenje 
šumskih požara dodatnih 74 
nova pripadnika dopunskih 
snaga IVP-a iz sastava JVP. 

100%  

Sudjelovanje instruktora 
djelatnika Sektora za 
vatrogastvo u osposobljavanju 
drugih operativnih snaga zaštite 
i spašavanja 
 

Realizirano od strane 
djelatnika Sektora za 
vatrogastvo (uključivo DVIP) 
osposobljavanje za 
spašavanje iz dubina i visina 
za pripadnike DIP Šibenik i 
DIP Zadar te za djelatnike 
JVP Split, JVP Šibenik, JVP 
Vodice, JVP Drniš i JVP 
Knin. 
- sudjelovanje u provođenju 
osposobljavanja za 
spašavanje iz ruševina za 
pripadnike DIP CZ Odjel 
Zagreb. 
- uvježbavanje za popunu 
hrvatskog srednjeg tima za 

100%  



 
 

traganje i spašavanje u 
ruševinama (CRO MUSAR) 
te sudjelovanje na 
međunarodnoj vježbi Modex 
2015. u Nizozemskoj. 
- provođenje osposobljavanja 
za rad s hidrauličkim i 
pneumatskim  
alatima za članove DVD-a s 
područja Splitsko-
dalmatinske županije. 
- sudjelovanje u provedbi 
međunarodnog 
osposobljavanja vatrogasaca 
Crne Gore i Bosne i 
Hercegovine na temu 
gašenja šumskih požara u 
pograničnom području. 
Osposobljavanje je 
provedeno u Kolašinu, Crna 
Gora. 
Sudjelovanje u 
osposobljavanju 
Izraelskih vatrogasaca za 
desantiranje i gašenje 
šumskih požara. 
Sudjelovanje 1 pripadnika 
DIP-a kao predavača 
strukovne nastave u 
programu prekvalifikacije za 
zanimanje vatrogasac 
DPPI SEE –Zagreb 
Operativno djelovanje u 
cestovnim nesrećama za 
BIH, Crna Gora i Makedonija. 
Pripadnici DIP-a polazili su 
osposobljavanje za gašenje i 
spašavanje u zatvorenom 
prostoru na pokretnom 
vježbalištu. 
Pripadnici DIP-a polazili su 
osposobljavanje za 



 
 

spašavanje na vodi. 
Dva pripadnika su 
sudjelovala na 
međunarodnom 
osposobljavanju za 
spašavanje u špiljama (Cave 
rescue training) u Šipovu, 
Bosna i Hercegovina. 
Zatim sudjelovanje u pripremi 
i provedbi stručnog skupa 
„Ronjenje u vatrogastvu“, 
Kaštela 
Osposobljavanje za 
vježbatelja za program 
desantiranja i gašenja 
šumskih požara 2 djelatnika 
DIP Split 
Provođena je i edukacija 
djece predškolske dobi i nižih 
razreda osnovne škole u 
Divuljama 

Planiranje, priprema i provedba 
tečajeva, seminara, radionica i 
programa osposobljavanja 

Djelatnici Sektora za 
vatrogastvo - 3 djelatnika 
DVIP-a provodili su 
osposobljavanje pripadnika 
JVP-a s kontinenta za 
desantiranje, osposobljeno 
25 pripadnika. 
Svakodnevna obuka 
sezonskih vatrogasaca. 
Osposobljavanje za gašenje 
požara zatvorenog prostora 
16 polaznika vatrogasnog 
učilišta na prekvalifikaciji za 
zanimanje vatrogasac-
tehničar  
Jedan djelatnik sudjelovao na 
osposobljavanju  za gašenje 
požara zatvorenog prostora u 
Sloveniji. 
3 djelatnika provodila 
osposobljavanje za gašenje 

100%  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

požara zatvorenog prostora. 
Provedena priprema za 
osposobljavanje u rukovanju 
pumpom velikog kapaciteta s 
pripadajućom opremom. 

Operativno vođenje i 
zapovijedanje, stručno 
osposobljavanje za specijalnosti 
u vatrogastvu 

Održani su tečajevi za 
vatrogasne časnike glede 
vođenja i zapovijedanja na 
vatrogasnim intervencijama 
(GOC 3, GOC 4) - provodili 
djelatnici SZV uz mentorstvo 
francuskih vatrogasnih 
časnika. 

100%  

Edukativna suradnja s 
Francuskim vatrogascima u 
području gašenja šumskih 
požara 

Nastavljeni su kontakti s 
Francuskim vatrogascima 

100 %  

Tečaj KBRN-a za vatrogasce 
(provodit će vatrogasni časnici iz 
Francuske) 

2 pripadnika DIP Split bili su 
polaznici međunarodnog 
KBRN tečaja po nazivom 
„Procjena i analiza 
tehnoloških rizika i 
planiranje“.1. i 2. Dio 

100 %  



 
 

DRŽAVNI INFORMACIJSKI I KOMUNIKACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 

R. 
br. 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

ZADATAK/ 
AKTIVNOST REALIZACIJA 

% 
REALIZ
IRANO

STI 

NAPOMENA 
 

A B C D E F 

1. 

Učinkovito obavljanje 
operativnih zadaća u 

redovnim i 
izvanrednim 

situacijama kroz 
provedbu 

komunikacijske 
koordinacije na 

državnoj i/ili  
međunarodnoj razini 

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 kontinuirano, a uvjetovano 
karakteristikama svakog pojedinog događaja. 
Sukladno navedenom u Dnevnik protoka informacija Odjela 
upisano je 6 557 događaja, od čega ističemo: 
- 461 medicinski prijevoz zrakom 
- 232 traganja i spašavanja 
- 1 213 lociranja mobitela 
- 71 isključenje zlonamjernih pozivatelja 
Ističemo i obavljanje operativnih zadaća prilikom prihvata i 
smještaja migranata u RH, i to kroz: 
‐ djelovanje službenika u okviru centara za prihvat migranata 

na lokacijama Opatovac i Slavonski Brod; 
‐ kontinuirano praćenje situacije na terenu, prikupljanje i 

obrađivanje podataka te izrada situacijska izvješća 
(zaključno sa 13. studenim izrađeno je njih 59); 

‐ postupanje vezano na traženje materijalne pomoći od 
Europske unije u organizaciji prihvata migranata. 

100% 

 

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% 

 

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. 
Odjel za operativno-komunikacijske poslove bio je uključen u 
ukupno 34 vježbe odnosno provjere ispravnosti 
komunikacijskih sustava, i to u: 

100% 

 



 
 

- 30 vježbi odnosno provjera ispravnosti komunikacijskih 
sustava na međunarodnoj razini, od čega ističemo: 
> ICPDR / AEWS, 24. - 25. 2. 
> „MODEX 2015“, 27. - 30. 3. 
> „PAKISTAN FLOODING“, 21. 4. 
> „MURA 2015“, 18. - 22. 5. 
> „HERKULES 2015“, 19. 9. 
> ICPDR - AEWS, 3. - 4. 11. 
> „ConvEx-1b“, 16. 11. 
> „NEK 2015“, 3. 12. 
> „ConvEx-2c“, 15. 12. 

- 4 vježbe odnosno provjere ispravnosti komunikacijskih 
sustava na državnoj razini, od čega ističemo: 
> „PAD ZRAKOPLOVA 2015", 4. 2. 
> „ČIĆE 2015“, 28. 2. 

Sudjelovanje na programima 
izobrazbe  

i osposobljavanja 

Dana 11. 3. troje službenika sudjelovalo je na radionici 
"DUZS portal" vezano na korištenje postojećih kapaciteta i 
unaprjeđenje rada na DUZS portalu. 
Tijekom2. i 3. 7. službenici Državnog centra zaštite i 
spašavanja, ukupno njih 7, sudjelovali su na osposobljavanju 
pod nazivom „Osnovni tečaj potrage i spašavanja zrakoplova 
u skladu sa ICAO i IMO“. 

100% 

 

2. 
 
 

Upravljanje, 
angažiranje, 

koordinacija i praćenje 
cjelokupnih aktivnosti 

snaga zaštite i 
spašavanja pri 
vatrogasnim 

intervencijama i 
realizaciji putem 

Vatrogasnog 
operativnog središta 

(VOS) 

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 
županijskih vatrogasnih operativnih centara (ŽVOC-ova) ili 
županijskih centara 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 (GVZ-a) izvršeno: 
‐ 380 zahtjeva za angažiranje zračnih snaga za gašenje 196 

požara (jedan požar gašen zračnim snagama bez zahtjeva 
VOS-a ili GVZ-a) te izviđanja zrakoplovima AIR-tractor. Za 
gašenje navedenih požara ukupno je (kumulativno) 
angažirano 295 Canadaira, 157 AT-a i 30 helikoptera 

‐ 55 zahtjeva za angažiranje Državnih vatrogasnih 
intervencijskih postrojbi, ubrajajući i SPVP tijekom požarne 
sezone djelovali na 81 intervenciji (poplave, požari, 
traganja) u RH. 

100
% 

 

Provedba koordinacije 
postupanja  

vatrogasnih i drugih snaga u 
vatrogasnim  

Koordinacija i korespondencija sa ŽVOC-ovima i županijskim 
vatrogasnim zapovjednicima prilikom izvršenja redovnih i 
izvanrednih zapovjedi GVZ-a za dostavu tehnike, opreme te 
angažiranju vatrogasaca iz drugih županija tijekom godine. 

100% 
 



 
 

intervencijama, te pružanje 
operativno- 

komunikacijske potpore 

-izvršena operativno-komunikacijska potpora za DIP i zračne 
snage u vatrogasnim intervencijama. 

Prikupljanje, vođenje i upis 
podataka  

o vatrogasnim 
intervencijama i ostalim 

aktivnostima u bazu 
podataka, te izrada 
izviješća, analiza i 

zaključaka  
o provedbi vatrogasnih 

intervencija 

- 22 197 prikupljenih, analiziranih i u bazu VOS-a upisanih 
izvješća o angažiranju vatrogasnih snaga  

- 7 932 požara na otvorenom prostoru od čega 2 254 požara 
raslinja s opožarenih 29 400 ha površina (procjena 
vatrogasaca sa terena) 

- 3 383 požara na objektima 
- 703 požara prijevoznih sredstava 
- 8 872 tehničkih intervencija i akcidenata 
- 1 307 ostalih događaja (usluga, osiguranja, izvida i sl.) 
- 687 upisanih i označenih većih ili značajnijih požara raslinja 

(veći od 5 ha) i/ili požari raslinja u kojima sudjeluju Državne 
snage - zračne ili DIP na DUZS aplikaciju 
http://zeos.duzs.hr/vos_web/ 

- prikupljanje i obrada podataka o vatrogasnim 
intervencijama rađena i iz programa Vatrogasna Mreža 
HVZ-a 

- napravljeno 364 izvješća za objavu na WEB stranici DUZS-
a 

- izrada različitih izvješća za potrebe GVZ-a, HVZ-a i dr. 
- izrada izvješća o požarima raslinja za 2015. godinu 
- izrada završnog izvješća o provedbi Programa aktivnosti 

Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 
2014. te privremenog izvješća za 2015. godinu 

- izrade analiza za intervencije raslinja u 2015. godinu po 
županijama za potrebe DHMZ-a i Sektora za vatrogastvo 
više puta (proslijeđeno mail-om) 

- napravljena analiza prikupljanja podataka o vatrogasnim 
intervencijama (izvješća) a za potrebe Sektora za 
vatrogastvo 

- napravljena analiza tijeka požara na otoku Korčuli za 
potrebe znanstvenog istraživanja DHMZ-a 

100% 

 

Izrada novih i ažuriranje 
postojećih  

normativno-planskih 
dokumenata  

vezanih za rad VOS-a 

- rad na ažuriranju uputa o radu VOS-a te ŽVOC-ova 
- 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 HVZ-om, izvršena procjena funkcionalnosti 
postojećih IT sustava u vatrogasnim postrojbama - (projekt 
HAKOM) 

100% 

 



 
 

- izrađen plan rada za rad VOS-a u 2016. 

3. 

Ostvarenje obveza iz 
Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara 

od interesa za RH u 
2015. 

Provedba aktivnosti 
određenih Državnim  
planom angažiranja 
vatrogasnih snaga i  

snaga koje sudjeluju u 
gašenju požara 

- postupanje po odredbama Državnog plana za 2015. 
godinu. 

- izrađeno 95 zahtjeva za prijevoz vatrogasaca, vatrogasnih 
vozila i opreme trajektom (Jadrolinija) a za potrebe 
realizacije Zapovjedi GVZ-a o dislokaciji vatrogasnih 
snaga te za potrebe gašenja požara. 

100% 

 

Provedba dislokacije VOS-a 
tijekom  

protupožarne sezone u 
Centar za 

koordinaciju vođenja i 
gašenja požara na 
priobalju te rad u 

Operativnom 
vatrogasnom zapovjedništvu 

u Divuljama 

- rad sukladno planu rada službenika VOS-a  
- izvršeno 11 smjena službenika VOS-a, i to u vremenskom 

razdoblju od 23. 6. do 15. 9.  
- Odlukom GVZ-a 15. 9. VOS je prestao sa radom u 

operativnom vatrogasnom zapovjedništvu Divulje te 
nastavio sa radom u prostoru DCZiS-a, Nehajska 5 u 
Zagrebu 

100% 

 

Provedba redovnih 
dislokacija 

vatrogasnih snaga tijekom 
protupožarne  

sezone, kao i izvanrednih 
dislokacija 

vatrogasnih snaga u slučaju 
nepredvidivog 

izvanrednog događaja, 
temeljem zapovijedi 

Glavnog vatrogasnog 
zapovjednika 

- provedba 6 redovnih 14-dnevnih dislokacija vatrogasnih 
snaga sukladno zapovijedi GVZ-a 

- > provedba izvanrednih dislokacija vatrogasnih snaga za 
požare na otvorenom prostoru za požare na Korčuli i 
Pelješcu. 

100% 

 

4. 

Uspostava, održavanje 
i nadogradnja ZeOS-a 
kao alata za kvalitetno 

analitičko 
prosuđivanje i 

odlučivanje u sustavu 
zaštite i spašavanja 

Izrada, održavanje i 
prilagođavanje 
ZeOS aplikacija 

Dnevnik 112 
Klizišta 
VOS 
OSRP 
CRO112 

100% 

 

Povećanje otpornosti i 
raspoloživosti  

sustava kroz povećanje 
brzine i broja 

Gis server 10.3.1 30% 

Nabavljena je 
oprema izvan 
plana što je 
dovelo do 
kašnjenja u 



 
 

istovremenih pristupa realizaciji jer nisu 
postojali alati za 
njezinu upotrebu 

Izrada prostornih i 
geostatističkih analiza 

Procjena opasnosti- vatrogastvo 
Procjena otpornosti-vatrogastvo  
Pucanje brane Peruča 

100% 
 

Provedba obuke u korištenju 
ZeOS-a 

aplikacija 
 

OSRP 
Kartografija u GIS-u 
OKC MUP 
PUZIS 

100% 
 

Suradnja s hrvatskim i 
međunarodnim 

 institucijama koje prikupljaju 
prostorne 
podatke 

 

MORH, MUP, DGU,DHMZ, Hrvatske vode, Hrvatske šume, 
Hrvatske željeznice, Hrvatske ceste, HAK, HZZO, AZO, 
IAEA, ESA, Copernicus, GDACS 

100% 

 

Potpora Stožeru ZiS-a RH u 
slučaju  

velikih nesreća 
 

Poplave Karlovac 100% 
 

Izrada procjena ugroženosti 
RH 

 

Procjena ugroženosti RH 
MUP projekt zaštita granice 100%  

Suradnja s hrvatskim 
znanstveno- 

obrazovnim institucijama 
 

HAZU, PMF, FOI, Geodetski fakultet, FESB 100% 
 

Izrada situacijskih i 
analitičkih zemljovida 
za potrebe DC ZiS-a 

 

Mura 2015 
Sektori Hrvatske vode 100% 

 

5. 

Održavanje 
funkcionalnosti i 

nadogradnja 
postojećeg sustava za 

Ispitivanje ispravnosti 
jedinstvenog sustava za 

uzbunjivanje 

Provedeno je 11 redovnih ispitivanja sustava za uzbunjivanje 
te su o istimaprikupljeni i obrađeni podaci, a na osnovu kojih 
su podnijeta izvješća o rezultatima ispitivanja. 100% 

 



 
 

uzbunjivanje  

 Izrada projektnih zadataka, 
idejnih rješenja i tehničke 
dokumentacije za nabavu 

Pripremljeni i otpremljeni zahtjevi za nabavu za servis i 
održavanje sustava za uzbunjivanje (godišnji ugovori) i 
nadogradnju sustava za uzbunjivanje u Zagrebu koji za 
komunikaciju koristi digitalnu radio komunikaciju TETRA-ZET 
sustava veza (2 elektroničke sirene i 3 uređaja za upravljanje 
elektromotornim sirenama). 

100% 

 

Izdavanje naloga za 
popravak elemenata 

sustava za uzbunjivanje 
uvažavajući procjenu 
isplativosti popravka i 

ugroženosti stanovništva, a 
u okviru raspoloživih 
financijskih sredstava 

Prema zaprimljenim prijavama i na osnovu izvješća o 
ispitivanju sustava za uzbunjivanje pripremljeni su i 
otpremljeni zahtjevi za ponude za otklanjanje kvarova na 
elementima sustava za uzbunjivanje ugovornom serviseru. 
Za područje Dubrovačko-neretvanske županije nisu izdavani 
nalozi za popravak jer je sustav u takvom stanju da zahtjeva 
cjelovitu rekonstrukciju i modernizaciju. Preduvjet je 
osiguranje radio veze za daljinsko upravljanje i nadzor 
sirenama. *Analizom zaprimljenih ponuda, procjene 
isplativosti popravaka, a u okviru raspoloživih financijskih 
sredstva izdano je trinaest Naloga za izvršenje usluga servisa 
u iznosu od 211.498,75 kn, odnosno 83% planiranih 
financijskih sredstava. 
 

83% 

 
* 

Kontrola nabavljene opreme 
i izvedenih usluga , ovjera 

računa i vođenje evidencija 
o izvršenim uslugama 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. Obrađena su 24 računa vezano za usluge servisa 
elemenata sustava za uzbunjivanje. Radovi su izvedeni u 13 
županija , a ukupno su popravljena 43 elementa sustava za 
uzbunjivanje. Ukupno je fakturirano 225.802,50 kn.  
Nakon završetka radova, započetih 2014. godine na novom 
sustavu upravljanja sirenama u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj 
županiji koji za komunikaciju koristi TETRA-ZET sustav veza 
u lipnju je izvršeno funkcionalno ispitivanje. U studenom je 
izvršen pregled opreme i funkcionalno ispitivanje dodatnih 5 
sirena u navedenom sustavu. 

100% 

 

6. 

Uspostava i 
održavanje sustava za 
uzbunjivanje pravnih 
osoba te osiguranje 
prijema priopćenja 

nadležnog centra 112 

Stručna pomoć i 
koordinacija 

 sa pravnim osobama 

Date su pismene upute i tehnička mišljenja tvrtkama 
CRODUX PLIN d.o.o., INA d.d., Brodomerkur iz Splita, 
Hrvatskim vodama – VGI mali sliv Krapina–Sutla, Ini d.d.- SD 
Trgovina na malo i Kronospan CRO d.o.o. Bjelovar. Održan 
sastanak u HEP-u, PP Sjever u Varaždinu radi modernizacije 
sustava za uzbunjivanje HE Dubrava. 

100% 

 



 
 

Pomoć kod izrade projektnih 
zadataka 

Održani su sastanci s predstavnicima tvrtki Tifon d.o.o., HŽ 
Infrastrukture i INE d.d. SD trgovina na kojem im je pružena 
pomoć i dane smjernice za uspostavu odgovarajućih sustava 
za uzbunjivanje. 

100% 

 

Izdavanje suglasnosti na 
Projekte 

Izdana je suglasnost na Glavni projekt sustava za 
uzbunjivanje Kraša u Zagrebu,te na izvedbeni projekt za 
izgradnju sustava za uzbunjivanje HE Dubrava zatražen u od 
HEP-proizvodnje PPHE sjever Varaždin. 

100% 

 

Organizacija i provedba 
funkcionalnih ispitivanja 
novih ili rekonstruiranih 

 sustava 

U ovoj godini nije realiziran ni jedan veći sustav za 
uzbunjivanje. Izdane su posebne suglasnosti za ispitivanje 
sirene Zagrebačkoj pivovari i tvrtki Istra cement d.d. Pula-
Calucem. Ostala funkcionalna ispitivanja novih sirena kod 
preuzimanja provođena su tihim testom, a zatim i u terminima 
redovnih ispitivanja sirena. 

100% 

 

7. Ujednačiti i unaprijediti 
djelovanje sustava 112  

Normativno uređenje 
 sustava 112 

1. Sudjelovanje u izradi nacrta propisa: 
- Pravilnika o izmjeni Pravilnika o postupku uzbunjivanja 
stanovništva (NN 10/2015) 
- Pravilnika o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 
112 (NN 138/2015) 
-  Sporazum između DUZS i HKZP (donesen u ožujku 2015.) 
- Pravilnika o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o 
jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112, 
- Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva, 
- Uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje, 
- Naputka o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva 
na broj 112 
2.  Ažuriran je popis brojeva prema kojima su omogućeni 
besplatni pozivi prema hitnim službama sukladno važećem 
SOP-u 
3. ŽC112 dostavljene su komunikacijske procedure: 
- za  Pilot projekt HHMS 
-  za postupanje s legalnim i ilegalnim putnicima iz zemalja u 
kojima ima ebole 
-  uputa o pozivanju  ugovornih izvoditelja Hrvatskih cesta u 
slučaju izvanrednih događaja na državnim cestama 
4. Obnovljena je inicijative za donošenje komunikacijskog 
SOP-a za hitan zračni medicinski prijevoz helikopterima 
MORH-a i zrakoplovom Vlade RH 
5. Odgovarano je na zahtjeve u svezi ostvarivanja statusa i 
prava hrvatskih branitelja bivših pripadnika Sustava MiO 

100 %

 



 
 

 

Izrada redovnih i periodičnih 
planova, smjernica, izvješća 
i postignuća u sustava 112 

1. Za DIKSZiS objedinjavani su materijali Službi za izradu: 
- planova i izvješća povezanih s administrativnim 
poslovanjem, obvezama iz radnih odnosa, izobrazbom i dr.   
- kvartnih, godišnjih i četverogodišnjih izvješća,  
- postignuća u 2014. i 2012.-2015. 
- izvješća za razdoblje turističke i protupožarne sezone. 
2. Izrađivano izvješće o događajima koje je zabilježio sustav 
112 i dostavljano Vladi i Uredu predsjednice, 
3. ŽC112 je tjedno dostavljana obavijest HCR-a o 
razminiranju minski sumnjivih područja. 

100 %

 

Objedinjavanje i analiza 
podataka o djelovanju 

centara 112 

1. Analiza djelovanja ŽC 112 putem mega tablice  
temeljem prikupljenih podataka od ŽC 112 sistematizirani i 
obrađeni mjesečni podaci o pokazateljima rada ŽC 112 (20) 
2. Ažurirani su podaci o preusmjerenjima brojeva hitnih službi 
na broj 112 – 193 u deset ŽC112 i 194 u jednom ŽC112 
3. Ažuriran je popis brojeva prema kojima su omogućeni 
besplatni pozivi 
4. Od ŽC112 zaprimljena su 192 CD/DVD-a te na njima 
preslušano 1920 nasumično odabranih tonskih zapisa. 
5. Izrađeni su statistički podaci Sustava 112 za 2014. i  
2005. – 2014. 

100 %

 



 
 

Izvršavanje programa Vlade 
RH ili drugih nositelja u 

području ZiS  

1. Obavljeni su poslovi iz nadležnosti na pripremama i 
izvršavanju Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za 
turističku sezonu u 2015.  
2.  Obavljeni su poslovi iz nadležnosti na pripremama i 
izvršavanju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za RH u 2015. 

100 %

 

Suradnja sa subjektima 
značajnim 

 za djelovanje sustava 112 

1. Suradnja s MZ: Specijalizantima (troje) iz epidemiologije 
prezentiran Sustav 112  
2. Davana su mišljenja na propise drugih subjekata s 
direktnim ili posrednim utjecajem na djelovanje Sustava 112 
3. Odgovori na pitanja/zahtjeve fizičkih osoba (Đalok-Gunja, 
Repanić-Opatija, ratni put) i pravnih osoba (požar-Solaris, 
zlonamjerni pozivi prema hitnim službama –Split, PP Beli 
Manastir-nalet na psa) upućenih prema Sustavu 112 
4. Surađivano je s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe, 
Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu, Udrugom dispečera 
hitne medicine, Hrvatskom call centar udrugom 

100 %

 

Promoviranje broja 112  

1. Multimedijski poslovi vezani za rad SZS112 (izrada 
vlastitih, te praćenje javnih medija i pohrana tonskih i video 
zapisa o 112). 
2. Sudjelovanje u izradi Monografije povodom 10 godina 
DUZS-a. 
3. Priprema tekstova o Sustavu 112 za objavu u glasilu 
SOS112 (7) i godišnjem izdanju. 
4. Obilježavanje 10. godišnjice broja 112 u RH i Dana broja 
112 u EU. 

 

 

8. 
Unaprijediti kvalitetu 

rada djelatnika u 
centrima 112 

Nadzor kvalitete rada u 
centrima 112  

1. Prikupljani su i analizirani ključni pokazatelji uspješnosti 
rada centara 112, a podaci dostupni u sveobuhvatnoj tablici. 
2. Izrađena je tablica i provedena raščlamba kvalitete prijema 
poziva u ŽC112 temeljem nasumično preslušanih zvukovnih 
zapisa za razdoblje siječanj-studeni 2015. 
3. Obrađeni su podaci o prosječnom vremenu javljanja 
operatera u ŽC 112 koji imaju CoordCom (za period siječanj-
ožujak 2015) - prosjek javljanja je 5,4 sekundi, a 90% poziva 
se zaprimi u prvih 10 sekundi, odnosno 98% unutar 20 
sekundi. 
4. Formirana je Radna skupina za postupanje po 
predstavkama i pritužbama koje se DUZS-u podnose u 
djelokrugu centara i postupalo se po četiri pritužbe na rad ŽC 
112 (Šibenik, Pazin, Gospić i Osijek) 
5. Pripremljeni su odgovori na dva upita/predstavke građana 
zbog onečišćenja u Urinju i Bjelovaru 

100 %

 



 
 

Priprema i provođenje 
simulacijsko-komunikacijskih 

vježbi u sustavu 112 

1. Sukladno Planu vježbi DUZS za 2015. od 25. - 27. svibnja 
održana je SKV „Tajni pozivatelj 2015-1“ (kvaliteta prijema 
poziva na broj 112 u slučajevima šutnje pozivatelja, 
nenamjenskog poziva i poziva na stranom jeziku) te 27. i 28. 
listopada SKV „Tajni pozivatelj 2015-2“ (kvaliteta prijema 
poziva na broj 112 u slučajevima šutnje pozivatelja i 
nenamjenskog poziva).  
2. Izrađen je Prijedlog plana vježbu DIKS-a za 2016.g. i 
dostavljen Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja. 

100 %

 

Predlaganje mjera za 
unapređenje rada temeljem 

rezultata nadzora i 
raščlambi vježbi  

1. Sačinjena je raščlamba provedenih SKV „Tajni pozivatelj 
2015 1 i2“ te upućena sudionicima poradi otklanjanja uočenih 
nedostataka i s prijedlogom mjera za unaprjeđenje rada. 
2. U suradnji s Učilištem vatrogastva, zaštite i spašavanja od 
5.5. - 16.6. putem 7 radionica provedena je edukacija 
voditelja ŽC 112 i voditelja dežurne smjene – Modul 3 iz 
područja komunikacijskih vještina, upravljanja stresom, 
kvalitete rada i djelovanja u velikim nesrećama i katastrofi. 
Edukacijom je obuhvaćeno 87 djelatnika. 
3. Izrada i objavljivanje 3 broja 112vjesnika kojim se 
informacije i edukativni materijali prvenstveno stavljaju na 
raspolaganje djelatnicima ŽC 112 te su suradnji s Kabinetom 
na internetskoj stranici DUZS-a objavljeni svi brojevi poradi 
dostupnosti edukativnih sadržaja. 

100 %

 

Edukacija/osposobljavanje 
djelatnika  

kroz tečajeve, radionice,  
seminare i dr. 

1. U suradnji s Učilištem vatrogastva, zaštite i spašavanja od 
5. svibnja do 16. lipnja putem 7 radionica provedena je 
edukacija voditelja ŽC 112 i voditelja dežurne smjene – 
Modul 3 iz područja komunikacijskih vještina, upravljanja 
stresom, kvalitete rada i djelovanja u velikim nesrećama i 
katastrofi. Edukacijom je obuhvaćeno 87 djelatnika. 
2. Dana 11. rujna održan je sastanak s voditeljima ŽC 112 na 
kojem im je ukazano na problematiku svakodnevne 
komunikacije Državnog centra zaštite i spašavanja s 
Županijskim centrima 112 te stupanje na snagu Zakona o 
sustavu civilne zaštite. 
3. Organizirana je edukacija 10 djelatnika ŽC 112 određenih 
za administratore informatičkog sustava. 
4. Tri djelatnika osposobljena su za uporabu AVD 
5. Pohađanje edukacije 1 djelatnika u organizaciji Udruge 
dispečera hitne medicine na temu „Telefonsko komuniciranje“  
u Slavonskom Brodu, 5. i 6. studenog.  
6. Prisustvovanje 2 djelatnika Odjela 18. konferenciji kontakt 
centar industrije održane 1.12. u Zagrebu 

100 %

 



 
 

9. 

Usklađivanje s 
međunarodnim 

normama i 
preporukama na 

području uporabe 
jedinstvenog 

europskog broja za 
hitne službe - broja 112 

Praćenje i provedba 
usvojenih međunarodnih 

normi o broju 112 

1. U MPPI dostavljena je Izvještajna tablica o ključnim 
pokazateljima uporabe broja 112 u RH za Europsku komisiju 
– COCOM, za razdoblje od srpnja 2014. do kraja lipnja 2015. 
2.  dostava podataka iz upitnika - CEPT/ECC - Database of 
E.164 numbers to facilitate inter-PSAP calls in Europe 
3. HAKOM-u dostavljen upitnik ES(2015-06)003 - stvaranje 
baze podataka E.164  povjerljivih kontakt informacija za 
PSAP-ove koji bi mogu biti korišteni za potporu 
transnacionalnih hitnih poziva (112) u Europi – nositelj 
CEPT/ECC (European Conference of Postal and 
Telecommunications Administrations/Electronic 
Communications Committee) 
4. Pregledani su važniji dokumenti o broju 112:  
- Pan-European Mobile Emergency Application (PEMEA) 
Requirements and Functional Architecture  
- Data sharing between Emergency Services 
- Public Consultation on draft BEREC Report on equivalent 
access and choice for disabled end-users. 

100 %

 

Suradnja s EENA-om 

1. Surađivalo se u sklopu obilježavanja Dana 112  
2. Na hrvatski je preveden letak Erasmus generacija 
3. EENA-i su dostavljeni podaci iz RH za godišnju publikaciju 
“Public Safety Answering Points (PSAPs) in Europe - 2015 
edition” 
4. EENA-i je dostavljen upitnik PSAP organisation EU 2015. i 
pismo potpore - EU project for better caller location in Europe 
– Locate 112. 
5. Izrađena su pisma potpore EENA-i za EU projekte Horizon 
2020 „GALILEO-1-2014-2015: EGNSS applications“ 
(lociranje pozivatelja) i - EU project for better caller location in 
Europe – Locate 112. 
6. Praćeni su mnogi dokumenti koje je objavila EENA iz 
raznih područja djelovanja broja 112 

100 %

 

Sudjelovanje na sastancima 
i drugim međunarodnim 

skupovima i aktivnostima 
vezanim uz uporabu broja 

112  

1. Sudjelovanje s prezentacijom na 7. regionalnoj konferenciji 
Sigurnost gradova – SIGG2015 Varaždin. 
2. Sudjelovanje na EENA Conference 2015 u Rumunjskoj (1 
osoba) u travnu 2015. 
3. Sudjelovanje na EENA Members' workshop – Brussels u 
listopadu 2015. (1 osoba) 
4. Sudjelovanje  na  DPPI SEE Seminaru „Early Warning and 
Information Exchange during Emergency Situation“ u 
Beogradu (2 osobe) 
5. Sudjelovanje  na sastanku predstavnika potkomisije za 

100 %

 



 
 

Sustav 112 s mađarskom stranom (1 osoba) 
6. Sudjelovanje na programu Desk Research Georgia 23.-
27.11.2015. i izrada evaluacijskog elaborata 

10. 

Postizanje iste vrste 
tehničko tehnološke 

opremljenosti u 
centrima 112, 

sukladno njihovoj 
veličini, a u svrhu 

njihovog uvezivanja u 
jedinstveni sustav 112. 

Nabava ICT opreme za 
centre 112 

• Rad na tehničkoj specifikaciji za pokretanje natječaja za 
opremanje centara 112 novom CTI opremom. Pokretanje 
nabave CTI rješenja. Potpisan okvirni sporazum na dvije 
godine za opremanje centara 112 novim CTI rješenjem. 
Prvo ugovaranje po okvirnom sporazumu.  

• Po potpisivanju okvirnog sporazuma i prvog ugovora 
izvršena nabava i započeta instalacija i edukacija novog 
CTI sustava za žurne pozive u našim ŽC 112. 

• Završene izmjene na natječajnoj dokumentaciji za 
ugovaranje nepokretnih priključaka i slijedi objava natječaja.

100% 

 

Povezivanje centara 112 u 
jedinstveni sustav 

Edukacija korisnika u 
rukovanju opremom 

11. 

Opremanje i 
održavanje 

informacijske i 
komunikacijske 
tehnologije (IKT) 

sustava 112 i 
poslovnog sustava 

DUZS-a 

Nabava IKT opreme  

• Ugovoreno održavanja informacijsko komunikacijske 
opreme DUZS-a. 

• Preseljenje PUZS Rijeka na novu lokaciju (priključci, 
antene, IT i TK oprema). 

• Preseljenje iz Tkalčićeve u Nehajsku 5 i na Ksaver naših 
tehničkih Odjela. 

• Virtualizacija servera poslovnog dijela DUZS-a (Informare, 
Intranet, …) 

• Edukacija rada na Intranetu DUZS-a (Ksaver – učionica) 
• Priprema za migraciju TK priključaka na novi T-HT 

platformu (Gs, Du, Zd, Ši, St) 
• Virtualizacija serverskih sustava poslovnog IT sustava 

DUZS. 
• Nabava informatičke opreme za 2015. 
• Prijelaz na i instalacija nove antivirusne programske 

opreme u organizacijskim jedinicama DUZS-a. 
• U Divuljama uređene instalacije i priključen agregat za 

potrebe VOS-a. 
• Komunikacijsko vozilo – nabavka aktivne mrežne opreme i 

prikolice. 
• Uređivanje lokanih računalnih mreža u Gospiću, Zadru i 

Bjelovaru (komunikacijski ormari). 
• Uređenje prostora i instalacija u PUZS Šibenik : Od projekta 

i ugovaranja poslova do primopredaje – građevinski, 
elektroinstalacijski radovi, dupli pod. 

• Reorganizacija naponske mreže u server salama u sjedištu 
Uprave. 

• U podrumu zgrade Uprave složeno naše skladište za radio 
komunikacijsku i računalnu opremu. 

100% 

 

Stavljanje u primjenu i 
testiranje IKT opreme  

Održavanje IKT opreme 

Inventura i rashod IKT 
opreme 



 
 

• Velebit – montaža linka za koordinaciju snaga na području 
Velebita. 

• Oštra – montaža repetitora u svrhu poboljšanja čujnosti na 
širem području Gospića. 

• HF-ALE radio sustav (glasovna komunikacija, FTP i mail) : 
izvršena instalacija u Gospiću. Time se sada sustav nalazi 
u Zagrebu (Ksaver), Dubrovniku, Splitu i Divuljama. 

• Ugovaranje usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži 
– potpisan okvirni sporazum, slijedi priprema i potpisivanje 
godišnjih ugovora s davateljem usluge. (Vrijednost ugovora 
2.8 mil. Kn + PDV). 

• Nabava aktivne mrežne opreme za potrebe IKT sustava 
DUZS-a po pitanju obnavljanja opreme i postavljanja 
redundancije (novi redundantni jezgreni preklopnik kao i 
novi gigabitni preklopnici  za servere.). 

• Nabava računalne i komunikacijske opreme iz rutnih 
naknada. 

• Sudjelovanje u procesima pripreme projekata za korištenje 
EU fondova 

• Inventura – rad na usuglašavanju viškova i manjkova u 
računalno komunikacijskoj tehnologiji 

• Kontinuirani rad na rashodu stare IKT opreme DUZS-a. 
• Rashod analogne RK opreme (donacija MUP-a) – 

sređivanje sve dokumentacije i provjera u SOP-u za 
provedbu otpisa, zbrinjavanja i isknjiženja. 

• Organizacija odvoza elektroničkog otpada iz našeg 
skladišta u podrumu na zbrinjavanje (SIKT i DC). 

12. 

Opremanje snaga 
zaštite i spašavanja 

(ZiS) 
radiokomunikacijskom 

opremom po 
standardu TETRA 

Nabava radio 
komunikacijske opreme 

• Kontinuirano opremanje snaga ZiS analognom RK 
opremom : VZ županija, VZ gradova, DVD-ovi i JVP-e. 

• Edukacija za rad na KV sustavu (DC ZiS) 
• Intervencije na repetitorskim postajama radio mreže zaštite 

i spašavanja u smislu zamjene s novim uređajima. 
• Nabava komunikacijske opreme iz rutnih naknada (Tetra i 

DMR, oklopljena IK oprema). Opremanja snaga ZiS. 

100 %

 

Podjela opreme snagama 
ZiS 

13. 

IKT potpora PPS, 
TURS, zimskoj sezoni, 

vježbama, 
radionicama, 
seminarima, 

konferencijama i sl. za 
potrebe drugih 

ustrojstvenih jedinica 

Priprema i podjela IKT 
opreme sudionicima 

• Snježna kraljica – HGSS – TETRA 
• Simulacijska vježba „Pad zrakoplova „, Ksaver 
• Vježba Čiće 2015 
• Vježba Križnica 2015 
• Vježba MODEX 2015 u Nizozemskoj 
• Vježba Strahinjčica 2015  
• Vježba Mura 2015 
• Vježba IPA CAMPEX 2015 U Makedoniji. 

100 %

 

Organizacija radio 
komunikacijske veze 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUZS-a u zemlji i 
inozemstvu 

• Vježba Herkules 2015 
• Gašenje požara Korčula - Pelješac  
• Kampovi za izbjeglice (Kunjevci, Opatovac) 
• Potpora tijekom PPS 2015 (izdavanje opreme, intervencije 

na repetitorima) 
• Vježba Herkules 2015 – Šapjane. 
• Kontinuirana potpora migrantskim kampovima u Opatovcu i 

Slavonskom Brodu 



 
 
 
  
 

UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

RB SPECIFIČNI 
CILJEVI 

ZADATAK/ 
AKTIVNOST REALIZACIJA 

   POSTOTAK 
REALIZIRAN- 

OSTI 

NAPOMENA 
(UKOLIKO CILJ NIJE U 

POTPUNOSTI 
REALIZIRAN, NAVESTI 

RAZLOG) 
 

A B C D E F 

1. 

Formalno 
obrazovanje - 
upis polaznika u 
program 
prekvalifikacija za 
zanimanja 
vatrogasac / 
vatrogasni 
tehničar 

Odluka ravnatelja o upisu Donesena  Odluka o upisu 
polaznika  100%   

Objava natječaja 

Objavljen  natječaj za upis 
kandidata u Vatrogasnu 
školu u šk. god. 
2015./2016. 

100%   

Prijava kandidata Prijavljeno je 125 
kandidata 100%   

Razredbeni postupak 
Razredbenom postupku 
pristupilo 114, a 
zadovoljilo 85 kandidata 

100%   

Upisi 

Upisana su 83 polaznika u 
programe prekvalifikacija. 
Ponovni upis 3 polaznika 
(ponavljači) 

100%   

2. 

Formalno 
obrazovanje - 
provođenje 
programa 
prekvalifikacije 

Provođenje I. dijela nastave 

Prvi dio nastave za 106 
polaznika upisanih u šk. 
god. 2014./15. završio je u 
siječnju 2015. godine 
 
Početak 1. dijela nastave 
za 82 polaznika upisana u 
šk. god.  2015./2016. (1 
polaznik odustao) 
- završetak strukovno-

100%  



 
 

teorijske i praktične 
nastave u trajanju od 270 
sati i upućivanje polaznika 
na strukovnu praksu.  

Prosudba strukovnih sposobnosti Nije realizirano  

Zbog loših vremenskih 
uvjeta prosudba za 
polaznike koji su upisani u 
šk. god. 2014./2015.  nije 
provedena. 

Provođenje II. dijela nastave 
Proveden II. dio nastave 
za 105 polaznika upisanih 
u šk. god. 2014./15. 

100%  

Stečeni uvjeti za obranu 
završnoga rada 

Uvjete za obranu završnog 
rada steklo je 99 polaznika 
prekvalifikacija upisanih u 
šk. god. 2014./2015. 

100%  

Popravni ispiti 
Održani popravni ispiti za  
polaznike koji su upisani u 
2014./2015.  šk. god.   

100%  

Obrana i izrada završnoga rada 

Obrani završnog rada 
pristupilo je 98 polaznika 
prekvalifikacija upisanih u  
šk. god. 2014./2015. – svi 
su obranili završni rad 

100%  

Podjela svjedodžbi 

Podjela svjedodžbi za 98 
polaznika prekvalifikacija 
za zanimanja vatrogasac i 
vatrogasni tehničar  
upisanih u šk. god. 
2014./2015.  

100%  

3. 

Obrazovanje 
prema novom 
nastavnom planu 
i programu za 
temeljno 
zanimanje 
(profesionalni 
vatrogasac) 

Izrada nastavnog plana i 
programa  Nije realizirano  

-nastavne planove i 
programe nije moguće 
izraditi zbog nedostatka 
zakonske regulative 

Pokretanje postupka verifikacije Nije realizirano  

-pokretanje postupka 
verifikacije vezano je uz  
donošenje nove zakonske 
regulative 



 
 

Provođenje Nije realizirano  

- obrazovanje će se moći 
provoditi donošenjem 
novih nastavnih planova i 
programa za temeljno 
zanimanje 

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) 

-Učilište provelo edukaciju  
93 djece nižih razreda 
osnovnih škola 
-PUZS-i proveli edukaciju 
24825 djece u vrtićima i 
nižim razredima osnovnih 
školam 

100%  

5. 

Neformalno 
obrazovanje - 
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  

-Doneseno je 7 programa 
osposobljavanja:  
(spašavanje iz ruševina, 
tečaj za uporabu alata i 
opreme u spašavanju iz 
ruševina, osnovni tečaj 
potrage i spašavanja 
zrakoplova, zapovjedništva 
DIP CZ, upravljanje 
šatorskim naseljem, stožera 
CZ JLP(R)S, 
zapovjedništva CZ županije 
i grada) 

100%  

 
 
Provođenje donesenih programa 
osposobljavanja 

-Provođenjem 18 
programa  
osposobljeno je:  
- 431 polaznik iz redova 
profesionalnih i 
dobrovoljnih vatrogasaca, 
pripadnika DVIP-a, DIP-a 
CZ, MUP-a (Učilište i SZV)
- 285 članova stožera 
zaštite i spašavanja, 
zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnog 
zapovjedništva u pet 
gradova i jednoj županiji 
(107 Učilište i 178 PUZS-i) 

100%  



 
 

- 2219 članova postrojbi 
CZ opće namjene (proveli 
PUZS-) 
- 243 povjerenika CZ 
(proveli PUZS-i) 

Provođenje  programa 
osposobljavanja donesenih 
temeljem posebnih propisa  

Provođenjem Programa 
osposobljavanja 
pučanstva za provedbu 
preventivnih mjera zaštite 
od požara, gašenje požara 
i spašavanja ljudi i imovine 
ugroženih požarom 
osposobljeno 
128 polaznika 

100%  

Provođenje seminara i 
prezentacija iz područja zaštite i 
spašavanja 

Održana edukacija 
vijećnika gradskih 
kotareva i mjesnih odbora 
Grada Splita 

100%  

Disperzija provođenja pojedinih 
osposobljavanja na jedinice 
lokalne i područne  samouprave 

Provođenje programa 
osposobljavanja 
pripadnika operativnih 
snaga (stožeri i 
zapovjedništva, postrojbe 
CZ opće namjene, 
povjerenici CZ) , na razini 
općina i gradova, provodili 
su PUZS-i, a 
osposobljavanje 
pripadnika vatrogasnih 
zajednica i DVIP-ova 
provodio je Sektor za 
vatrogastvo. 

100%  



 
 

6. 

Provjera 
osposobljenosti i 
pripremljenosti 
sustava u cjelini 
putem domaćih i 
međunarodnih 
vježbi ZiS-a i 
prosudba 
spremnosti 
operativnih snaga 
za pružanje 
pomoći izvan RH  

Planiranje,  pripremanje, 
organiziranje i sudjelovanje na 
domaćim vježbama u sustavu 
zaštite i spašavanja i analiza istih 

- donesen Godišnji plan 
državnih vježbi i Plan 
vježbi na razini PUZS-a u 
sustavu civilne zaštite za 
2016.godinu. 
 
-  sudjelovanje 4 
službenika Učilišta na 
domaćim vježbama (Čiće 
2015, Pad zrakoplova 
2015) 

100%  

Planiranje  i sudjelovanje na 
međunarodnim vježbama u 
sustavu zaštite i spašavanja i 
analiza istih 

- sudjelovanje 6 
službenika Učilišta na 
vježbama (LOT1 ModTTX, 
MURA 2015, MODEX 
2015) 

100%  

7. 

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 

Ishoditi Odluku o dodjeljivanju  
lokacije Nije realizirano  

DUUDI nije dostavio popis 
nekretnina kojima 
upravljaju u Zagrebačkoj, 
Splitsko. Dalmatinskoj, 
Primorsko-goranskoj i 
Osječko-baranjskoj 
županiji pa nije postojala 
potreba za pripremanje 
Odluke 

Određivanje i uređenje  lokacije 
(hortikulturalno uređenje 
zemljišta, uvođenje infrastrukture 
- prometnice, struja, voda, plin, 
telefon) 

Nije realizirano  Lokacija nije dobivena 

Uređenje i opremanje  lokacije 
modelima, maketama, 
stacionarnim objektima…. 

Nije realizirano  
Nije bilo moguće realizirati 
bez određivanja lokacije 
 



 
 

8.  
 
 

Osnivanje i 
ustrojavanje 
ustanove  za 
potrebe 
vatrogastva i 
civilne zaštite 
 

Donošenje zakona o osnivanju 
ustanove Nije realizirano  

Nije donesena zakonska 
regulativa (Zakon o 
vatrogastvu) 

Ustrojavanje  ustanove 
 Nije realizirano  

Nije moguće realizirati bez 
donošenja zakonske 
regulative 

Registracija ustanove 
 Nije realizirano  Nije moguće realizirati bez 

ustrojavanja ustanove 

9. 

 
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) 

Praćenje objavljenih natječaja za 
podnošenje prijedloga projekata 
financiranih iz sredstava EU, 
razrada projektnih ideja i priprema 
projektne dokumentacije za 
apliciranje 

1. Za projekt „Nastavno 
nacionalno središte za 
osposobljavanje svih 
vrsta organiziranih 
operativnih snaga 
sustava zaštite i 
spašavanja“, 
nakon potpisanog ugovora 
s konzultantskom  tvrtkom 
izrađena je Studija 
predizvodljivosti.  

2. Za projekt „Opremanje 
i osposobljavanje DIP 
CZ“, napisan opis projekta 
i programski dodatak te 
izrađen troškovnik 
opreme.  Tvrtka Mikro 
projekt izradila poziv za 
natječaj i obrazac A. 
Obavljani cjelogodišnji 
kontakti s posredničkim i 
upravljačkim tijelom. 

3. Za projekt 
„Osposobljavanje 
pripadnika postrojbi 
civilne zaštite županijske 
razine“ napisan opis 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

U 2015.  predviđena je bila  
izrada Studije izvodljivosti i 
projektne dokumentacije 
(nije realizirano, jer 
lokacija nije dobivena). 
Predviđeno trajanje 
projekta je cca 5 godina.  

 

 

 

 

 

Predviđeno trajanje 
projekta je 4 godine, a u 
2015. godini odrađene su 
sve predradnje 

 

 

 

 



 
 

projekta i pripadajući 
projektni sažetak. 
Obavljani cjelogodišnji 
kontakti s posredničkim 
tijelom. 

 

100% 

 

Odrađene su sve 
planirane predradnje za 
2015. godinu 

Razrada prioritetnih ideja za 
financiranje iz strukturnih fondova 
u financijskoj perspektivi 2014 – 
2020 

-vođenje projekta 
„Opremanje i 
osposobljavanje DIP 
CZ“,  

-vođenje projekta 
„Osposobljavanje 
pripadnika postrojbi 
civilne zaštite županijske 
razine“ 

100% 

Predviđeno trajanje 
projekata je 4 godine, a 
odrađene su sve planirane 
predradnje za 2015. 
godinu 

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) 

-sudjelovanje u 
osposobljavanju 
operativnih vatrogasaca iz 
Crne Gore –IPA projekt: 
„FORS MONTENEGRO“ 
po programu 
osposobljavanja za 
gašenje šumskih požara ( 
1 službenik Učilišta) 
 
DPPI – Realizacija 
Programa „Operativno 
djelovanje u cestovnim 
nesrećama“ za vatrogasne 
zapovjednike iz BiH, Crne 
Gore i Makedonije  (28 
polaznika) 
 
-redovno održavanje 
sastanaka TRS-a u vezi 
projekata (izrada 
programskih dodataka za 
3 projekta Učilišta) 
 

100%  



 
 

-prijava 2 projekta za 
pružanje potpore Crnoj 
Gori u području 
osposobljavanja 
profesionalnih operativnih 
snaga ZiS (spašavanje iz 
dubina i visina i 
spašavanje na vodi) 

10. 

Povećanje 
sistemske i 
uporabne 
učinkovitosti 
tehnike zaštite i 
spašavanja 

Ispitivanje tehnike zaštite i 
spašavanja 

308 ispitanih uređaja, 
opreme i sredstava za 
zaštitu, spašavanje i 
gašenje požara 

100%  

Normativno-razvojna djelatnost 

-sudjelovanja u 
predlaganju i donošenju 
normativne i zakonske 
regulative iz područja 
tehnike  

100 %  

Servis i održavanje vatrogasnih 
aparata  

630 vještačenih, 
servisiranih i održavanih 
vatrogasnih aparata  

100%  

11. Jačanje ljudskih 
potencijala 

Osposobljavanje i usavršavanje 
službenika putem programa 
osposobljavanja, seminara, 
tečajeva, radionica…, koje 
provode vanjske ustanove ili 
DUZS 

- regionalni seminar 
razmjene iskustva na temu 
psihosocijalne podrške u 
katastrofama  

- konferencija u 
Stockholmu:„Psihologijska 
potpora u kriznim 
situacijama“ OPSIC 
PROJECT 

- proveden tečaj "Osnovne 
mjere održavanja života uz 
upotrebu automatskog 
vanjskog defibrilatora 
(AVD)"  za 6 službenika 

90% 

- u tijeku je on-line 
edukativni program 
obrazovanja 1 službenice 
o EU fondovima i 
Programima Unije  
 
-1 službenik je u procesu 
stjecanja nastavničkih 
kompetencija (pedagoško-
psihološko-metodičko-
didaktičko obrazovanje) 



 
 

DUZS-a (instruktor –
službenik Učilišta) 

- 2 službenika Učilišta 
sudjelovala na seminaru –
„Osposobljavanje za 
utvrđivanje 
alkoholiziranosti radnika 
na radu“   

- 1 službenik Učilišta 
završio program za 
stjecanje nastavničkih 
kompetencija (pedagoško-
psihološko-metodičko-
didaktičko obrazovanje)   

12. 

Pripremanje i 
provođenje  
ostalih redovnih  
poslova  

Sudjelovanje u izradi, izmjene i 
dopune pravne regulative iz 
područja ZiS-a  

- sudjelovanje u izradi 
Procjene rizika RH 
 
-izrađen Prijedlog 
Pravilnika o vrstama, 
načinu provođenja vježbi 
operativnih snaga sustava 
CZ 
 
- sudjelovanje u Radnom 
timu za izradu Zakona o 
vatrogastvu 
 
- izrada prijedloga odluka  
(49) 
 
-donesen Poslovnik o 
postupcima, uvjetima i 
metodama za ispitivanje 
radne oprema. 

100%  



 
 

Provedba redovnih propisanih 
poslova u području personalnih 
poslova - nadzor korištenja 
radnog vremena, planiranje 
godišnjih odmora, ocjenjivanje 
službenika i dr. 

- evidencija radnog 
vremena 
- izvješće o prisutnosti na 
radu za obračun plaće 
- nalozi za naknadu 
troškova  prijevoza 
- ocjenjivanje službenika 
za 2014. i 2015. godinu 
- izrada procjene troškova 
službenih putovanja 
- izrada procjene 
mjesečnog plana 
korištenja sl. vozila 
-plan godišnjih odmora za 
2015.g. 

100%  

Priprema i izrada financijskog 
plana i plana nabave 

- izrada financijskog plana 
Učilišta za 2016. te  
projekcije za-2017. i 2018. 
godinu 
- izmjena/usklađivanje PN 
za 2015. godinu  
- izrada rebalansa 
financijskog plana za 
2015. godinu  
-izrada plana nabave za I. 
kvartal 2016. godine 
- usklađivanje plana 
nabave s financijskim 
planom za 2015.  

100%  

Praćenje realizacije plana nabave 
i eventualne korekcije u skladu s 
potrebama i financijskim 
mogućnostima 

- vođenje evidencije o 
realizaciji plana nabave na 
projektu A863006 Učilišta 
temeljem ispostavljenih 
zahtjeva za nabavu 

100%  

Izrada  smjernica za rad u 2016.,  
kvartalnih planova i godišnjeg 
plana rada  

-sudjelovanje u izradi 
Strateškog plana MUP-a 
-izrađen Plan rada za 
2016. za Učilište 
vatrogastva, zaštite i 
spašavanja 

100%  



 
 

Izrada kvartalnih izvješća, 
postignuća i godišnjeg izvješća o 
radu  

-izrađeno izvješće o radu 
za IV. kvartal 2014. godine
-izrađeno godišnje 
izvješće o radu za 2014. 
godinu. 
-izrađena izvješća o radu 
za I., II. i III. kvartal za 
2015. godinu 
- izrada godišnjeg izvješća 
o provedenim aktivnostima 
iz Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od 
interesa za RH u 
2015.godin 
- izrada Izvješća  TURS 
2015 

        100%  

Stručni članci 

- pisanje članaka za web 
stranicu Učilišta 
- pisanje članaka za SOS 
časopis 
- pisanje tekstova za 
Godišnjak 

       100%  

Stručna literatura -sudjelovanje sa SZV u 
izradi ISU priručnika         100% 

do donošenja novih 
nastavnih planova i 
programa izrađuju se 
samo radni materijali za 
polaznike, a nakon toga 
izdat će se priručnici za 
svaki pojedini predmet  

Registar rizika 

-sastanak u vezi 
donošenja II. Izmjena i 
dopuna  Strategije 
upravljanja rizicima i 
Izmjena i  dopuna Naputka 
za izradu mapa poslovnih  
procesa i procesa 
upravljanja rizicima 

       100%  

Inventura 

-provedba usklađivanja 
knjigovodstvenih 
evidencija iz poslovnih 
knjiga DUZS-a s 

        100%  



 
 

evidencijom Učilišta 
-sudjelovanje u popisnim 
povjerenstvima za 
provedbu inventure 

Suradnja s drugim ustrojstvenim 
jedinicama DUZS 

SOP  
- psihologijsko testiranje 
kandidata za prijem u 
državnu službu na radna 
mjesta  
-nalozi za izdavanje 
računa 
DIKS  
- psihološka pomoć 
službenicima u ŽC112 
Zagreb  
- Modul 3 Razvoj 
kompetencija djelatnika 
županijskih centara 112  
Kabinet ravnatelja  
-stručna praksa u DUZS-u 
(upoznavanje studenata s 
djelokrugom aktivnosti 
Učilišta)  
- Izrada didaktičkog 
materijala 
PUZS Zagreb  
- sudjelovanje na 
osposobljavanju postrojbi 
CZ opće namjene u 7 
gradova Zagrebačke 
županije 
Sektor za CZ 
-traženje mišljenja na 
prijedloge programa 
osposobljavanja 
Sektor za vatrogastvo 
- suradnja u vezi 
provođenje programa 
osposobljavanja 

         100%  



 
 

Suradnja sa središnjim i drugim 
tijelima državne uprave i tijelima 
područne i lokalne samouprave, 
pravnim osobama  

MZOS   
- hodogram (osnivanje 
javne ustanove) 
Hrvatski centar za 
razminiranje 
-sastanak u vezi 
provođenja edukacije o 
opasnosti od mina 
Poduzeće I.T.Graf 
- redizajn postojećeg i 
izrada novog didaktičkog 
materijala 
Sveučilišna bolnica u 
osnivanju u likvidaciji 
-ishođenje suglasnosti za 
provođenje praktične 
nastave iz programa 
osposobljavanja 
Ministarstvo zdravlja i 
HZHM  
- dobivanje suglasnosti i 
provođenje 
osposobljavanja i 
obnavljanja znanja iz 
pružanja prve pomoći i 
javno dostupne rane 
defibrilacije uz upotrebu 
AVD-a za službenike 
DUZS-a 
Hrvatske šume, Hrvatske 
vode, C.I.O.S. 
- provođenja terenske 
nastave  
UHS 
-pedagoško-andragoška 
edukacija djelatnika 
vezana uz edukaciju  
djece 
Agencija za strukovno 
obrazovanje i 
obrazovanje odraslih 
- formalni programi 

        100%  



 
 

osposobljavanja u sustavu 
CZ  
- unos podataka o 
polaznicima programa 
prekvalifikacija  u  Bazu 
MUP 
- provedba revizije  
programa osposobljavanja 
za DIP CZ 

Suradnja s međunarodnim 
čimbenicima koji se bave 
obrazovanjem u području 
vatrogastva te zaštite i 
spašavanja 

Veleposlanstvo 
Francuske Republike 
-održana 2 tečaja iz KBRN 
zaštite 
- proveden tečaj 
„Upravljanje i 
zapovijedanje u 
vatrogasnim 
intervencijama“( 2 
službenika dobila 
međunarodnu licencu 
instruktora) 
 
Udruženje avijatičara 
Neonukleon iz Srbije 
-– proveden Program 
Osnovnog tečaja potrage i 
spašavanja zrakoplova u 
skladu sa standardima i 
preporučenoj praksi 
Međunarodne 
organizacije za civilno 
zrakoplovstvo (ICAO) i 
Međunarodne pomorske 
organizacije (IMO) 
 
Republika Slovenija 
- sastanak stalnog 
povjerenstva za zaštitu od 
prirodnih i drugih nesreća 

       100%  



 
 

Vođenje pedagoške 
dokumentacije 

- vođenje matičnih i 
razrednih knjiga te  pisanje 
razrednih i završnih 
svjedodžbi za formalno 
obrazovanje 
- provjera vjerodostojnosti 
svjedodžbi (35) 
-izdavanje 
duplikata/prijepisa 
svjedodžbi (13) 
- unos podataka u e-bazu 
osposobljavanja te  
pisanje i izdavanje potvrda 
i uvjerenja o   
 osposobljavanju 
-pisanje Odluka o 
priznavanju ispita i 
razlikovnim ispitima 

       100%  

Analiza uspjeha 

-analiza uspjeha polaznika 
programa prekvalifikacije 
na kraju nastavne i 
školske godine 
2014./2015. 

        100%  

Pokretanje postupka za dobivanje 
ovlaštenja za  osposobljavanje  
radnika za rad na siguran način 
pri  nadležnom ministarstvu 

-nije realizirano    zbog neusklađenosti  
zakonske  regulative 

Redizajn postojećeg 
promidžbenog materijala za djecu 

-završen redizajn 
postojećeg te izrada 
novog promidžbenog 
materijala za edukaciju 
djece (bojanka, 
enigmatika, raspored, 
memory i puzzle) u 
području zaštite i 
spašavanja 

         100%  

Monografija 
-dorada teksta, umetanje 
slika za dovršetak 
Monografije 

         100%  



 
 

Ostalo 

-posjeta (psiholog) 
zimskom prihvatnom 
centru za emigrante u 
Slavonskom Brodu 
- sudjelovanje na  
sastanku u Šapjanama 
vezanom uz  temu 
„Spašavanje iz dubina i 
visina“  
- arhiviranje predmeta 
- priprema i provođenje 
stručnih i administrativnih 
poslova tijekom godine 
(mišljenja na pravne akte, 
priprema dokumentacija 
za provođenje pojedinih 
aktivnosti) 

        100%  

 
 
 

SEKTOR OPĆIH POSLOVA 

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

ZADATAK/ 
AKTIVNOST REALIZACIJA POSTOTAK 

REALIZIRANOSTI 

NAPOMENA 
(UKOLIKO CILJ NIJE 

U POTPUNOSTI 
REALIZIRAN, 

NAVESTI RAZLOG) 
 

A B C D E F 

1. 

Uspostava 
zakonodavstva i 

učinkovito 
provođenje 

pravnih propisa u 
području zaštite i 

spašavanja 

Izrada i upućivanje u postupak 
donošenja  zakona i drugih 
propisa u području zaštitite i 
spašavanja    
 -   Zakon o sustavu civilne zaštite 
- Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o HGSS-u 
- Nacrt prijedloga Zakona o 

vatrogastvu 
- zakoni o potvrđivanju 

međunarodnih ugovora 

- Zakon o sustavu 
civilne zaštite, NN 
82/15 
 

- Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
HGSS-u, NN110/15 

 
- Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma između 
Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade 

    100% 

 



 
 

Republike Srbije o 
suradnji u zaštiti od 
prirodnih i drugih 
katastrofa,, NN 3/15  

 
- izrada Nacrta 

prijedloga Zakona o 
izmjenama i 
dopunama Zakona o 
ustrojstvu i djelokrugu 
ministarstava, s 
Konačnim prijedlogom 
zakona; dostava 
Ministarstvu uprave 
 

Izrada prijedloga uredbi, odluka, 
zaključaka i drugih akata iz 

djelokruga DUZS-a koje donosi 
Vlada Republike Hrvatske 

- Program aktivnosti u 
provedbi posebnih 
mjera zaštite od 
požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku 
za 2015., NN  36/15; 
 

- Odluka o sudjelovanju 
pripadnika civilne 
zaštite RH u 
međunarodnoj vježbi 
za module civilne 
zaštite Europske unije 
„MODEX 2015“, od 
5.3.2015. 

 
- Odluka o donošenju 

Procjene rizika od 
katastrofa za 
Republiku Hrvatsku, 
12. studenoga 2015. 

 
- Odluka o min. 

financijskim 
standardima za 
decentralizirano 
financiranje redovite 

      100% 

 



 
 

djelatnosti javnih 
vatrogasnih postrojbi 
u prvom tromjesečju 
2016. godine, NN 
122/15 

Izrada i  donošenje pravilnika i  
standardnih operativnih 

postupaka  

 
- Pravilnik o izmjenama 

Pravilnika o postupku 
uzbunjivanja 
stanovništva, NN 
10/15 
 

- Izrada i provedba 
postupka za  
donošenje pravilnika 
za provedbu Zakona o 
sustavu civilne zaštite 
(cca10) 
 

- Plan klasifikacijskih 
oznaka u uredskom 
poslovanju DUZS-a 
za 2016. 

 
- Poseban popis 

gradiva  DUZS s 
rokovima čuvanja – 
Rješenje o odobrenju 
Hrvatskog državnog 
arhiva od 12. svibnja 
2015. 
 

   100% 

 

Donošenje izvršnih akata u 
nadležnosti ravnatelja (odluke i 

dr.) 

- izrađeno i doneseno 
cca 150 odluka 
 

- Dopuna popisa 
pravnih osoba kojima 
je izdana suglasnost 
za obavljanje stručnih 
poslova u području 
zaštite i spašavanja, 
NN 36/15  

  100% 

 



 
 

 
- Odluka o stavljanju 

van snage Odluke o 
imenovanju 
zapovjednika, 
zamjenika 
zapovjednika, 
pomoćnika 
zapovjednika i 
članova 
Zapovjedništva CZ 
RH 
 

- Odluka o organizaciji 
terenske vježbe 
HERKULES 2015. 

 
- Odluka i Program 

osnovnog treninga 
članova HGSS-a iz 
prve pomoći u 
neurbanim i teško 
pristupačnim 
područjima 

- Odluka o organizaciji 
stožerne i terenske 
vježbe MURA 2015 

- Odluke o donošenju i 
provedbi programa 
osnovnog tečaja 
potrage i spašavanja  
zrakoplova u skladu 
sa standardima ICAO 
i IMO 

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 

 
- Realizirano 
- Uputa o uvjetima 

korištenja službenih 
vozila, mobilnih 
telefona i poslovnih 
kreditnih kartica 
Državne uprave za 

100% 

 



 
 

zaštitu i spašavanje,  
4. kolovoza 2015. 

 
-   upute o provedbi 

Programa aktivnosti 
zaštite od požara za 
2015. (4 upute) 

Izrada/kontrola u formalno-
pravnom smislu nacrta ugovora i 

sporazuma koje sklapa DUZS 

 
Realizirano 100% 

 

Priprema prijedloga i očitovanja 
za nadležno Državno odvjetništvo 

RH u parničnom, ovršnom i 
upravnom postupku 

 
- parnični postupak u 

pravnoj stvari HT-a 
protiv Županijskog 
centra za 
obavješćivanje Split 
radi isplate  

- parnični postupak u 
pravnoj stvari MIRKO 
KOŠTURJAK, Našice 
c/a RH DUZS radi 
isplate  

- parnični postupak u 
pravnoj stvari Tomislav 
Šaško c/a Republika 
Hrvatska  

- parnični postupak RH 
protiv Slavena Galića 
radi naknade štete  

- ovršni postupak RH 
protiv Maria Mioča 

- ovršni postupak RH 
protiv Ivana Janeša   

- kazneni postupak 
protiv Petra Humbala  

- parnični postupak u 
pravnoj stvari Josipa 
Bilića protiv RH, DUZS 
radi naknade štete          

   100% 

 

2. 
 

Procjena učinaka 
propisa i 

Izrada Prijedloga plana 
normativnih aktivnosti DUZS-a  

Godišnji plan normativnih 
aktivnosti za 2015. godinu 100%  



 
 

 informiranje 
javnosti 

(Zaključak Vlade od 
17.12.2014.)   
 
- koordinacija izrade 
Prijedloga plana 
normativnih aktivnosti 
DUZS-a za 2016. (u 2016. 
godini nije planirano 
donošenje zakona iz 
djelokruga DUZS) 
 
-izrada Prijedloga 
Programa za preuzimanje 
i provedbu pravne 
stečevine za 2016. MVEP 
(DUZS nema obveze u 
2016. godini) 

Provedba postupka procjene 
učinaka propisa 

 
- Procjena učinaka 

propisa za Zakon o 
sustavu civilne zaštite 
 

- provedba „e-
Savjetovanja“ za 
Prijedlog zakona o 
izmjenama i 
dopunama zakona o 
Hrvatskoj gorskoj 
službi spašavanja 

 
- provedba „e-

Savjetovanja“ za 
podzakonske propise 
iz nadležnosti DUZS 

 

   100% 

 

3. 

Učinkovita 
provedba 
poslova 

uredskog 
poslovanja i 
upravljanje 
pismenima  

Obavljanje svih poslova uredskog 
poslovanja  

 
NEUPRAVNI 
Broj otvorenih predmeta – 
2377 
Ukupan broj akata – 
24624 
Broj ulaznih akata – 

   100% 

 



 
 

11252 
Broj vlastitih akata -13372 
 
Broj otpremljenih akata – 
4196 
 
UP/I 
Broj otvorenih predmeta – 
2857 
Ukupan broj akata – 4987 
Broj ulaznih akata – 1714 
Broj vlastitih akata – 3273 
Broj otpremljenih akata – 
2552 
 
UP/II 
Broj otvorenih predmeta – 
6 
Ukupan broj akata – 69 
Broj ulaznih akata – 22 
Broj vlastitih akata – 47 
Broj otpremljenih akata - 
22 
 

Obavljanje poslova u svezi 
arhiviranja i izlučivanja 

dokumenata nastalih u radu 
DUZSa 

 
Hrvatski državni arhiv 6. 
svibnja 2015. izvršio je 
stručni nadzor nad 
arhivskim i registraturnim 
gradivom DUZS-a u 
Zagrebu,Nehajska 5.  
 
Izlučeno je gradivo DUZS  
po odobrenju Hrvatskog 
državnog arhiva: 
- 35 dužnih metara 
gradiva iz 2005.-2012. 
godine  
 
Arhiviranje predmeta: 
- predali su arhivsku 
građu u arhiv DUZS-a, 

  100% 

 



 
 

Nehajska 5, Zagreb  :   
-    PUZS Rijeka (2008, 
2009, 2010, 2011, 2012) 
-  PUZS Šibenik (2010, 
2011, 2012, 2013) 
-  PUZS Pazin (2014) 
- Sektor za vatrogastvo za 
2011.,2012,2013.godinu 
- Sektor za CZ za 2013. i 
2014.  
- PUZS Gospić za 2013.  
- Učilište vatrogastva, 
zaštite i spaš. za 2012.i 
2013. 
- SOP za 2014.godinu 
- Povjerenstvo za žalbe 
DUZS-s za 2014. i 2015.  
- PUZS-i su dostavili 

Izvješća o izlučivanju 
(uništavanju) njihovog 
gradiva kojem je 
istekao rok čuvanja  

 
Poslovi u svezi korištenja pečata 

s grbom Republike Hrvatske i 
štambilja te vođenje propisanih 

evidencija 

 
Realizirano 

  100% 

 

4. 

Provedba II-
stupanjskog 

upravnog 
postupka 

Obavljanje administrativnih i 
stručnih poslova  u II.-

stupanjskom upravnom postupku 

Provedba II- stup. 
postupaka i arhiviranje 
predmeta Povjerenstva za 
žalbe koje je prestalo s 
radom 1. kolovoza 2015. 
na temelju Zakona o 
sustavu civilne zaštite i 
Odluke o stavljanju van 
snage Odluke o 
imenovanju predsjednice i 
članova Povjerenstva za 
žalbe, 

  100% 

 

 Priprema odgovora na tužbe u 
upravnim sporovima u svezi 

Realizirano (ukupno 6 
upravnih sporova)          100%  



 
 

provedbe inspekcijskog nadzora  

5. 

Priprema 
prijedloga i 

izrada  
izmjena i dopuna  

Pravilnika o 
unutarnjem  

redu DUZS-a 
te izrada rješenja 

o rasporedu  
nakon donošenja 

istoga 

Prikupljanje prijedloga 
ustrojstvenih jedinica 

 
Izvršeno 100% 

 
/ 

Izraditi prijedlog 
 

Izvršeno 100% 
 
/ 

Uputiti na suglasnost MURH 
 

Izvršeno 100% 
 
/ 

Uputiti na očitovanje SDLSN 
 

Izvršeno 100% 
 
/ 

Izrada nacrta rješenja sukladno 
Pravilniku 

 
 
 
/ 

/  

 
Izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem 

redu mijenjani su 
stručni uvjeti za 

pojedina radna mjesta 
– nije bilo potrebe 
donositi rješenja o 

rasporedu  

Dostava na potpis 
 
/ / 

 
„ 

6. 

Izrada rješenja 
o ocjenama 

nakon 
provedbe 
postupka 

ocjenjivanja DS i 
DN 

Prikupiti obrasce za sve DS i DN  100% / 

Provjera prikupljenih obrazaca 
Izvršeno 

100% 
/ 

Izrada nacrta rješenja 
Izvršeno 

100% (ukupno 657) 
/ 

Dostava na potpis 
Izvršeno 

100% 
/ 

7. 

Izrada Plana 
korištenja 
godišnjeg 

odmora za 2015. i 
izrada rješenja  

Prikupiti prijedloge ustrojstvenih 
jedinica 

Izvršeno 100% / 

Izraditi Plan Izvršeno 100% / 

Dostava na potpis Izvršeno 100% / 
Izrada nacrta rješenja sukladno 

Planu 
Izvršeno 100% (ukupno 665) / 

Dostava na potpis Izvršeno 100% / 

8. Obavljanje Prikupljanje dokumentacije Izvršeno 100% / 



 
 

kadrovskih  
poslova 

Prikupljanje zahtjeva Izvršeno 100% / 

Priprema odjava i prijava za 
HZMO i HZZO 

Izvršeno 100% / 

Izrada  nacrta rješenja  
sukladno Kolektivnom ugovoru 

Izvršeno 100% (ukupno 562) / 

Izrada potvrda o radnom odnosu Izvršeno 100% (ukupno 37)  / 

Izrada nacrta rješenja sukladno 
Zakonu 

Izvršeno 100% (ukupno 1218) / 

Unos i izmjena podataka u bazu Izvršeno 100% / 

Vođenje evidencije o  
liječničkih uvjerenjima 

Izvršeno 
100% 

/ 

Upućivanje DS na liječničke 
preglede 

Izvršeno 
100% 

/ 

Vođenje evidencije o liječničkih 
 uvjerenjima 

Izvršeno 
100% 

/ 

Upućivanje DS na liječničke 
preglede 

Izvršeno 
100% 

/ 

9. 
 

Izrada Plana 
nabave /  Izmjena 

plana nabave 
2015  

Prikupljanje potreba za izmjene 

Izvršeno 

100% 

Realizirano u skladu sa 
pravovremeno 
dostavljenim potrebama 
i mogućnostima; 

Provjera i razvrstavanje potreba 
izvršeno 

 
 

Izrada prijedloga plana 
nadmetanja sa izmjenama 

izvršeno 
 

 

Unos zahtjeva za grupiranje 
sukladno ZJN sa izmjenama 

izvršeno 
 

 

Dostava prijedloga Plana nabave 
na ovjeru 

izvršeno 
 

 

Objava Plana nabave na web 
izvršeno 

 
 

Realizacija Plana nabave izmjena izvršeno   

Izmjene i dopune Plana nabave izvršeno 100%  



 
 

Analiza Plana nabave kontinuirano   

10. 
Provođenje 

postupaka javne 
nabave  

Zaprimanje zahtjeva za nabavu 

kontinuirano 

 

Realizirano u skladu sa 
pravovremeno 
dostavljenim potrebama 
i mogućnostima; 

Provjera i razvrstavanje zahtjeva 
za nabavu 

kontinuirano   

Priprema postupka kontinuirano   
Izrada Odluke o pokretanju 

postupka nabave 
kontinuirano   

Priprema dokumentacije za 
provođenje postupka nabave 

 Implementiranje novih obveza iz 
ZJN u dokumentaciju 

kontinuirano 
 

 

Objava nadmetanja (ovisno o 
postupku) 

kontinuirano   

Zaprimanje prijava (ponuda) 
gospodarskih subjekata 

kontinuirano   

Otvaranja ponuda (ovisno o 
postupku) i izrada zapisnika 

kontinuirano   

Pregled ocjena i usporedba 
ponuda 

kontinuirano   

Donošenje odluke o odabiru ili 
poništenju 

kontinuirano   

Dostava odluke svim sudionicima 
nadmetanja 

kontinuirano   

Mirovanje kontinuirano   

Zaprimanje žalbi i postupanje po 
žalbama 

kontinuirano   

Upis u propisane evidencije kontinuirano   

11 Izrada izvješća 
Prikupljanje podataka o izvršenju 

kontinuirano 
 

Izrada i rokovi u skladu 
sa propisima i 
dostavljenim uputama; 

Obrada podataka kontinuirano   
Dostava podataka kontinuirano   

12. 
Zaključivanje 
ugovora i/ili 

izdavanje 
Izrada prijedloga ugovora  

kontinuirano 
 

Realizirano u skladu sa 
provedenim 
postupcima; 



 
 

narudžbenica Usuglašavanje prijedloga ugovora kontinuirano   

Potpis prijedloga ugovora kontinuirano   

Realizacija ugovora kontinuirano   

13. 
Istraživanje 

tržišta / Tehničke 
konzultacije 

Zaprimanje zahtjeva za analizu 
tržišta 

1 100%  

Prikupljanje potrebnih informacija 1   

Kontaktiranje gospodarskih 
subjekata 

1   

Analiza prikupljenih podataka 1   

Povratna informacija podnositelju 
zahtjeva 

1   

14. 

Prodaja 
materijalnih 

sredstava ako je 
proveden 

postupak otpisa i 
proglašena 

neperspektivnost 

Zaprimanje zahtjeva za prodaju Nije bilo potreba  Nije bilo dostavljenih 
zahtjeva za prodaju; 

Izrada prijedloga postupka 
prodaje 

   

Priprema dokumentacije    

Oglašavanje u tisku ili interno    

Zaprimanje ponuda    

Analiza ponuda    

Odluka o odabiru    

Zaključivanje ugovora    

15. 
Izdavanje 
potvrda,  

certifikata 

Zaprimanje zahtjeva 
 

Izvršeno 100%  

obrada obrazaca Izvršeno 100%  

ovjera obrazaca izvršeno 100%  

16. 

Održavanja 
objekata, 

postrojenja i 
voznog parka 

(tekuće i 
investicijsko 

Planiranje održavanja kontinuirano  Sve iskazane potrebe 
realizirane;  

Zaprimanje zahtjeva kontinuirano   

Realizacija vlastitim resursima kontinuirano   

Angažiranje vanjskih resursa kontinuirano   



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

održavanje, 
dodatna 
ulaganja) 

Zaključivanje poslovnog odnosa 
kontinuirano 

 
 

17. 
Organizacija 
skladišnog 
poslovanja 

Zaprimanje dokumentacije za 
skladištenje 

kontinuirano   

Zaprimanje materijalnih sredstava 
(MS) 

kontinuirano   

Manipuliranje MS u skladištu kontinuirano   

Zaprimanje dokumentacije za 
izdavanje 

kontinuirano   

Izdavanje MS sa popratnom 
dokumentacijom 

kontinuirano   

18. 

Suradnja sa 
Državnim uredom 

za središnju 
javnu nabavu 

(DUSJN) 

Zaprimanje uputa o načinu 
postupanja 

kontinuirano 100% U skladu sa uputama i 
traženjima DUSJN; 

Postupanje po uputi kontinuirano 100%  

Izvješćivanje kontinuirano 100%  

19. 
Planiranje i 
upravljanje 
prijevozom 

Zaprimanje zahtjeva za 
prijevozom 

Kontinuirano   

Realizacija vlastitim resursima Kontinuirano   
Angažiranje vanjskih resursa kontinuirano   

Zaključivanje poslovnog odnosa kontinuirano   
 

20. Izrada PN 2016 
prvo tromjesečje 

Prikupljanje potreba 

izvršeno 

100% 

Moguće izmjene u 
skladu sa potrebama – 
moguć prijenos 
određenih financijskih;  

Objedinjavanje/usklađivanje izvršeno   
Ovjera PN 2016 prvo tromjesečje izvršeno   

21. 

Pravovremeno i 
dokumentirano 

izvršavanje 
planiranih 

financijskih  
obveza 

 
Unos financijskog plana za 2015. 
god. u poslovni sustav razrađen 

na 5. razini pozicija plana 

 
Izvršeno 100% 

 

Priprema preraspodjele 
proračunskih sredstava 

tijekom proračunske godine 

5 preraspodjela tijekom 
godine 100% 

 

Izvršavanje financijskog plana-
kontrola u  

odnosu na planirana sredstva 

izvršeno 
100% 

 



 
 

Izrada financijskog izvještaja  i 
obrazloženja za 2014.god. 

izvršeno 100%  

Izrada mjesečnih financijskih 
izvještaja 

izvršeno 100%  

Izrada Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti za 2014. god. 

izvršeno 100%  

Izrada PFU obrazaca izvršeno 100%  

Računovodstveni proces-
kontiranje i knjiženje u analitičkim 

evidencijama i glavnoj knjizi, 
kontrola knjigovodstvene 

dokumentacije 

izvršeno 

100% 

 

Unos računa i naloga za 
preknjiženje u sustav Državne 

riznice 

izvršeno 
100% 

 

Plaćanja računa, vođenje 
knjigovodstvenih evidencija, 

financijsko izvješćivanje 

izvršeno 
100% 

 

Obračun plaća, drugog dohotka, 
izrada obrazaca vezanih uz 

isplate plaća 

izvršeno 
100% 

 

Obračun službenih putovanja u 
tuzemstvo i inozemstvo, 
blagajničko poslovanje 

izvršeno 
100% 

 

Vođenje materijalnog 
knjigovodstva, osnovnih 

sredstava i i sitnog inventara 

izvršeno 
100% 

 

Provođenje pripremnih radnji za 
godišnji popis osnovnih 

sredstava, sitnog  
inventara i dr. 

izvršeno 

100% 

 

Izrada godišnjeg popisa imovine  izvršeno 100%  

Uspostava i razvoj financijskog 
upravljanja i kontrola FUIK-

ažuriranje dokumentacije(knjiga 
poslovnih procesa i registar 

rizika), izrada Plana FUIK-a na 
razini DUZS-a  

djelomično 

75% 

U očekivanju nove 
Uredbe o unutarnjem 
ustrojstvu nisu  
ažurirani svi poslovni 
procesi i mape rizika  

Izrada godišnjeg izvješća - GI 
FUIK za 2014.god 

izvršeno 100%  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FUIK-Služba za financijske 
poslove-kontrolne aktivnosti 
(pisane procedure, pravilnici, 

naputci), popis poslovnih procesa 
i aktivnosti, dijagram tijeka, izrada 

mapa procesa 

djelomično 

50% 

Usmeno i mail-om 
proslijeđeni zahtjevi 
prema sektorima 
vezanim uz EU projekte 
za izmjenom rokova 
izvještavanja i 
procedurom 
obavješćivanja o 
izmjenama postavki na 
EU projektima  

Rad na financijskom dijelu EU 
projekata-planovi, izvješća, 
arhiviranje dokumentacije 

Izvršeno 
100% 

 



 
 
 
 

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE 

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

ZADATAK/ 
AKTIVNOST REALIZACIJA 

POSTOTAK 
REALIZIRANOS

TI 

NAPOMENA 
(UKOLIKO CILJ NIJE U 

POTPUNOSTI 
REALIZIRAN, NAVESTI 

RAZLOG) 
 

A B C  D E 

1. 

Aktivno 
sudjelovanje i 
ispunjavanje 

obveza DUZS-a i 
RH u sustavu 
civilne zaštite 

Europske unije 
 

Polugodišnji sastanak direktora 
civilne zaštite EU  

Sudjelovalo se je na dva 
sastanka 100% 

 

Sastanci Odbora za civilnu zaštitu 
EU 

Sudjelovalo se je na četiri 
sastanka   100% 

 

Sastanci PROCIV - 
 Radna grupa za civilnu zaštitu 

Vijeća EU  

Sudjelovalo se je na 
sedam sastanaka 100% 

 

Sastanak Nacionalnih 
koordinatora za Mehanizam Unije 

za 
 civilnu zaštitu 

Sudjelovalo se je na 
jednom sastanku  100% 

 

Radionica Europske komisije i 
predsjedništva  

Vijećem EU 

Sudjelovalo se je na dvije 
radionice 100% 

 

Sastanci stručnjaka Mehanizma 
Unije za civilnu zaštitu 

Sudjelovalo se je na tri od 
moguća šest sastanka 50% 

Predstavnik u radnoj 
skupini nije mogao 
sudjelovati. 

Sastanci "Naučene lekcije iz 
nedavnih nesreća" 
  Mehanizma Unije 

Nije se sudjelovalo niti na 
jednom sastanku 0% 

Stručne službe nisu 
iskazale interes 

Info day za projekte u okviru 
Mehanizma  

Unije za civilnu zaštitu 

Nije se sudjelovalo 
0% 

Stručne službe nisu 
iskazale interes 

Sudjelovanje na tečajevima 
Mehanizma  

Unije za civilnu zaštitu 

Sudjelovalo se je na 25 od 
mogućih 29 tečajeva 86% 

 



 
 

Program razmjene stručnjaka 
MUCZ 

Sudjelovalo se je u jednoj 
razmjeni stručnjaka 

Nije moguće 
prikazati u 
postotku 

Nije iskazan interes za 
više razmjena stručnjaka 

Sudjelovanje sa stručnjacima na 
vježbama za module CZ 

Sudjelovalo se je na dvije 
vježbe (jedna terenska i 
jedna stožerna) 

25% 

Stručne službe nisu 
iskazale interes za 
sudjelovanje na više vježbi 

Sudjelovanje na 5. Forumu civilne 
zaštite EU 

Forum je održan 6. – 7. 
svibnja 100% 

 

IPA faza II Sastanci upravljačke 
skupine  Održani svi sastanci 100% 

 

IPA II – organizacija tečajeva i 
EoE 

Organizirana jedna 
razmjena stručnjaka 100% 

 

IPA II terenska vježba 
Vježba je održana 

100% 
 

IPA II provođenje stožernih vježbi 
i radionIca 

Aktivnosti održane prema 
planu 100% 

 

IPA FLOODS Sastanci 
upravljačke skupine  

Održan je jedan sastanak 
100% 

 

IPA FLOODS Regionalna 
terenska vježbe kojoj će prethoditi 

stožerna vježba 

 

- 

Vježba će se održati 2016 
godine 

IPA FLOODS Ostale aktivnosti 
(izrada procedura za prelazak 

granice) 

 
- 

Radionica će se održati 
2016 godine 

Stožerne vježbe za ključno 
osoblje modula civilne zaštite EU 

Lot1 2014/15 

Organizirane sve vježbe 
100% 

 

Terenske vježbe za module HCP, 
WP i CBRN Lot2 2014/15 

 
 

Nismo dobili projekt 



 
 

Stožerne vježbe za ključno 
osoblje modula civilne zaštite EU 

Lot1 2015/16 

 
 

Nismo dobili projekt 

Organizacija CMI Tečajeva 
MUCZ  

Organizirani su svi tečajevi
100% 

 

Organizacija i provođenje vježbe 
MUCZ "MURA 2015" 

Vježba je uspješno 
organizirana i provedena 100% 

 

Otpornost kritične infrastrukture u 
EU: RECIPE  

Projekt se provodi 
100% 

 

Projekt MATILDA 
Projekt se provodi 

100% 
 

2. 

Poštivanjem 
obveza koje 
proizlaze iz 
potpisanih 
bilateralnih 

stjecanje novih 
znanja i jačanje 

vlastitog sustava 
zaštite i 

spašavanja kao i 
omogućavanje 

pružanja 
međunarodne 

pomoći 

Sastanak Stalne mješovite 
komisije za provedbu sporazuma 

s Republikom Slovenijom 

8.12.2015. 
100% 

 

4 sastanka potkomisija na stručne 
teme s Republikom Slovenijom 

2.sastanka, 25.3. i 18.9. 
2015. 50% 

Ostali sastanci  
potkomisija su odgođeni 
zbog objektivnih razloga  

Radni sastanci Područnih ureda 
zaštite i spašavanja s Republikom 

Slovenijom 

Ukupno održano 10 od 
planiranih 12 radnih 
sastanka 

83% 
Ostali sastanci neodržani 
zbog objektivnih razloga 

Sastanak Stalnog mješovitog 
povjerenstava za provedbu 
Sporazuma s Mađarskom 

Da, 29.5.2015. 
100% 

- 

Aktivnosti pograničnih Područnih 
ureda zaštite i spašavanja s 

županijskim uredima u Mađarskoj 

Održana 3 sastanka od 
planiranih 8 37 % 

Ostali sastanci neodržani 
zbog objektivnih razloga 

Sastanak Stalnog mješovitog 
povjerenstava za provedbu 

Sporazuma s BiH 

- 
0% 

Sastanak neodržan zbog 
objektivnih razloga 

4 sastanka potkomisija na stručne 
teme s BiH 

- 
0% 

Sastanci  potkomisija su 
neodržani zbog objektivnih 
razloga 

Aktivnosti pograničnih Područnih 
ureda zaštite i spašavanja s 
županijskim, kantonalnim i 
republičkim uredima u BiH 

Održana 2 sastanka od 
planiranih 8 25% 

 

Sastanak Stalnog mješovitog - 0% Sastanak je trebao biti na 



 
 

povjerenstava za provedbu 
Sporazuma s Crnom Gorom 

poziv CG strane 

2 sastanka potkomisija na stručne 
teme s Crnom Gorom 

- 
0% 

Sastanci  potkomisija su 
neodržani zbog objektivnih 
razloga 

Sastanak Stalnog mješovitog 
povjerenstava za provedbu 
Sporazuma s Makedonijom 

- 

0% 

Sastanci  potkomisija su 
neodržani zbog objektivnih 
razloga ( financijski razlozi 
i migrantska kriza) 

Bilateralna razmjena vatrogasaca 
tijekom ljetne požarne sezone s 

Francuskom Republikom 

- 
0% 

Nije održano zbog 
financijskih razloga obiju 
strana 

Stručni tečajevi s Francuskom 
Republikom 

Da, 26 - 28.10. 2015. i 17.-
20.11.2015. 100%  

Sastanak Stalnog mješovitog 
povjerenstva s Republikom 

Albanijom 

- 
0% 

Nije održano zbog 
financijskih razloga od 
strane domaćina Albanije 

Sastanak Stalnog mješovitog 
povjerenstva s Republikom 

Srbijom 

14.-15.4.2015. 
100% 

- 

Radni bilateralni sastanci s 
Ukrajinom, Izraelom, Talijanskom 
Republikom, Češkom Republikom 
i Republikom Kosova, Estonije i 

Savezne države Minnesote 

20.5. 2015.Minnesota 

14% 

Ostali sastanci nisu 
održani zbog objektivnih 
razloga – nemogućnosti 
usklađivanja termina 

3. 

Poštivanjem 
obveza iz 
članstva u 

međunarodnim 
organizacijama i 

regionalnim 
inicijativama 
jačati vlastiti 

sustav zaštite i 
spašavanja i 
doprinositi 
znanjem i 

sposobnostima 
međunarodnom 

okruženju 

Sastanak NATO Grupe za civilnu 
zaštitu – CPG x 2 aktivnosti 

12.-13.ožujka 
15.-16.listopada 100% 

 

Seminar NATO Grupe za civilnu 
zaštitu 

1.-3.lipnja 
0% 

Nije se sudjelovalo zbog 
nedostatka interesa 

Sastanak NATO Odbora za 
civilno planiranje u izvanrednim 
situacijama CEPC - 1 aktivnost 

4.-5.svibnja 
18.-19.studenog 100% 

Na razini NATO-a 
odlučeno je da će se ipak 
održavati dva sastanka 
godišnje 

NATO EADRCC terenska vježba, 
2 pripremna sastanka + vježba 

18.-21.svibnja MPC 

35% 

Na prvoj planskoj 
konferencija i na vježbi se 
nije sudjelovalo zbog 
migrantske krize 

UN INSARAG Sastanak radne 
skupine Europa  

 
0% 

Zbog  migrantske krize 
nije se sudjelovalo 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

UN Europski forum za 
smanjivanje rizika od katastrofa  

 
 

 

Sastanak Odbora stalnih 
predstavnika EUR-OPA 

sporazuma  Vijeća Europe 

 
 

 

Sastanak EUR-OPA biroa Vijeća 
Europe   

   

DPPI Redoviti polugodišnji 
regionalni sastanak + sastanak 

RS za obuku + Advisory board  – 
2 aktivnosti 

21.-23.travnja 
3.-4.studenog 100% 

 

DPPI Program obuke - 10 
aktivnosti  

DUZS sudjelovao na 8 od 
planiranih 10 aktivnosti 80% 

 

DPPI JERU projekt – (SWIFT 
obuka Hrvatska, 2x planski 

sastanci 

 
 

Nije bilo organiziranih 
aktivnosti 

CMEP Vijeće + Sekretarijat 
Sastanak 

 
 

Nije bilo organiziranih 
aktivnosti 



 
 

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 

 
Red. 
broj 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

ZADATAK/ 
AKTIVNOST 

POSTOTAK 
REALIZIRANOSTI 

NAPOMENA 
(UKOLIKO CILJ NIJE U 

POTPUNOSTI REALIZIRAN, 
NAVESTI RAZLOG) 

 
A B C D E 

1. 

Priprema provedbe 
inspekcijskih nadzora ‐ 

planiranje i usklađivanje 
rada inspektora sukladno 
normativnim propisima i 

potrebama stanja sustava 

Praćenje promjena relevantnih zakona i pod 
zakonskih akata i njihova implementacija. 100% 

 

Izrada Godišnjeg plana inspekcijskih i stručnih 
nadzora ZiS i vatrogastva. 100% 

 

Izrada i usklađivanje kvartalnih planova 
inspekcijskih nadzora ZiS i vatrogastva. 100% 

 

2. 

Provedba redovnih i 
izvanrednih inspekcijskih i 

stručnih nadzora u području 
zaštite i spašavanja i 

vatrogastva 

Provođenje redovno planiranih inspekcijskih i 
stručnih nadzora u području ZiS sukladno 
godišnjem i kvartalnim planovima. 

89,5% 

Preostalih 10,5%  težišno 
nije izvršen zbog 
dugotrajnog bolovanja 
dijela inspektora 

Provođenje redovno planiranih inspekcijskih i 
stručnih nadzora u području vatrogastva 
sukladno godišnjem i kvartalnim planovima. 

97,74 

 
Preostalih 2,26% nije 
izvršeno poradi 
nemogućnosti korištenja 
službenih vozila, a jednim 
dijelom pošto 
novozaposleni inspektor 
nije mogao odmah 
obavljati inspekcijske 
nadzore. 

Provođenje izvanrednih inspekcijskog nadzora u 
području ZiS i vatrogastva, temeljem prijava i 
predstavka ili po iznenadnim potrebama. 

100% 
 

3. 

Obrada i analiza podataka te 
izrada izvješća o obavljenim 

inspekcijskim 
nadzorima 

Izrada pojedinačnih kvartalnih i godišnjih izvješća 
inspektora za ZiS i vatrogastvo 100% 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Obrada, analiza i izrada kvartalnih izvješća o 
provedbi nadzora na razini Odjela za inspekciju 
ZiS i Odjela za vatrogasnu inspekciju 

100% 
 

Priprema i izrada objedinjenih kvartalnih i 
godišnjeg izvješća na razini SSIP 100% 

 

4. Obuka, osposobljavanje, 
seminari, radionice, vježbe 

Priprema i održavanje godišnjeg stručnog 
sastanka svih inspektora SSIP 0% 

Sastanak nije održan zbog 
očekivanja donošenja 
novog Zakona o SCZ i 
podzakonskih akata 

Planiranje i upućivanje inspektora na stručna 
osposobljavanja i seminare iz područja rada 100% 

 

Upućivanje i sudjelovanje inspektora na 
radionicama i vježbama iz područja nadzora 100% 

 

5. 

Priprema i provođenje ostalih 
redovnih poslova 

(normativnih, personalnih, 
logističkih i dr.) 

Sudjelovanje u izradi, izmjene i dopune pravne 
regulative iz područja ZiS i vatrogastva 100% 

 

Provedba redovnih propisanih poslova u području 
personalnih poslova ‐ nadzor korištenja radnog 
vremena, planiranje godišnjih odmora, 
ocjenjivanje službenika i dr. 

100% 

 

Priprema i izrada financijskog plana i plana 
nabave 100% 

 

Suradnja sa drugim ustrojstvenim jedinicama 
DUZS 100% 

 

Suradnja sa središnjim i drugim tijelima državne 
uprave 100% 
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 GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU PUZS-a ZA 2015. GODINU  (Prilog br.1.) 

  PUZS    BJELOVAR                                 

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D 

11I1..
11 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

Održano niz sastanaka prilikom pripreme i realizacije zadaća 
programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za RH 
03. 09. 2015. upućena šesta (posljednja) dislokacija u DIP Split 
– Divulje 
Nakon otkazivanja ugovora sa općinama JVP Grada Bjelovara 
od 01. 01. 2015. ne izlazi na vatrogasne intervencije niti 
zaprima dojavu o požaru za područje 8 općina: Severin, 
Rovišće, Kapela, Nova Rača, Zrinski Toplovac, Veliko Trojstvo, 
Velika Pisanica, Veliki Grđevac, dok 2 općine (Ivanska i 
Štefanje) od ranije nisu pokrivene izlascima JVP Čazma.  
Općina Berek također nema odgovarajuću zaštitu od požara 
na svom području obzirom na spremnost svog DVD-a, a nije 
potpisan ugovor sa JVP Garešnica. 
Dojava o požaru za tih 11 općina transferira se na  dežurstvo u 
VZO. U slučaju potrebe zapovjednik VZŽ izdaje nalog za 
intervencije JVP u konkretnim slučajevima.   
Predloženo je ustrojavanje vatrogasnog operativnog centra na 
razini BBŽ. 
Planirane aktivnosti su realizirane 100%.  

Ukupan broj sastanaka:    31   
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2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

Ažurirani podaci u bazi podataka Područnog ureda za zaštitu i 
spašavanje Bjelovar, održani sastanci stožera zaštite i 
spašavanja o kojima su razmatrani planovi civilne zaštite 
odnosno planovi zbrinjavanja  turista u slučaju izvanrednog 
događaja. 
06. 10. 2015. godine izrađeno izvješće o provedbi Programa 
pripremnih i provedbenih aktivnosti  za turističku godinu 2015"  
Planirane aktivnosti su realizirane 100%. 

  
  Ukupan broj sastanaka:14 
  

3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

Slijedom zaprimljenih dojava o pojavi klizišta pročelnik i 
djelatnici Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Bjelovar 
obišli su  u 15 navrata 13 lokacija klizišta na području 
Bjelovarsko bilogorske županije (područje Općina Kapela, 
Šandrovac, Berek, Garešnica, Sirač, Ivanska) 
Obilazak lokacija na području Grada Bjelovara na kojima su 
sanirani vodni objekti nakon poplava radi kontrole obavljenih 
radova sanacije nasipa i održavanja protočnosti vodotoka. 
29. 10. 2015. godine održan je zajednički sastanak Stožera 
civilne zaštite  Bjelovarsko-bilogorske županije sa nadležnim 
službama, institucijama i poduzećima koja upravljaju vodnom, 
cestovnom i energetskom infrastrukturom, te stalnim 
operativnim snagama sustava civilne zaštite, uz 2 pripremna 
radna sastanka. 
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. 
Planirane aktivnosti su realizirane 100%. 

  
  Ukupan broj sastanaka:28 
 
  

4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

Izdavanje suglasnosti na Odluke o određivanju operativnih 
snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje, te  
Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite  za JL(R)S. 
Izrada Upute o postupanju jedinstvenog operativno-
komunikacijskog centra 112 u slučaju dojave o legalnim i 
ilegalnim putnicima iz zemalja u kojima ima ebole,  
izrađen prijedlog  izmjena i dopuna Pravilnika o jedinstvenom 
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europskom broju za hitne službe ("Narodne novine", broj 
82/09.), 
donesen Privremeni provedbeni naputak o prijemu i 
prosljeđivanju dojave o nastanku događaja u kojem je potrebna 
intervencija vatrogasne službe, te ažuriranje tablice s 
tabelarnim pregledom komunikacijskih podataka vatrogasnih 
postrojbi, 
zaprimljen Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od 
vrućine, 
ažuriran (s komunikacijskim podatcima pojedinih sudionika 
protokola)  Provedbeni naputak za primjenu Protokola o načinu 
zbrinjavanja životinja. 
izrađene primjedbe na Prijedlog priručnika za povjerenike 
civilne zaštite i više pravilnika i poslovnika u izradi 
zaprimljena Uputa o prihvatu migranata – dragovoljno 
prihvaćanje migranata u nadležnosti je Ministarstva socijalne 
politike i mladih 
ažuriran Operativni plan za provedbu, vođenje i izvršenje 
Vatrogasnih intervencija    na području Bjelovarsko bilogorske 
županije 
izrađeno mišljenje na prijedlog projekta osposobljavanja 
pripadnika DIP-ova i županijskih specijalističkih postrojbi 
civilne zaštite  

5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

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. Do sad je ažurirano 17 planova zaštite i spašavanja, 
od kojih neki i dva puta, a za 7 je ažuriranje u tijeku. 
 
Planski dokumenti su izrađeni 100%. 

 
Procjene ugroženosti:24 
Donesene:24 
od toga, revidirano (ažurirano):17 
 
Planovi zaštite i spašavanja:24 
Doneseni:24 
od toga, revidirano (ažurirano):17 
Prostorno planska dokumentacija: 
Broj podnesenih zahtjeva:9 
Broj izdanih suglasnosti:9 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu:0 
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6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

Tijekom I i II kvartala zbog pojave i sanacije klizišta održano je 
više sastanaka stožera zaštite i spašavanja na kojima je 
analizirano stanje, te predložene mjere praćenja stanja, 
procjena nastalih šteta i njihova dostava županijskom 
povjerenstvu, te potreba traženja pomoći Bjelovarsko 
bilogorske županije u otklanjanju posljedica nastalih klizišta 
06.11.2015.- sastanak stožera prilikom istjecanja opasnih tvari 
i evakuacije djece iz osnovne i srednje škole, te dječjeg vrtića u 
Garešnici. Koordinirano saniranje terena. 
 

Ukupan broj sastanaka:23 

7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

Konzultacije sa predstavnicima  više JPL(R)S  oko izrade 
planskih dokumenata zaštite i spašavanja. 
 
Upućen dopis svim  JPL(R)S  kojim smo obrazložili obveze 
koje je potrebno izvršiti u narednom razdoblju, posebice 
donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 
sustav civilne zaštite, imenovanje stožera civilne zaštite i 
ažuriranje baze podataka. 
 
Izrađen i distribuiran prijedlog Odluke o određivanju operativnih 
snaga sustava civilne zaštite za  JPL(R)S 

 

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

popunjene su sve postrojbe civilne zaštite: 23 postrojbe opće 
namjene, 2 USAR tima, postrojba za logistiku i postrojba za 
opsluživanje sirena. 
tijekom 2015. izvršena je popuna 1 postrojbe opće namjene  
općina i 5 povjerenika za područje 4grada i 1 općine 
 
Postrojbe civilne zaštite su ustrojene i popunjene 100%. 

 
Ukupan broj broj popunjenih 
postrojbi ON:23 
Broj popunjenih spec. postrojbi : 4 
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON:1 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi: 1 
Broj obavljenih smotriranja 
povjerenika: 5 
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9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

Održana smotra 1 općinske postrojbe opće namjene i 5 smotri 
povjerenika 4 grada i 1 općine, kojima su održana  su i 
predavanja o Osnovama pružanja prve medicinske pomoći u 
organizaciji Županijskog društva Hrvatskog crvenog križa, 
Organizacija i sudionici zaštite i spašavanja, te Taktika i 
postupci postrojbi civilne zaštite opće namjene u mjerama 
civilne zaštite. 
 
Planirane aktivnosti su realizirane 85%. Nije obavljeno 
planirano osposobljavanje povjerenika civilne zaštite Grada 
Garešnice jer gradonačelnik nije donio Odluku o imenovanju 
novih povjerenika. 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON:1 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi: 
Broj održanih osposobljavanja 
povjerenika: 5 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

Održavani redovni radni sastanci s odgovornim osobama hitnih 
službi čiji se pozivi preusmjeravaju na ŽC 112 Bjelovar 
(zapovjednik VZŽ i zapovjednici JVP, voditelj OKC PU BB, 
glavna sestra ZHM BBŽ)  
Održan niz sastanaka sa predstavnicima JPL(R)S  oko izrade 
planskih dokumenata zaštite i spašavanja i provedbe redovnih 
aktivnosti, te obveza iz Zakona o sustavu civilne zaštite. 
Predstavnici PUZS prisustvovali nizu aktivnosti, sastanaka i 
različitih manifestacija  JPL(R)S, udruga građana, ustanovama 
i pravnim osobama koje se bave zaštitom i spašavanjem 
 

Ukupan broj sastanaka:43 

11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

Svim predškolskim ustanovama, te osnovnim i srednjim 
školama upućen dopis sa obavijesti o Natječaju za likovne, 
literarne i foto radove djece i mladih na temu katastrofa i snaga 
sustava civilne zaštite. Prilikom provedbe edukacije djece 
održani su sastanci sa ravnateljima osnovnih škola sa ciljem 
uključivanja što većeg broja učenika u natječaj. 
02.04.2015. odabrani najbolji radovi na županijskoj razini 
pristigli na 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 2014/2015. 
godinu na temu katastrofa i snaga zaštite i spašavanja. 
Autorima najboljih radova podijeljena priznanja 15. 06. 2015. 
godine. 

Ukupan broj sastanaka: 26 
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08. 06. 2015. na svečanoj sjednici Bjelovarsko bilogorske 
županije  Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Bjelovar 
uručena „Povelja Bjelovarsko bilogorske županije za naročite 
uspjehe i doprinose na svim područjima gospodarskog i 
društvenog života od značaja za Županiju.“ 

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

PUZS sudjelovao u izradi elaborata i koordinaciji terensko-
pokaznih vježbe, te kao promatrači i sudionici (ŽC 112):  
Srednja škola ˇBartola Kašića“ Grubišno Polje 02. 03. 2015., 
Centar za odgoj i obrazovanje „Rudolf Steiner“ Daruvar 21. 04. 
2015., OŠ „Mate Lovraka“ Veliki Grđevac 28. 04. 2015., OŠ 
Veliko Trojstvo 07. 05. 2015. , TVP „Aqua Ballisae d.o.o.“ 
Daruvar 22. 05. 2015., IV Osnovna škola Bjelovar 28. 05. 
2015., postrojenje INA OS Šanrovac 28. 05. 2015., Osnovna 
škola Nova Rača, PŠ Bulinac  23. 09. 2015., Osnovna škola 
Nova Rača, matična škola, 28. 09. 2015., tvrtka „“Irida d.o.o.“ 
Daruvar 24. 11. 2015., tvrtka „Intercal d.o.o.“ Sirač 17. 12. 
2015. 
  
ŽC112 sudjelovao u simulacijsko-komunikacijskim vježbama 
„TETRAEX1 2015“ i „TETRAEX2 2015.“  „Tajni pozivatelj 
2015-1“ i „Tajni pozivatelj 2015-2“koje su trajale više dana. 
 
Planirane aktivnosti su realizirane 100%. 

Planirano vježbi za 2015. – 9 
Ukupan broj održanih vježbi:11 
Broj SKV: 4 

13. Jačanje ljudskih potencijala 

Djelatnici PUZS sudjelovali su na slijedećim 
osposobljavanjima: 
– sudjelovanje  na radionici Zavoda za hitnu medicinu Zagreb 
Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskih 
vanjskih defibrilatora 
– sudjelovanje  na radionici “Prilagodba klimatskim 
promjenama u regijama Hrvatske–Središnja Hrvatska” u 
organizaciji REC Hrvatska - projekt CroAdapt, održanoj  u 
Daruvaru.    
-  osposobljavanje za rad na ZeOS-u u prostorijama PUZS 
Bjelovar.  
- jednodnevna edukacija iz područja komunikacijskih vještina, 
upravljanja stresom, kvalitete  rada i postupanja kod velikih 
nesreća i katastrofa „Modul 3 – Razvoj kompetencija djelatnika 

Broj educiranih službenika:23 
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Županijskih centara 112“ za službenike ŽC 112 Bjelovar, 
- edukacija administratora ŽC 112 za pripremu podataka za 
CTI sustav. 
-  sudjelovanje  na radionici „Strateško planiranje kao osnovica 
za pripremu projekata“ RERA BBŽ 
- 3 vježbenika nazočili „Seminaru za polaganje općeg dijela 
državnog stručnog ispita“ u organizaciji Državne škole za javnu 
upravu 
15.10.2015. godine tri osobe na stručnom osposobljavanju bez 
zasnivanja radnog odnosa (jedan voditelj dežurne smjene i dva 
operatera – analitičara) počinju jednogodišnje osposobljavanje 
u ŽC 112 Bjelovar (do 14.10.2016.), 30.11.2015. dvije osobe 
na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa 
(operater – analitičar) završavaju jednogodišnje 
osposobljavanje u ŽC 112 Bjelovar (od 01.12.2014.), 11. 12. 
2015. završava osposobljavanje viši tehničar civilne zaštite  
(od 11. 12. 2014. godine) 
-  sudjelovanje  na radionici „Izrada studije utjecaja na okoliš“ 
RERA BBŽ 

14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

Provedena je edukacija djece prema Nacionalnom programu 
edukacije djece u području zaštite i spašavanja u 20 osnovnih 
škola i 2 dječja vrtića. 
 
Planirane aktivnosti su realizirane 95%. 

Ukupno planirano: 
Škole 20 
Vrtići 3 
Realizirano u 2015. 
Broj škola:20 
Okvirno broj učenika:1179 
Broj vrtića:2 
Okvirno broj djece:91 
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15. 

Izgradnja jedinstvenog 
informacijsko-

komunikacijskog sustava 
112 

Do kolovoza 2015. bio je  postavljen na sva računala PUZS 
Bjelovar antivirusni program McAfee 8.8,  koji je automatski, 
jednom mjesečno, vršio puno skeniranje kompletnog računala, 
dok su se ažuriranja vršila i dnevno, također automatski, 
Od kolovoza 2015. godine instaliran novi antivirusni program 
F- Secur Client Security Premium  na sva ispravna računala 
PUZS Bjelovar, te isti vrši mjesečno i dnevno skeniranje radnih 
računala. 
Besplatni alat Malwarebytes Anti-Malware, instaliran na sva 
računala, te se ručno, jednom mjesečno, s najnovijom verzijom 
alata, vrši skeniranje računala. 
 
Utvrđivanje tehničkih rješenja za ugradnju optičkoga privoda, 
izvedba novoga privoda od zdenca kabelske kanalizacije (u 
prizemlju zgrade) do prostorija ŽC 112 Bjelovar (srpanj 2015.), 
ugradnja optičkoga priključka u optički panel i instaliranje 
istoga panela u samostojeći komunikacijski ormar u server salu 
ŽC 112 Bjelovar (kolovoz 2015.), te 11.11.2015. priključivanje 
veza PUZS Bjelovar na optički privod. 
 
Tehnička nadogradnja informacijsko-komunikacijskog sustava 
112 (instaliranje u ŽC 112 Bjelovar priključnih uređaja – 
rutera), a vezano uz realizaciju projekta migracije (optimizacije) 
na IP tehnologiju, te sa danom 02.07.2015. migracija na IP 
tehnologiju. 
 
Realizacija projekta ustrojavanja server sale u ŽC 112 
Bjelovar, nabavka potrebne opreme - samostalnog 
komunikacijskog ormara (kolovoz 2015.) i dr. informatičkih 
komponenti (UPS, računala). Pokretanje postupka nabave 
klima uređaja za server salu. Postupak angažiranja ovlaštene 
tvrtke za obavljanje tehničkih radova prespajanja tehničkih 
komponenti iz ŽC 112 Bjelovar u samostalni komunikacijski 
ormar u server sali (kolovoz 2015.), te tijekom listopada 2015. 
izvedba navedenih radova dogradnje informatičkog sustava ŽC 
112 Bjelovar, a u prosincu 2015.  zamjena osigurača u GRO 
ormariću.  
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Realizacija projekta prelaska ŽC 112 Bjelovar tijekom 
studenoga 2015. na rad u novom CTI sustavu (ORKKo Sfera), 
koji je otpočeo 01. 12. 2015. 
 
Svakodnevni rad u jedinstvenom informacijsko-
komunikacijskom sustavu 112, utvrđivanje eventualnih 
anomalija i kvarova računalne i telekomunikacijske opreme, te 
agregata, otklanjanje kvarova i servisiranje opreme. 
 
23.09.2015 temeljem obavijesti iz HT-a migracija Office fax 
usluge na Cloud fax uslugu. 

16. 

Održavanje funkcionalnosti i 
nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

 
Obilazak, održavanje i popravci sirena od strane  predstavnika 
ovlaštenih  tvrtki za održavanje funkcionalnosti sustava za 
uzbunjivanje 
Ukupno 7 uvezanih sirena u sustav CRO 2001 u ŽC 112 
Bjelovar 
Ispravnih je svih 7 uvezanih sirena 
 

Ukupan broj sirena:18 
Broj uvezanih sirena:7 
Broj ispitanih:7 uvezanih 
Broj ispravnih:7 uvezanih 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

Većina medija na području Bjelovarsko bilogorske županije 
popratile su dvije aktivnosti: obilježavanje Dana jedinstvenog 
europskog broja za žurne službe 112 – 11.02. 2015., te 
obilježavanje Dana civilne zaštite – 02.03. 2015. u Grubišnom 
Polju 
Osim toga, aktivnosti PUZS su prezentirane u 26 novinskih 
članaka i radio emisija 

 

18. Međunarodna suradnja  nije bilo  

19. 
 
 

Redovni administrativni 

Redovni administrativni poslovi obavljani su prema zadaćama i 
određenim rokovima 
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poslovi 
 
 
 

20.  
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

Izvješćivanje oko aktivnosti prijevoza imigranata 
autoprijevoznika sa područja BBŽ  

  PUZS     ČAKOVEC                              

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 

BROJČANI POKAZATELJI 
(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D 

11I1..
11 

Priprema i Provedba Vladinog 
"Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

- Župan donio Odluku o zabrani spaljivanja. 
- Sastanci s VZMŽ, Inspektoratom unutarnjih poslova PU 
međimurske, Šumarijom Čakovec, Elektrom Čakovec i ŽUC 
Međimurske županije 
- Održana sjednica Stožera ZiS Međimurske županije 
- Čelnici gradova i općina upoznati su s obvezama iz Programa
 
- Dostavljeno Izvješće Sektoru za CZ i Sektoru za vatrogastvo 
 
- Podjela letaka za protupožarnu sezonu u tri (3) hotela 
- Proslijeđen JINGL opasnost od požara za lokalnu TV stanicu 
i lokalne radio stanice 
 
Na području Međimurske županije nije bilo većih požara 
otvorenog prostora niti većih šumskih požara 

Ukupan broj sastanaka: 18 



 
 

11 
 

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" (TURS 

2015) u dijelu "Sigurnost 
turista" 

- Održani sastanci s VZMŽ, Zavodom za hitnu medicinu 
Međimurske županije, PU međimurskom, te gradom Mursko 
Središće i općinama Sveti Martin na Muri, Štrigova i Goričan 
(turističke zajednice) 
- Održana sjednica Stožera ZiS Međimurske županije  
 
Dostavljeno Izvješće Sektoru za CZ 
 
Međimurska županija u turističkom smislu nije destinacijska 
odrednica turista već samo tranzitna i to u ljetnim mjesecima. 

   Ukupan broj sastanaka: 12 

3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

11.02.2015. godine održana je sjednica Stožera zaštite i 
spašavanja Međimurske županije - provođenje mjera zaštite i 
spašavanja u zimskom periodu, rad zimske službe. 
 
Snježne oborine: 2x 
- proglašenja zimskih uvjeta na cestama imali smo od 28.12. 
do 30.12.2014. godine i od 06.02. do 11.02.2015. godine ali 
bez prekida cestovnog prometa ili dugotrajnih zastoja na 
cestama, bez izolacija naselja ili pojedinih dijelova naselja. 
Nismo imali prekide ili otežano snabdijevanje opskrbe 
energentima. 
 
Porast vodostaja rijeka: 2x 
-  23. – 26.05.2015. redovna obrana od poplave ne rijeci Muri i 
na malom slivu Trnava 
- 15. – 17.10.2015. redovna obrana od poplave ne rijeci Muri i 
na malom slivu Trnava 
 
Olujna nevremena ili tuča: 3x 
 -(srpanj 2x  i kolovoz 1x)  
 
Sastanci:  
1. Zajednički sastanak s predstavnicima PU međimurske, 
Hrvatske ceste Ispostava Varaždin i Županijske uprave za 
ceste Međimurske županije te njihovim koncesionarima, 
inspekcije Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture – 
viši inspektor cestovnog prometa i cesta, predstavnicima 
gradova Čakovec, Prelog i Murskog Središće i njihovih 

  
    Ukupan broj sastanaka: 17 
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komunalnih službi na temu nepovoljnih meteoroloških uvjeta u 
zimskom razdoblju 2015./2016. 
 
2. Hrvatske vode – VGI za mali sliv „Trnava“ Čakovec: 8x 
    - obrana od poplava 
    - rekonstrukcija nasipa za obranu od poplava  
 
3. Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec i HGSS Čakovec: 
2x 
    - nepovoljni vremenski uvjeti 
 
4. Županijska uprava za ceste Međimurske županije: 5x 
    - sanacija klizišta 
    - zimska služba 
 
Ažurirana baza podataka svih sudionika zaštite i spašavanja i 
službi redovnih djelatnosti koje se aktiviraju u spašavanju u 
nepovoljnim vremenskim uvjetima temeljem dostavljenih 
planova i programa. 
 
Sektoru za CZ dostavljeno izvješće o provedenim preventivnim 
aktivnostima. 

4. 
Učinkovito provođenje pravnih 

propisa u području zaštite i 
spašavanja 

Primijećeno je da se donose planovi zaštite spašavanja i 
operativni planovi civilne zaštite bez prethodne suglasnosti ove 
Uprave. 
 
Donijeta Uputa o postupanju jedinstvenog operativno-
komunikacijskog centra 112 u slučaju dojave o legalnim i 
ilegalnim putnicima iz zemalja u kojima ima ebole. 

 

5. 

Provođenje pravnih propisa u 
području zaštite i spašavanja i  

dokumentima prostorno-
planske dokumentacije 

JLP(R)S 
 
 
 

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

‐ Međimurska županija, 3 grada i 22 općine 
 
SUGLASNOSTI PUZS na Izmjene i dopune procjena:   11x 
(općine Šenkovec, Sveti Martin na Muri, Pribislavec, Donja 
Dubrava, Podturen, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, 
Dekanovec, Belica, Gornji Mihaljevec i Vratišinec) 
 

 
 
Procjene ugroženosti: 26 
Donesene: 26 
od toga, revidirano (ažurirano): 26 
 
Planovi zaštite i spašavanja: 26 
Doneseni: 26 
od toga, revidirano (ažurirano): 23 
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23.02.2015. dano pozitivno mišljenje na procjenu Međimurske 
županije  (suglasnost DUZS-a od 04.03.2015.) 
13.05.2015. dano pozitivno mišljenje na procjenu grada 
Preloga (suglasnost DUZS-a 18.06.2015.) 
 
Zaprimljeno zahtjeva za prostorno-plansku dokumentaciju: 18 
Davanje suglasnosti: 6 
Davanje smjernica i zahtjeva za prostorno – plansku 
dokumentaciju: 12 

 
Prostorno planska dokumentacija: 
Broj podnesenih zahtjeva: 18 
Broj izdanih suglasnosti: 18 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu: 0 

6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne zaštite i 
vatrogasnih zapovjedništava u 

slučaju velike nesreće 

Održana sjednica Stožera ZiS Međimurske županije i sjednice 
Stožera grada Mursko Središće (2x) zbog proglašenja obrane 
od poplave na rijeci Muri i malom slivu Trnava 
 
Održana sjednica Stožera ZiS Međimurske županije radi 
izbjegličkog vala (2x). 
 
Održane sjednice Stožera ZiS gradova Mursko Središće i 
Prelog, općina  Pribislavec, Orehovica i Donji Kraljevec u svezi 
donošenja analize stanja sustava CZ, smjernica za 
organizaciju i razvoj sustava CZ i godišnji plan razvoja sustava 
CZ 

Ukupan broj sastanaka:10 

7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 

dosadašnjih i donošenje novih 
jasnih politika od interesa za 
razvoj sustava civilne zaštite  

Nije bilo ovih aktivnosti.  

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

- Od 25 postrojbi opće namjene popunjene su 23 postrojbe, 2 
postrojbe nisu popunjene. 
- Popunjene županijske specijalističke postrojbe  (spašavanje 
iz ruševina, spašavanje na vodi i logistika). 
 
- Izvršena popuna postrojbe CZ opće namjene općina: 4x  
(Sveta Marija, Šenkovec, Sveti Martin na Muri i Goričan) 
 
- Obavljeno smotriranje postrojbe opće namjene općina: 3x 
(Šenkovec, Sveti Martin na Muri i Goričan) 

 
 
 
Ukupan broj broj popunjenih 
postrojbi ON: 23 
Broj popunjenih spec. postrojbi: 3  
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON: 3 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi: 0  
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- poteškoće u dogovaranju termina za smotriranje postrojbi CZ 
s JLP(R)S (najčešće se kao razlog navodi nedostatak 
financijskih sredstava te velik broj DVD-a i ekipiranost DVD-a) 

 

9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

- održano je osposobljavanje Stožera ZIS-a, Zapovjedništva 
civilne zaštite i vatrogasnog zapovjedništva Grada Čakovca i 
općine Šenkovec. 
 
- poteškoće u dogovaranju termina za osposobljavanje 
postrojbi CZ s JLP(R)S i opremanju postrojbi CZ (najčešće se 
kao razlog navodi nedostatak financijskih sredstava te velik 
broj DVD-a i ekipiranost DVD-a) 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON: 0 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi: 0 
 
Broj održanih osposobljavanja 
stožera ZiS: 2 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

1.  PU Međimurska (sastanci): 19x 
      - potrage i spašavanje 
      - suradnja u edukaciji djece     
      - međusobna suradnja 
      - prekogranična suradnja 
      - izvještavanje javnosti     
      - Sajam sigurnosti 2015     
      - izbjeglički val 
      - prometne nesreće na državnim cestama     
      - pripreme za provedbu vježbi 
      - terenska vježba u sklopu projekta „MURA 2015“ 
 
2. Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije(sastanci): 
10x 
      - međusobna suradnja 
     - terenska vježba u sklopu projekta „MURA 2015“ 
 
3. Sa županijom, gradovima i općinama (sastanci):  54x 
        - analiza stanja sustava ZiS i Smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava ZiS  
        - Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja 
        - specijalističke postrojbe i postrojbe opće namjene – 

Ukupan broj sastanaka: 155 
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odabir, raspoređivanje v/o i smotriranje 
        - osposobljavanje stožera ZiS 
        - procjene i planovi ugroženosti od požara 
        - planovi pozivanja stožera ZiS 
        - financiranje iz EU fondova 
        - terenska vježba u sklopu projekta „MURA 2015“ 
        - izrada i praćenje realizacije Planova motrenja i ophodnji 
        - pripreme za provedbu vježbi 
        -  donošenja analiza stanja sustava CZ, smjernica za 

organizaciju i razvoj sustava CZ i godišnjih planova 
razvoja sustava CZ 

 
07.08.2015. godine upućen dopis svim jedinicama  lokalne i 
područne (regionalne) samouprave o stupanju na snagu novog 
Zakona o sustavu civilne zaštite 
 
4. Vatrogasna zajednica Međimurske županije (sastanci): 26x 
        - međusobna suradnja 
        - provođenje zajedničkih vježbi 
        - procjene i planovi ugroženosti od požara 
        - terenska vježba u sklopu projekta „MURA 2015“ 
        - prisustvovanje godišnjim skupštinama 
        - prisustvovanje županijskom takmičenju mladeži 
        - prisustvovanje županijskom vatrogasnom takmičenju 
        - prisustvovanje 140. godišnjici djelovanja DVD Čakovec 
        - prisustvovanje 40. godišnjici djelovanja JVP Čakovec 
        - prisustvovanje 80. godišnjici djelovanja DVD Žiškovec 
 
5. Gradsko društvo Crvenoga križa (sastanci): 10x 
        -  takmičenja školske djece iz prve pomoći 
        - unapređenje međusobne suradnje 
        - terenska vježba u sklopu projekta „MURA 2015“ 
        - takmičenje ekipa prve pomoći u Sloveniji 
       - Dan Crvenog križa 
       - izbjeglički val 
 
6. MORH – Odsjek za poslove obrane Čakovec: 6x 
        - popuna postrojbi 
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7. HGSS Stanica Čakovec: 11x 
     - međusobna suradnja 
     - skladišni prostor i oprema 
     - terenska vježba u sklopu projekta „MURA 2015“ 
     - potrage i spašavanje 
     - provođenje zajedničkih vježbi 
     - međusobna suradnja – dopuna Zakona o HGSS-u 
     - plan rada za 2016. 
 
8. Zavod za javno zdravstvo Međ.županije (sastanci): 2x 
       - protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine 
 
9. Županijska uprava za ceste Međimurske županije: 2x 
    - razvrstavanje cesta 
    - rekonstrukcija cesta i željezničkih prijelaza 
 
10. HŽ infrastruktura: 1x 
     - operativni plan ZiS 
 
11. HEP – HE Sjever: 4x 
      - projekt zamjene sustava za uzbunjivanje na HE Dubrava 
 
12. Zajednica tehničke kulture Međimurske županije 
(sastanak): 1x 
      - međusobna suradnja 
 
13. Lovački savez Međimurske županije: 1x 
     - međusobna suradnja, ažuriranje podataka 
 
14. Inspekcija zaštite na radu (sastanak) 1x 
      - međusobna daljnja suradnja nakon izlaska iz Državnog 

inspektorata 
 
15. Autobusni prijevoznici: 7x 
      - izbjeglički val i mobilizacija autobusa 
        (2 ture sa po 10 autobusa i 1 tura s 5 autobusa 
         na relaciji Čakovec – Opatovac – Goričan) 
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      - izbjeglički val i mobilizacija autobusa 
        (4 ture sa po 6 autobusa na relaciji Čakovec – Mursko 
Središće) 

11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

- 16.03.2015. – sudjelovanje  na radionici “Prilagodba 
klimatskim promjenama u regijama Hrvatske–Sjeverozapadna 
Hrvatska” u organizaciji REC Hrvatska - projekt CroAdapt, 
održanoj Varaždinu    
- 26.- 27.03.2015. - sudjelovanje u radu 7. regionalne 
konferencije o sigurnosti gradova održanoj u Varaždinu. 
 
- UN ISDR kampanja „Povećanje otpornosti gradova na 
katastrofe – Moj grad se priprema“ 
Poziv DUZS na radionicu upućen gradovima preko Platforme 
hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa 
Sastanci: Međimurska županija i grad Mursko Središće 
 
- Razmjena stručnjaka s Mađarskom u području kriznog 
upravljanja i vatrogastva – održani sastanci s VZMŽ i JVP 
Čakovec u razradi programa razmjene 

Ukupan broj sastanak: 8 

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

Međunarodne vježbe: 1x 
- TTX vježba u sklopu projekta „MURA 2015“ od 02. – 
04.02.2015 
-  terenska vježba u sklopu projekta „MURA 2015“ od 18.05. – 
22.05.2015. (nositelj DUZS) 
 
Domaće vježbe (sudionici): 4x 
- Pokazna vježba evakuacije i spašavanja u OŠ Selnica 
„MARKOVO 2015“ 24.04.2015. 
- Pokazna vježba evakuacije i spašavanja u PŠ Cirkovljan 
„CIRKOVLJAN 2015“ 04.05.2015. 
- Pokazno - terenska vježba „„ČRNI MOST 2015“– praktična 
provjera sustava pozivanja članova stožera ZiS općine Goričan 
te praktičan rad na izgradnji zečjih nasipa i upojnih bunara -
24.10.2015. 
- Pokazna vježba evakuacije i spašavanja „ZELENI OBLAK“ u 
Toplicama Sveti Martin – ispuštanje ukapljenog klora -  
19.11.2015. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Planirano vježbi za 2015. PUZS 
CK: 4 
Ukupan broj održanih vježbi: 11 
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Simulacijsko – komunikacijske vježbe: 6x 
Vježbe (nositelji): 2x 
- SKV „ŽC 112 – MURSKO SREDIŠĆE 2015“ 11.05.2015. 
Provjera pozivanja stožera ZiS grada Mursko Središće  
- SKV „ŽC 112 – PODTUREN 2015“ 15.05.2015. Provjera 
pozivanja stožera ZiS općine Podturen 
   
Vježbe (sudionici): 4x  
- SKV „TETRAEX1 2015“. 11.05. – 15.05.2015. 
- SKV „TETRAEX2 2015“. 14.12. – 18.12.2015. 
- SKV „Tajni pozivatelj 2015-1“ 25.05.-27.05.2015. 
- SKV „Tajni pozivatelj 2015-2“ 27.10.-28.10.2015. 

13. Jačanje ljudskih potencijala 

02.06.2015. edukacija voditelja Županijskih centara 112 i 
voditelja dežurne smjene Županijskih centara 112 iz područja 
komunikacijskih vještina, upravljanja stresom, kvalitete rada i 
postupanja kod velikih nesreća i katastrofa "Modul 3 - Razvoj 
kompetencija djelatnika županijskih centara 112. 
 
11. rujna 2015. voditelj ŽC 112 prisustvovao sastanku voditelja 
ŽC 112 u Zagrebu, a administrator  informacijskog sustava 
edukaciji za pripremu podataka za CTI sustav. 
 
Otežano obavljanje poslova 
- Odjel PiPP - nepopunjena radna mjesta: 
     - viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje (2x) 
     - viši tehničar civilne zaštite za prevenciju i planiranje (1x) 
     - stručni referent za administrativne i logističke poslove (1x) 
        (djelatnik otišao u mirovinu 19.12.2015.) 
 
- ŽC 112 Čakovec – nepopunjeno radno mjesto: 
      - operater – analitičar (1x)  - od 16.06.2015. do 01.08.2015. 
 
-  u ŽC 112 Čakovec  dva polaznika za stručno 
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na radnom 
mjestu operater – analitičar završila su osposobljavanje 
(07.12.2015.) 
 
- u odjelu za PiPP-a jedan polaznik za stručno osposobljavanje 

 
Broj educiranih službenika: 5 
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bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu viši tehničar 
civilne zaštite za prevenciju i planiranje – od 15.10.2015. 
 
-  u ŽC 112 Čakovec  jedan polaznik za stručno 
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na radnom 
mjestu operater – analitičar  – od 15.10.2015. 

14. Provođenje edukacije djece u 
području zaštite i spašavanja  

Održana edukacija u 18 OŠ  i 9 PŠ 
Edukacijom obuhvaćeno 1152 učenika. 
 
Rad na provedbi  natječaja za likovne, literarne i foto radove 
učenika osnovnih škola, predškolskih ustanova, srednjih škola i 
ustanova za djecu s posebnih potrebama  za školsku godinu 
2014/2015. Iz 18 OŠ, 15 vrtića i 4 SS sakupljeno je 358 
likovnih, 21 literarnih i 33 foto radova. 
 
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 2015/2016. 

Ukupno planirano: 900 
Škole: 800 
Vrtići: 100 
 
Realizirano u 2015. 
Broj škola: 27 
Okvirno broj učenika: 1152 
Broj vrtića: 0 
Okvirno broj djece: 0 

15. 
Izgradnja jedinstvenog 

informacijsko-komunikacijskog 
sustava 112 

- Izrađivana su i dostavljana redovna izvješća iz domene 
poslova ŽC 112.  
- Prikupljane su i obrađivane te dostavljane mjesečne 
evidencije i statistike o pozivima u ŽC 112.  
 
- Ažuriranje telefonskog imenika sa kontaktima stožera zaštite i 
spašavanja JLP(R)S kao i ostalih operativnih snaga važnih za 
sustav civilne zaštite 
- Ažuriranje osoba zaduženih za prijem priopćenja od ŽC 112 
(temeljem čl. 21. Zakona o zaštiti i spašavanju i čl. 39. Zakona 
o sustavu civilne zaštite) 
- Ažuriranje popisa brojeva prema kojima su omogućeni 
besplatni pozivi 
 
- Provjera radio veza na Tetra mreži sa DC ZiS i OKC PU 
međimurske (dnevno) 
- Dostava u PUZS Zagreb podataka o agregatima za 
servisiranje tijekom 2015. godine 
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Prijava kvarova: 7x 
   - prijava kvara na računalu:  2x 
   - prijava kvara monitora:      3x 
   - prijava kvara printera:        2x 
 
Opremanje i održavanje IKT opreme: 
- preuzeta računala HP Elite Desk 705 G1 SFF: 2x  
- preuzeti monitori 01 AOC E2260PWHU: 3x 
- za novi CTI sustav: 
      -  računalo stolno HP ELITEDESK 705 GI: 3x 
      -  monitori 01 AOC E2260PWHU: 6x 
      -  računalo HP ELITEDESK  800 G1: 1x 
      - vatrozid FORIGATE FG30D: 1x 
 
- Izvršena migracija na IP 
- Instalacija antivirusa F-Secure Client Security Premium  
- prelazak na Cloud fax (24.09.2015.) 
 
- Obavljen redovni servis elektroagregata. 

16. 

Održavanje funkcionalnosti i 
nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

- Vršena je redovna mjesečna provjera sustava za 
uzbunjivanje ( 12 ispitivanja). 
- Dostavljena ažurirana evidencija elemenata sustava sukladna 
popisnim listama osnovnih sredstava 
 
Prijave neispravnosti: 3x 
 - na kućnoj instalaciji za sirenu (HIDROTEHNIKA / P-169) 
 -  elemenata sustava za uzbunjivanje lokalni uređaj KOS-3 na 
lokaciji Kolodvorska 2 i centralnog uređaja za nadzor i 
upravljanje sirenama na lokaciji Zrinsko-Frankopanska 9 
- zakupljenog voda za sirenu (ŽELJEZNIČKA), Kolodvorska 2  
 
- Radovi na prelasku sa starog sustava uzbunjivanja na novi za 
HE Dubrava 

Ukupan broj sirena: 78 
Broj uvezanih sirena: 22 
Broj ispitanih: 75 
Broj ispravnih: 72 

 
17. 

Promoviranje sustava zaštite i 
spašavanja 

- Obilazak župana i zamjenika župana službi koje rade 
01.01.2015. – obilazak ŽC 112  
 
- Obilježen Dan jedinstvenog europskog za hitne službe 112: 
konferencija za novinare lokalnih televizija, radija i novinskih 
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redakcija i svečana sjednica Stožera ZiS Međimurske županije 
i žurnih službi 
 
- Obilježavanja 01. Ožujka – Međunarodnog i nacionalnog 
Dana civilne zaštite: prijem delegacije civilne zaštite i gostiju iz 
Slovenije i Mađarske kod zamjenika župana Međimurske 
županije i svečana sjednica Stožera ZiS i Zapovjedništva CZ 
Međimurske županije 
 
- Uređivanje web stanice u dijelu koji se odnosi na PUZS 
Čakovec (8 članaka) 
- izjave za medije: 8x 
- članak za medije: 1x 
- članak za SOS 112 (2 članka) 
- članak za godišnjak 
-  svakodnevno izvješćivanje javnosti putem lokalnih 
elektroničkih medija Međimurske županije dostavom dnevnih 
izvješća e-mailom. 
 
- Posjet ŽC 112 Čakovec od djece OŠ: 2x 
(OŠ Štrigova i Donja Dubrava) 
 
- Prisustvovanje svečanoj podjeli nagrada za najbolje likovne, 
literarne i foto radove za školsku godinu 2014/2015. u Puli 
(12.05.2015.) 
 
- Dodjela nagrada i priznanja nagrađenih na natječaju za 
likovne, literarne i foto radove za školsku godinu 2014/2015. na 
razini županije (17.06.2015.) 
 
- proslijeđen JINGL opasnost od požara za lokalnu TV stanicu i 
lokalne radio stanice 

18. Međunarodna suradnja 

- 03.03.2015. prisustvovanje obilježavanju Međunarodnog 
dana CZ u Murskoj Soboti (Republika Slovenija) na poziv 
URSZR Ispostave Mursko Sobota 
 
- Dobiven poziv URSZR Ispostave Ptuj  za 11.03.2015. za 
obilježavanje Međunarodnog dana CZ - nismo dobili odobrenje 
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iz Zagreba za prisustvovanje  
 
- na obilježavanju Dana CZ održanom u Čakovcu prisustvovali 
predstavnici URSZR Ispostave Mursko Sobota i Ptuj iz 
Slovenije i predstavnici Direkcije za obranu od katastrofa 
Županije Zala iz Mađarske 
 
- 29.05.2015. prisustvovanje 12. sastanku Stalnog mješovitog 
povjerenstva za provedbu Sporazuma Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u zaštiti od 
prirodnih i civilizacijskih katastrofa u Zalakorosu (Mađarska) 
 
- 06.06.2015. prisustvovanje XXI regijskom takmičenju ekipa 
prve pomoći u Lendavi (Slovenija) 
Nastupala ekipa prve pomoći Srednje škole Čakovec 
 
- sudjelovanje ekipe iz Mađarske  u vježbi „ČRNI MOST 2015“ 

otkazano 
 
- planirani sastanak s predstavnicima Uprave za zaštitu i 

spašavanje Republike Slovenije, Ispostave Murska Sobota 
nije održan zbog migracijske krize 

 
- Izrađen Plan međunarodnih aktivnosti za 2016. godinu 
 
- Izrađena realizacija Plana međunarodnih aktivnosti za 2015. 
godinu za bilateralni sastanak sa Slovenijom 

19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 
 

- Izrada kvartalnih plana rada (5 akta) 
- Izrada kvartal izvješća o radu (4 akta) 
- Izrada Godišnjeg izvješće o radu za 2014. g.  (1 akt) 
- Izrada Plana izobrazbe – (1 akt) 
- Izrada ocjenjivanja službenika za 2014. g.  – 1 dokument (13 
djelatnika) 
- Izrada ocjenjivanja djelatnika za 2015. godinu (12 djelatnika) 
- Izrada Plana godišnjih odmora – 1 dokument 
- Izrada dopune plana korištenja godišnjih odmora – novi 
djelatnik -1 
- Izrada prijedloga Plana vježbi za 2016. godinu 
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- Izrada tabele klasificiranih podataka: 3x  
(za 2013., 2014. i 2015. godinu) 
- Izrada Plana međunarodnih aktivnosti za 2016. godinu 
- Izrada medijskog kvartalnog izviješće (4 akta) 
- Izrada  Izvješća o provedenim vježbama u 2014. g. 
- Izrada  Izvješća o provedenim vježbama u 2015. g. 
- Izrada Izvješća o nepovoljnim vremenskim uvjetima 
- Izrada mjesečnih izvješća o stanju sustava uzbunjivanja 
- Izrada mjesečnih troškova telefonskih računa sustava za 
uzbunjivanje 
- Izrada mjesečnih izvješća o stanju i radu elektroagregata 
- Izrada mjesečnih izvješća o broju poziva i broju događaja 
koje je zaprimio ŽC 112, 
- Izrada mjesečnih izvješća o broju preusmjeravanja poziva 
hitnim službama, 
- Izrada mjesečnih izvješća o korištenju radnog vremena u ŽC 
112 
- Izrada mjesečne analize tonskih zapisa na 112, 
- Izrada mjesečnih izvješća o pozivima na stranom jeziku 
- Izrada mjesečnog rasporeda rada djelatnika ŽC 112, 
-Izrada mjesečnog plana korištenja službenog vozila 
- Dnevno vođenje evidencije o radu 
 
Održavanje objekta i voznog parka – (6 akata) 
 
- Praćenje planiranih financijskih obveza - 69 računa 
- Izrada mjesečnih obračuna plaća 
- Izrada mjesečnih obračuna putnih troškova 
- postupanja po zamolbi 1x 
- postupanja po zamolbi za tonski zapis 1x 
Izrada zahtjeva za putne troškove – novi djelatnik - 1 
Izrada zahtjeva za plaćeni dopust – 3 
Izrada zahtjeva za jednokratnu financijsku pomoć - 1 
Zaprimljeno je 475, a otpremljeno je 480 različitih pismena. 
 
- Provedba razduživanja djelatnika zbog odlaska u mirovinu 
 
- Provedba Odluke o rashodovanju opreme i ustupanju opreme 
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JVP Čakovec 
- Provedba Odluke o rashodovanju  i zbrinjavanju opreme 
- Provedba popisa imovine, potraživanja i obveza na dan 
31.12.2015. 

20.  
Neplanirani poslovi (prihvat i 

zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

Sukladno zapovijedi zapovjednika CZ RH za mobilizaciju vozila 
za prijevoz putnika u cestovnom prometu (autobus) s vozačem 
mobilizirani autobusi: 
 -2 ture sa po 10 autobusa i 1 tura s 5 autobusa na relaciji 
Čakovec – Opatovac – Goričan) 
 - 4 ture sa po 6 autobusa na relaciji Čakovec – Mursko 
Središće) 
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  PUZS   DUBROVNIK                                  

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D 

11I1..
11 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

Sukladno zadaćama područnih ureda u provedbi Programa za 
2015.g.: 

‐ 7.5.2015. Organiziran i održan informativno-
savjetodavni sastanak s predstavnicima JLS te drugim 
subjektima zainteresiranim za ZOP, na kojima 
razmotren i analiziran tijek priprema i provedbe 
aktivnosti pred turističku sezonu sukladno obvezama 
proizašlim iz PA. 

‐ 28.4.2015.  Pročelnica PUZS i VSS za PP Andrija Raič 
sudjelovali na sastanku Stožera ZiS Grada Dubrovnika 
na temu izvršavanja obveza JLS po Programu 
aktivnosti. 

‐ Pročelnica PUZS više puta inicirala sastanak s 
inspektorom zaštite od požara PU međutim isti nije 
realiziran. O toj problematici nakon sezone iniciran i 
održan sastanak s Voditeljem upravnih i inspekcijskih 
poslova PU DNŽ te dogovorena bolja suradnja za iduću 
sezonu. 

‐ Izrađeno Izvješće o realizaciji zadaća po PA za 2015.g., 
te prijedlog za 2016.g. te dostavljeno Sektoru za 
vatrogastvo. 
 

Pročelnica PUZS sudjelovala na sastancima Stožera ZiS na 
razini županije po obvezi iz točke 3. Programa aktivnosti. 
 
S radio postajom (Soundset Ragusa) dogovoreno besplatno 
emitiranje jingla za protupožarnu sezonu. 

Ukupan broj sastanaka:     11 
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Planirane aktivnosti realizirane u potpunosti. 

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

‐ 7.5.2015. Organiziran i održan radni sastanak s 
predstavnicima JLS, žurnim služabama te drugim 
subjektima u cilju razmatranja pripremljenosti i 
sposobnosti sustava ZiS. Na sastanku im je sugerirano 
održavanje tematskih radnih sastanaka sa svim važnim 
turističkim čimbenicima na svom području, te žurnim 
službama, kako bi se adekvatno pripremili za sezonu, 
ažurirajući planove zaštite i spašavanja. 

‐ JLP(R)S upućen dopis kojim ih se još jednom upućuje 
na održavanje radnih sastanaka i na ažuriranje planskih 
dok. 

‐ 28.4.2015. Pročelnica PUZS i VSS za PP Andrija Raič 
sudjelovali na sastanku Stožera ZiS Grada Dubrovnika 
na temu pripreme za turističku sezonu. 

‐ 19.6.2015.  Na inicijativu i uz sudjelovanje PUZS-a 
Grad Dubrovnik organizirao radni sastanak na temu 
stanja spremnosti za reagiranje na velike nesreće i 
katastrofe u kojima uz domicilno stanovništvo mogu biti 
ugroženi i turisti. 

‐ U svrhu ažuriranja baze podataka Županijskog centra 
112 svim jedinicama lokalne samouprave upućen je 
dopis s pripadajućom tablicom za ažuriranje baza 
podataka. 

Županijski Cnetar 112 Dubrovnik: 
‐ Ažurirane baze podataka - adresari s telefonskim 

imenicima svih sudionika zaštite i spašavanja  i službi 
redovitih djelatnosti te tijela i čelnih osoba lokalne i 
područne samouprave koji u izvanrednim situacijama 
trebaju djelovati na sprječavanju i otklanjanju posljedica 
neželjenih događaja. 

  
  Ukupan broj sastanaka:3 
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‐ Usklađen način razmjene informacija između ŽC 112 i 
drugih žurnih i inspekcijskih službi na području Županije 
te  uspostavljen kontakt s lokalnim sredstvima 
informiranja oko prenošenja informacija o svim vrstama 
opasnosti. 

 
Izrađeno Izvješće o izvanrednim događajima na području 
nadležnosti PUZS Dubrovnik za vrijeme trajanja turističke 
sezone 2015.g. (nije ih bilo), te dostavljeno Sektoru za CZ. 

3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

 
Održan sastanak s predstavnicima žurnih službi sukladno 
Planu rada za 1. kvartal (povodom Dana 112). 
 
Jedinicama lokalne samouprave u ovom kvartalu upućena 
požurnica/podsjetnik na izvršavanje zadaća u sklopu mjera 
zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima, te 
popunjavanje dostavljenog obrasca sukladno naputku koji im 
je upućen 4.12.2014.g. nakon održanog redovitog godišnjeg 
sastanka na ovu temu. 
 
Sastavljeno završno izvješće o provedenim mjerama. 
 
Problem:  
Neažurnost JLS u izvršavanju zadaća, osobito u dijelu 
izvješćivanja Centra 112 o nastalom izvanrednom događaju i 
posljedicama, te angažiranim snagama i poduzetim mjerama 
zbog čega im je i upućen podsjetnik, te im na to  skrenuta 
pozornost i na sastancima po PA i TURS-u. 
 

26.10.2015.g. JLS koje su već bile pogođene nepovoljnim 
vremenskim uvjetima (Grad Dubrovnik, općine Orebić i 
Dubrovačko primorje) upućen dopis kojim ih se podsjeća na 
obvezu kontinuirane izrade izvještaja o nastalom izvanrednom 
događaju sukladno za to predviđenom obrascu koji im je 
ponovno dostavljen. 

  
  Ukupan broj sastanaka: 6 
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Izrađeno Izvješće o  izvršenim pripremnim zadaćama koje 
je PUZS Dubrovnik poduzeo u vezi s mjerama civilne zaštite u 
nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2015/2016., te 
dostavljeno Sektoru za CZ. 

5.11.2015.g. PUZS Dubrovnik sazvao radni sastanak za 
predstavnike JLS s ciljem razmatranja stanja spremnosti 
sustava civilne zaštite za reagiranje u nepovoljnim vremenskim 
uvjetima. Na sastanak su uz predstavnike JLP(R)S pozvani i 
predstavnici PU Dubrovačko neretvanske, Županijske uprave 
za ceste, Dubrovnik ceste, HEP Distribucije, Hrvatskih voda, 
Hrvatskih cesta, kao i predstavnici operativnih snaga sustava 
civilne zaštite. (izrađen zapisnik) 

17.11.2015. PUZS Dubrovnik (OPPP) sudjelovao na pregledu 
pripravnosti strojeva, vozila i opreme za zimsku službu u 
2015./2016. Organiziranog od strane Dubrovnik ceste d.d.  

4.12.2015. svim JLP(R)S poslan naputak/podsjetnik na mjere 
i zadaće koje trebaju poduzeti na području svoje odgovornosti.  

19.11.2015.pročelnica PUZS sudjelovala na sjednici Stožera 
civilne zaštite Grada Dubrovnika na kojem je, između 
ostalog,  usvojen Operativni program mjera za zimske uvjete, 
kao i djelovanje interventnih skupina tijekom velikih oborina na 
području Grada Dubrovnika za 2015/2016. godinu.  

8.12.2015. pročelnica PUZS sudjelovala na sjednici Stožera 
civilne zaštite Općine Blato na kojem je jedna od točaka 
dnevnog reda bila i  Priprema sustava zaštite i spašavanja za 
zimsko razdoblje. 

14.12.2015.  pročelnica PUZS sudjelovala na sjednici  Stožera 
zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije čija 
je  glavna tema bila Priprema za provođenje mjera civilne 
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zaštite u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta. 

Planirane aktivnosti realizirane u potpunosti. 

4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

Sukladno tekućim poslovima. 
 
Suradnjom sa SSIP  (inspektorom civilne zaštite) oko 
usuglašavanja primjene i provedbe Zakona o sustavu civilne 
zaštite. 

 

5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

Oko nekih nejasnoća u tumačenju propisa tražila se pomoć 
DUZS. 
 
Ove godine izdano devet (9) suglasnosti na procjenu – 2 
DUZS, 7 PUZS, dok je 6 nacrta procjene trebalo biti vraćeno 
na doradu, neke više puta. 
 
Problematika:  
3 jedinice lokalne samouprave još nije niti uputilo na 
suglasnost nacrt Procjene radi usklađivanja s „novim“ 
Pravilnikom (Grad Opuzen, Općina Zažablje i Općina Kula 
Norinska). Iste su upućene da sukladno Uputi ravnatelja nisu u 
obvezi provesti reviziju, već ažurirati postojeće Procjene, 
međutim nisu još napravili niti to (unatoč dopisima, sastancima 
i telefonskim razgovorima, kao ni izrečenim mjerama nakon 
inspekcijskog nadzora (SSIP). Općina Kula Norinska navodno 
pri kraju izrade nove Procjene. 
 
Dijelu općina i gradova u prethodnom razdoblju procjene 
vraćene na doradu, međutim nakon toga ih više nisu dostavljali 
(Grad Korčula, Grad Ploče, Općina Ston, Općina Trpanj, 
Općina Župa dubrovačka). 

 
Procjene ugroženosti: 
Donesene: 
Po staroj metodologiji imali svi. 
Po novoj suglasnost dobilo 14,  
od toga 9 u 2015.g. 
6 nacrta procjene vraćeno na 
doradu u ovoj godini, još nisu dobili 
suglasnost. 
 
od toga, revidirano (ažurirano): 9 
 
Planovi zaštite i spašavanja: 
Doneseni: svi 
od toga, revidirano (ažurirano): 
3 
Prostorno planska dokumentacija: 
Broj podnesenih zahtjeva:18 
Broj izdanih suglasnosti:11 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu:3 
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6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

18.02.2015  umjesto pročelnika Voditeljica OPPP sudjelovala 
na sjednici Stožera  zaštite i spašavanja Dubrovačko-
neretvanske županije na kojoj je bilo riječi o stanju sustava 
zaštite i spašavanja na području s posebnim naglaskom na 
nabavu skupne opreme za pripadnike postrojbi civilne zaštite 
specijalističke namjene. 
Predstavljena su i dva međunarodna projekta koji se 
realizaraju u DNŽ iz područja zaštite i spašavanja i civilne 
zaštite – ADRIARadNet i HOLISTIC.  
 
 
- 24.4. Pročelnica PUZS sudjelovala na sastanku Stožera ZiS 
na razini županije po obvezi iz točke 3. Programa aktivnosti. 
- Pročelnica PUZS i VSS za PP Andrija Raič sudjelovali na 
sastanku Stožera ZiS Grada Dubrovnika na temu izvršavanja 
obveza JLS po PA i TURS-u. 
 
Stožer ZiS Županije dubrovačko-neretvanske aktiviran je 
20.7.2015.g. zbog eskalacije požara na Korčuli. 
Sastanci Stožera na terenu: 21.7.2015. Pijavičino, Pelješac; 
22., 23., 24. i 25.7.2015. Ponikve, Pelješac.  
 
Stožer ZiS Županije dubrovačko-neretvanske aktiviran je 
21.9.2015.g. zbog pripreme i koordinacije u slučaju dolaska 
migranata na područje DNŽ. Idući sastanak dogovoren za  
29.9.2015.g. te je isti i održan. 
 
19.11.2015.pročelnica PUZS sudjelovala na sjednici Stožera 
civilne zaštite Grada Dubrovnika. 
8.12.2015. pročelnica PUZS sudjelovala na sjednici Stožera 
civilne zaštite Općine Blato. 
14.12.2015. pročelnica PUZS sudjelovala na sjednici  Stožera 
zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije. 

Ukupan broj sastanaka: 14  
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7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

 ---  

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

Rad na popuni svih postrojbi na području DNŽ oduljio se zbog 
zastarjelog načina vođenja evidencije pri Odsjeku za obranu 
Dubrovnik, te potrebe provjere svih pripadnika kod Ureda za 
obranu Split. Odabir i provjeru svakog pojedinog člana u 
Odsjeku za obranu Dubrovnik radili su službenici OPPP-a. 
 
U prvom kvartalu popunjene su sve postrojbe dok su u tijeku 
pojedinačne izmjene i dopune.   

 
Ukupan broj broj popunjenih 
postrojbi ON: 21 
Broj popunjenih spec. postrojbi: 15 
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON: 1 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi: - 

9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

U ovom kvartalu jedinicama lokalne samouprave upućen dopis 
kojim se traži prijedlog termina osposobljavanja/smotriranja 
njihovih postrojbi ON u iduća tri kvartala, sukladno Planu rada 
ovog PUZS (rok za odgovor 1.4.2015.). 
 
25.5. - Osposobljavanje postrojbe ON Općine Mljet. 
26.5. - Osposobljavanje postrojbi ON Općina Opuzen i Slivno. 
28.5. - Osposobljavanje postrojbe ON Grada Metkovića. 
15.6. - Osposobljavanje postrojbi ON Općina Blato i Vela Luka. 
26.11. – Osposobljavanje/smotriranje postrojbe ON Općine 
Lumbarda (sudjelovalo svih 11 pripadnika i 4 pripadnika CZ 
ON Općine Blato) 
 
Sva planirana osposobljavanja postrojbi civilne zaštite opće 
namjene nisu održana zbog organizacijskih nemogućnosti 
općina i izmjena sastava postrojbi koje su u tijeku. 
 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON: 5 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi: - 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

 
26. 3. 2015. Sjednica Županijskog operativnog centra za 
provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora 
u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (ŽOC DNŽ)  
 
Redovito mjesečno sudjelovanje u radu Područne 

Ukupan broj sastanaka: 44 
(+ sastanci u sklopu drugih 
aktivnosti kao i mnogo neformalnih 
kontakata) 
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koordinacije radi zajedničkog planiranja i učinkovitog 
operativnog postupanja u nadzoru i zaštiti prava i interesa 
RH na moru – pri Lučkim kapetanijama Dubrovnik i Ploče. (10 
u Dubrovniku, 10 u Pločama, ukupno 20 sastanaka). 
 
10.7.2015. – Na poziv Europske komisije putem župana DNŽ 
Pročelnica prisustvovala Dijalogu s građanima 
potpredsjednika Europske komisije Maroša Šefčoviča i 
ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka (teme dijaloga: 
Kakve će koristi građani EU-a imati postizanjem energetske 
unije? Kako će veća raznolikost izvora električne energije 
doprinijeti energetskoj sigurnosti? 
Kako će energetska unija utjecati na nacionalna ulaganja u 
održivu energiju?) 
 
30.7.2015. – Na poziv župana pročelnica sudjelovala na 4. 
sjednici Vijeća za prevenciju Dubrovačko-neretvanske 
županije.  
 
15.10.2015. – Na poziv Ministarstva zaštite okoliša i prirode 
Pročelnica Ana Kordić i Viši stručni savjetnik Andrija Raič  
prisustvovali radionici za Dubrovačko-neretvansku i Splitsko-
dalmatinsku županiju „Izrada Strategije upravljanja morskim 
okolišem i obalnim područjem“ održanoj u Dubrovniku. 
 
10.12.2015. – Na poziv pročelnice Upravnog odjela za 
međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj DNŽ Nine 
Skurić Pročelnica prisustvovala predavanju na temu „Pravo na 
osobnost i pravo na slobodu i sigurnost kao temeljna 
ljudska prava“ doc.dr.sc. Marije Boban s Pravnog fakulteta u 
Splitu. Pročelnica na predavanje pozvana kao članica  
Vijeća za prevenciju Dubrovačko-neretvanske županije.  
 
4.11.2015. – sastanak sa Sinišom Bačićem, Voditeljem 
Službe upravnih i inspekcijskih poslova Policijske uprave 
Dubrovačko-neretvanske. Dogovorena intenzivnija i 
kvalitetnija suradnja na ispunjavanju obveza po PA, te 
dogovoren idući sastanak pred požarnu sezonu 2016. 
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15.9.2015. – na poziv PU Dubrovačko-neretvanske, Službe 
za granicu, sudjelovala na radnom sastanku u Lučkoj 
kapetaniji na temu „Poduzimanje mjera i radnji u slučaju 
dolaska većeg broja nezakonitih migracija na područje 
Županije dubrovačko-neretvanske.“ 
 
18.9.2015. – na inicijativu PU Dubrovačko-neretvanske 
održan sastanak u PUZS-u; Voditelj Službe za granicu i 
Voditelj Odjela za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice 
sastali se s pročelnicom PUZS na temu pripreme u slučaju 
dolaska migranata (mogući lokaliteti, resursi). 
 
 
Suradnja s JPL(R)S vrlo intenzivna zbog poteškoća u izradi 
Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja.  
Održan jedan zajednički sastanak na inicijativu DNŽ sa 
ovlaštenikom, predstavnicima zainteresiranih JLS, te 
predstavnikom PUZS. 
 
Zbog niske razine kvalitete dosadašnjih analiza stanja i 
smjernica razvoja sustava ZiS koje donose predstavnička tijela 
JLP(R)S, istima početkom godine upućen dopis kojim im je 
skrenuta pozornost na nedostatke, te zatražena dostava 
analiza, smjernica i zapisnika s održanih stožera, a u svrhu 
davanja pravovremene pomoći i savjeta oko kvalitetnijeg rada.  
 
Suradnja s JPL(R)S intenzivna i po pitanju popune postrojbi cz 
on, te planiranja njihovog osposobljavanja.  
Problematika: Veliki broj općina i gradova još uvijek 
pravovremeno ne provodi svoje zakonske obveze niti dovoljno 
ozbiljno shvaća svoju odgovornost. U svrhu rješavanja tog 
problema  intenzivirana je suradnja s inspektorom ZiS oko 
određivanja prioriteta i usklađivanja uputa prema JLS.  
 
10.6.2015. - Pročelnica na radnom sastanku kod župana 
Nikole Dobroslavića. 
 
22.5.2015. – radni sastanak s pročelnicom Upravnog odjela za 
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komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada 
Dubrovnika (tema: organizacija sastanka o pripremljenosti 
sustava za sezonu, problematika izrade procjene i plana zis 
itd.) 
 
25.5.2015. – sastanak u Stonu s načelnikom Općine Ston na 
temu problema  općine u izvršavanju obveza. 
 
 
20.8.2015. – sastanak s načelnikom Općine Janjina, PUZS 
(tema: problematika izrade procjene i plana zis itd.) 
 
11.9.2015. – sastanak s načelnikom Općine Trpanj, PUZS 
(tema: problematika izrade procjene i plana zis itd.) 
 
25.9.2015. - sastanak s načelnikom Općine Konavle, 
prostorije Općine, na temu angažiranja općinskih snaga u 
radovima na Prevlaci. 
 
Osobni kontakti s načelnicima općina na terenu prilikom 
požara na Pelješcu i Korčuli (Smokvica, Orebić, Janjina i Ston).
Osobni i telefonski kontakti s načelnicima općina, načelnicima 
stožera i dr. oko radova na Prevlaci (Općina Konavle, Općina 
Župa dubrovačka, Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska 
županija) 
 
7.10.2015. – sastanak s načelnikom Općine Mljet i 
zapovjednikom JVP Mljet (tema procjena ugroženosti, 
poteškoće). 
 
23.10.2015. – sastanak s novim pročelnikom Upravnog odjela 
za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada 
Dubrovnika Markom Miljanićem. Tema sastanka bile su 
obveze Grada po Zakonu o sustavu civilne zaštite, te problemi 
u ispunjavanju istih, odnosno načini njihova rješavanja. 
 
17.11.2015. – sastanak u Uredu gradonačelnika Grada Ploča 
s Lorom Lovrić, zaduženoj za poslove civilne zaštite u Gradu 
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Ploče, uz nazočnost predsjednika Gradskog vijeća Grada 
Ploča Davora Mihaljevića. Tema sastanka bile su obveze 
Grada po Zakonu o sustavu civilne zaštite, te problemi u 
ispunjavanju istih, odnosno načini njihova rješavanja. 
 
2.12.2015. – sastanak s načelnikom Općine Orebić, te s 
Mariom Lovrinčevićem, zaduženim za poslove CZ u Općini 
Orebić (tema: revizija procjene i plana ZiS) 
 
8.12.2015. – sastanak s predstavnikom radne skupine za 
izradu Procjene ugroženosti Općine Župa Dubrovačka (tema 
procjena i plan ZiS) 
 
17.12.2015. – na poziv zamjenika načelnika Općine Konavle 
Boža Lasića,  sastanak u prostorijama Općine, na temu 
izvršavanja obveza Općine sukladno Zakonu o CZ. 
 
9.11.2015. – sastanak na poziv pročelnika Upravnog odjela za 
poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika – tema: 
sudjelovanje u programu za djecu „Dani sigurnosti i ekologije“ 
u siječnju 2016.g. u sklopu Dubrovačkog zimskog festivala. 
 
Suradnja s tijelima državne uprave, tijelima JPL(R)S, 
udrugama građana, ustanovama i pravnim osobama koje se 
bave zaštitom i spašavanjem izvrsno funkcionira na 
zajedničkim aktivnostima kao što su edukacije djece ili 
organizacija vježbi. 
 
 
Suradnja s Vatrogasnom zajednicom DNŽ kontinuirana u 
gotovo svim važnijim aktivnostima. Redoviti sastanci. 
 
S društvima Crvenog križa u županiji (Dubrovnik, Metković, 
Korčula) realizirana izuzetno dobra suradnja u osposobljavanju 
postrojbi CZ opće namjene, a dogovoreno i unapređenje 
suradnje kroz uključivanje u edukaciju djece o ZiS, te započeto 
s realizacijom dogovorenog (Orebić - demonstracija žurnih 
službi i op.snaga civilne zaštite). 



 
 

36 
 

S Gradskim društvom Crvenog križa Dubrovnik redovita 
suradnja. Na poziv pročelnice članovi HCKD uključili se u 
aktivnosti oko uređenja Prevlake („Migranti 2015“). 
 
S HGSS redovita suradnja kroz edukaciju djece na temu ZiS 
na kojima su redovito prisutni – i HGSS Stanica Dubrovnik i 
HGSS Stanica Orebić, kao i planiranju vježbi i dr. 
Na poziv pročelnice članovi HGSS Stanice Dubrovnik uključili 
se u aktivnosti oko uređenja Prevlake („Migranti 2015“). 

Povodom 10 godina postojanja, HGSS stanica Dubrovnik 
dodijelila je PUZS-u Dubrovnik, zahvalnicu za uspješnu 
suradnju i doprinos razvoju sustava zaštite i spašavanja.  

3.10.2015. Pročelnica prisustvovala vježbi HGSS Stanice 
Dubrovnik u sklopu obilježavanja 10 godina postojanja stanice. 
 
S tajnikom HGSS Stanice Dubrovnik održano više radnih 
sastanaka (14.12.), na temu unapređenja komunikacije i dr.  
Na našu sugestiju HGSS Stanica Dubrovnik svim općinama i 
gradovima na području svog djelovanja poslala podatke o 
svojim raspoloživim kapacitetima i operativnim mogućnostima, 
što će i dalje periodično raditi. 
 
1.6.2015. sastanak s predsjednikom Društva prijatelja 
dubrovačkih starina na temu sigurnosti turista i dr. 
 
29.12.2015. sastanak s Tomislavom Margaretićem -
„Emergensea“, mreža pomoći na moru, dogovor o suradnji. 
 
S članovima Radiokluba Dubrovnik dogovoren sastanak. 

Ostvaren kontakt načelnikom Stožera ZiS Zagrebačke 
županije, te s načelnikom stožera DNŽ dogovorena suradnja 
na razini županijskih stožera. 
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11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

19.01.2015.g. ispred DUZS Voditeljica OPPP sudjelovala na 
konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen završeni 
projekt ADRIARadNet. 
 
Gradska razvojna agencija DURA s Gradom Dubrovnikom, 
Zavodom za obnovu, predstavnikom Građevinskog fakulteta, 
nezavisnim IT stručnjakom i predstavnicom PUZS radila na 
izradi prijedloga projekta kojim su planirali aplicirati na natječaj  
iz područja prevencije i pripravnosti Mehanizma Unije za 
civilnu zaštitu za 2015.g. Na natječaj nije aplicirano zbog 
proceduralnih poteškoća. 
Razvojnoj agenciji Grada Dubrovnika DURA i županijskoj 
razvojnoj agenciji DUNEA proslijeđena obavijest o natječaju za 
prijavu projekata iz područja prevencije i pripravnosti 
Mehanizma Unije za civilnu zaštitu za 2016.g., kao i poziv na  
Info dan o financiranju projekata koji organizira DUZS u 
suradnji s Općom upravom za humanitarnu pomoć i civilnu 
zaštitu (DG ECHO) Europske komisije. 
DURA se planira odazvati, kao i aplicirati projekt na natječaj. 
 
HOLISTIC 
17.4.2015. pročelnica predstavljala PUZS na međunarodnoj 
konferenciji „IPA and EU Policy Makers“ u Dubrovniku, 
održanoj u sklopu projekta Holistic. 
 
Sudjelovanje u vježbi JVP Konavle „ Požar kotlovnice u OŠ 
Gruda i evakuacija djece“ provedenoj u sklopu projekta Holistic 
(PUZS održao prezentaciju za učenike škole). 

Ukupan broj sastanak: 5 

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

- Vježba evakuacije i spašavanje u OŠ Lapad - PŠ 
Montovjerna, Dubrovnik 
- Vatrogasna vježba u OŠ Gruda 
- Cjelovita vježba izvanrednog događaja u Zračnoj luci 
Dubrovnik 
- Opća vježba sigurnosne zaštite  Lučke uprave Dubrovnik u 
Luci Dubrovnik (Luka Gruž) 
- Opća vježba sigurnosne zaštite Županijske lučke uprave u 
Gradskoj luci Dubrovnik 
-  Nenajavljena komunikacijska (simulirana) vježba Lučke 

Planirano vježbi za 2015.:  8 
Ukupan broj održanih vježbi: 7  
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kapetanije Ploče  
- Protupožarna/evakuacijska vježba u Dubrovačkim vrtovima 
sunca 
 
Preliminarni sastanak s ravnateljem Gimnazije, zapovjednikom 
JVP Dubrovački vatrogasci i predstavnikom HGSS Stanice 
Dubrovnik oko provedbe vježbe u školi (odgođeno za 2016.) 
 
Vježbe Centra 112: 
- „TETRAEX1 2015“ 
- „TETRAEX2 2015“ 
- „Tajni pozivatelj 2015-1“ 
- „Tajni pozivatelj 2015-2“ 
 
Realizacija u odnosu na plan: 85% 
 

13. Jačanje ljudskih potencijala 

Rad s vježbenikom i njegovo postupno uključivanje u rad 
OPPP sukladno Planu i Programu. 
 
Edukacije: 

‐ 4 voditelja ŽC112 (voditelj Odjela i 3 voditelja smjene) 
sudjelovali na edukaciji „Modul 3“ u Splitu 19.5.2015. 

‐ Edukacija 11 službenika ŽC112 za korištenje 
kratkovalnog radio sustava DUZS (provedena u 
PUZS-u 11.6.2015.)  

 
- Pročelnica sudjelovala na proširenim edukativnim kolegijima 
„Mogućnosti izrade EU projekata i uloga PUZS-a“ u 
Zagrebu 20.2.2015. i „Procjena rizika od katastrofa i 
kritične infrastrukture“ u Zagrebu 14.4.2015. 
 
Poteškoće: 
Od 1.5. premještajem voditeljice OPPP na mjesto pročelnice 
upražnjeno mjesto voditelja OPPP. 
Viša stručna savjetnica za PP Dragana Žitković od 1.6. koristila 
godišnji odmor, a od 10.8. koristi  porodiljni dopust. 

Broj educiranih službenika:11 
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14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

Tijekom 2015.g. održano je ukupno 9 edukacija kojom je 
obuhvaćeno pet (5) JLS – Dubrovnik, Konavle, Ston, Trpanj i 
Orebić, odnosno 7 vrtića i 12 škola (5 matičnih i najmanje 7 
područnih). 
 
Kod edukacija u manjim sredinama iste su se provodile uz 
istovremeno sudjelovanje školske i vrtićke djece, kao i 
polaznika matičnih i područnih škola/vrića, prvenstveno zbog 
racionalizacije putnih troškova. 
U svim edukacijama sudjelovale su sve ili gotovo sve žurne 
službe, a ove školske godine uključili smo i Crveni križ. 
 
Realizacija u odnosu na plan: 400% 
 

Ukupno planirano: 
Škole: 3 
Vrtići: 2 
Realizirano u 2015. 
Broj škola: 12 
Okvirno broj učenika: 467 
Broj vrtića: 7 
Okvirno broj djece: 258 

15. 

Izgradnja jedinstvenog 
informacijsko-

komunikacijskog sustava 
112 

ORKKo sustav je u ŽC 112 Dubrovnik implementiran 2014. g.  

16. 

Održavanje funkcionalnosti i 
nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

 
Neispravan je centralni upravljački ormarić u ŽC 112 

Dubrovnik. Potpuno je neispravan sustav za uzbunjivanje u 
Gradu Dubrovniku. Sustav je sklon kvarovima. Održavanje 
ovog sustava je neadekvatno jer se  dolazak ovlaštenog  
servisera ponekad čeka duže od godinu dana. 
 

Ukupan broj sirena: 29 
Broj uvezanih sirena: 20 
Broj ispitanih: 13 
Broj ispravnih: 4 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

Programom obilježavanja Dana 112. 
- svečani sastanak s predstavnicima JLP(R)S, hitnih 

službi i operativnih snaga; uručena zahvalnica Županiji; 
prikaz prezentacije prigodom desete godišnjice DUZS-
a. 

-  dan otvorenih vrata - PUZS posjetilo 65 učenika  P.Š. 
Montovjerna, te 46 predškolaca DV  Škatulica; za djecu  
slatkiši prigodno ukrašeni znakom 112.  
Za djecu organizirana lutrija, te im kao nagrade 
podijeljen dio promidžbenog materijala. 

Programom obilježavanja Dana civilne zaštite. 
- vježba evakuacije i spašavanja učenika u PŠ 
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Montovjerna  
- edukacija djece iz područja zaštite i spašavanja u dvije 

škole u Konavlima gdje su prvi put nazočili i 
predstavljeni pripadnici PCZ ON Općine Konavle 

- dan otvorenih vrata – PUZS posjetili polaznici DV 
Radost – podijeljen im  promidžbeni materijal, 
počašćeni sokovima i prigodnim slatkišima ukrašenim  
simbolom civilne zaštite. 

 
12.6.2015. Svečana dodjela priznanja i izložba svih likovnih 
i literarnih radova  pristiglih na natječaj - organizirani u 
O.Š.Ivana Gundulića u Dubrovniku uz iznimno dobru medijsku 
popraćenost (prilog na Dubrovačkoj televiziji). Program i dobra 
posjećenost rezultat kontinuirane suradnje sa školama i 
vrtićima. 
 
Pročelnica 3.4.2015. za radio Soundset Ragusa dala intervju 
na temu pripreme za sezonu (Intervju tjedna emitiran 
4.4.2015.). 
 
S lokalnom radio postajom (Soundset Ragusa) dogovoreno 
besplatno emitiranje jingla za protupožarnu sezonu. 
Dubrovačka televizija od Dana 112 sve do listopada, 
svakodnevno i učestalo emitirala jingle kojim se promovira 
upotreba broja 112. 
 
25.8.2015.g. Obilježavanje 112. medicinskog leta sa 
područja Dubrovačko-neretvanske županije i dodjela priznanja 
DUZS  Eskadrili transportnih helikoptera (ETH) 93. 
zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i 
protuzračne obrane. 
 
Izuzetno dobra  medijska popraćenost svih naših 
aktivnosti, kako povodom obilježavanja značajnih datuma, 
tako i inače. 
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18. Međunarodna suradnja 

19.7.2015.g. sa zapovjednikom JVP Konavle u obilasku 
saniranog požarišta u Općini Trebinje, BiH i radni sastanak sa 
zapovjednikom Vatrogasne jedinice Trebinje Dankom 
Vukovićem. 
Na inicijativu v.d. rukovodioca Službe zaštite i spašavanja 
Općine Herceg Novi Aleksandra Škobalja održan radni 
sastanak s predstavnicima JVP Konavle, Vatrogasne 
jedinice Trebinje i Vatrogasne jedinice Hreceg Novi u 
Herceg Novom, CG. 
 
11.10.2015. na zapovjednom mostu putničkog broda 
„Splendour of the Seas“ predstavnici PUZS Dubrovnik 
sudjelovali na zajedničkom sastanku broda s ostalim javnim 
žurnim službama (policija, kapetanija, carina, lučka uprava, 
vatrogasci) u raščlambi vježbe sigurnosne zaštite broda, a na 
poziv koordinatora za sigurnost Lučke uprave Dubrovnik.  

 

19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 
 

- Mjesečna izvješća o ispitivanju elektroagregata 
- Mjesečna izvješća o strukturi poziva – tablica P112 
- Mjesečna izvješća o evidenciji događaja zabilježenim u 
sustavu 112 
- Mjesečna izvješća o broju preusmjerenih poziva hitnim 
službama 
- Mjesečna izvješća o pozivima na stranim jezicima 
- Mjesečna izvješća o ispitivanju sustava za uzbunjivanje 
- Mjesečna dostava podataka o telefonskim vezama i 
zakupljenim  
  vodovima za sirene  
- Mjesečna dostava log i wav datoteka 
- ažuriranje popisa brojeva prema kojima su omogućeni 
besplatni pozivi 
- Prijava neispravnosti informacijsko-komunikacijske opreme 
- izrada mjesečnih izvješća o prisutnosti na radu 
- vođenje evidencije o korištenju radnog vremena  
- mjesečni obračun putnih troškova 
- izrada mjesečnih planova korištenja službenih vozila  
- izrada mjesečnih izvješća o prijeđenoj kilometraži i utrošku 
goriva 
- zahtjevi za nabavu (higijenski materijal, uredski materijal, 
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potrošnog materijala, toneri, PC, popravak klima uređaja, boja i 
dr. materijal za zidove, atesti sustava vatrodojave i 
gromobranske instalacije, servis službenih vozila) 
- ažuriranje evidencija vatrogasnih aparata, klima uređaja i dr. 
- Instalacija F-Secure (antivirusni program) 
- registracija službenih vozila 
-  zamjena zimskih i ljetnih guma na službenim vozilima. 
- ovjera ispostavljenih računa 
- studija optimizacije voznog parka-anketni listić 
- usklađivanje knjigovodstvenog stanja imovine  (zaduženje 
neevidentirane imovine, te zahtjev za dodjelu inventarnih 
brojeva) 
- dostava podataka o poslovnim prostorima lokalne i područne 
samouprave na korištenju u DUZS-u 
- prijedlozi za rashod imovine, te zapisnici o predaji 
rashodovane imovine (osnovna sredstva, informatička i 
komunikacijska oprema) 
- rješavanje po zahtjevima za izdavanje Potvrde o rasporedu u 
postrojbe Civilne zaštite  
- dostava vatrogasnih aparata Učilištu (predloženi za rashod) 
- provedba Natječaja za likovne, literarne i foto radove 
2014/2015 i obavijesti za Natječaj 2015/2016 
- izrada Plana godišnjih odmora za 2015.g. 
- izrada Plana potreba izobrazbe za 2015. i 2016. 
- provedba mjera informacijske sigurnosti (Izjave o 
postupanju…)  
- dostava podataka o službenicima koji imaju pravo na dar 
djeci povodom dana Svetog Nikole 
- službenici Benić, Klešković i Džamonja su imenovani u 
Popisno povjerenstvo za provedbu popisa imovine, 
potraživanja i obveza na dan 31.12.2015. u DVIP Split i Odjel 
za specijalističko osposobljavanje Split, te su navedeni popis 
obavili  od 16.12. do 18.12.2015. 
-  uređenje okoliša - pilanje, paljenje, košnja… (PUZS i 
inspektori). 
-  bojanje ureda pročelnice (sami). 
- pisanje tekstova za SOS i Godišnjak 
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20.  
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

- Kroz rad Stožera na terenu pročelnica sudjelovala u 
aktivnostima vezanima za požar na Pelješcu i Korčuli. 

 
- Uređenje poluotoka Prevlake za potrebe kampa. 

 
- prikupljanje podataka i izrada iscrpnog izvješća o stanju 

interventnih heliodroma na području nadležnosti za 
potrebe predstavnika DUZS u radnoj skupini. 
 

- Zbog radova u prostorijama PP Metković, gdje su 
nekad bile prostorije civilne zaštite, bilo potrebno 
ukloniti stvari, te je u prostorije PUZS Dubrovnik 
prebačena jedna metalna kasa, nešto uredskog 
materijala i sl. Ništa od navedenog nije se nalazilo na 
inventurnim listama te je kao višak popisano tijekom 
popisa imovine. 
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  PUZS  GOSPIĆ                                      

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D 

11I1..
11 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

Vezano za pripremu protupožarne sezone na inicijativu PUZS 
Gospić, održano 13 sjednica Stožera ZiS (županija i svi 
gradovi i općine) na kojima je temeljem Programa aktivnosti za 
2015. godinu predložen i upućen na daljnje postupanje: 
- Plan rada Stožera ZiS u 2015. godini, 
-Plan operativne provedbe Programa aktivnosti za 2015. 
godinu, 
- Plan aktivnog uključenja subjekata ZOP-a sa prijedlogom 
lokaliteta za uspostavu zapovjednih mjesta predviđenih za 
koordinaciju gašenja požara, 
- Financijski plan za provođenje zadaća iz područja ZOP-a za 
2015. godinu. 
Pročelnik PUZS 17. ožujka 2015. godine sudjelovao sastanku 
žurnih službi u organizaciji MUP PU Ličko-senjska PP Gospić, 
a vezano za pripremu protupožarne sezone.  
U organizaciji PUZS Gospić, Ličko-senjske županije i 
Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije održana 2 radna 
sastanka tema kojih je bila priprema protupožarne i turističke 
sezone 2015. godine i financiranje sustava zaštite i 
spašavanja. 
U organizaciji PUZS Gospić, Policijske uprave Ličko-senjske  i 
Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije, 29. srpnja 2015. 
godine u Otočcu održan radni sastanka tema kojeg je bila 
realizacija i planiranje provedbe operativnih mjera ZOP-a na 
području Ličko-senjske županije, 

Ukupan broj sastanaka:  
- 2 sastanka 
- 24 sjednice Stožera ZiS      
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U suradnji sa DIKS-om otklonjeni kvarovi na analognim 
repetitorima na Stipanovom Griču i Gologuzu – Donji Lapac te 
pokrenute aktivnosti oko postavljanja linkova na Velebitskoj 
Plješivici, Oštri i Rudinci. 
Po završetku protupožarne sezone: 
-  na inicijativu PUZS Gospić, u vremenskom razdoblju od 
listopada do prosinca 2015. godine, održane su u 11 JL(P)S-e  
sjednice Stožera ZiS, tema kojih je bila analiza i izvješćivanje o 
protekloj požarnoj sezoni te pripreme za slijedeću sezonu. 
Ostale aktivnosti: 
- izvješćivanje o protekloj protupožarnoj sezoni sukladno 
rokovima DUZS, 
 - praćenje izvršenja zadaća utvrđenih Programom aktivnosti, 
prikupljanje izvješća sa terena, analiza istih te dostava 
konačnog izvješća o poduzetim aktivnostima DUZS, 
- za naglasiti je da u proteklom periodu nije bilo većih 
protupožarnih intervencija pa samim tim ni potrebe za 
sudjelovanjem PUZS Gospić u pružanju logističke potpore, 
- u suradnji sa JLS-e promidžbene aktivnosti - upućen Apel 
građanima o postupanju prilikom paljenja korova, suhe trave i 
ostalog niskog raslinja, 
- objave o poduzetim aktivnostima na portalu PUZS Gospić. 
Po završetku protupožarne sezone: 
-  na inicijativu PUZS Gospić, u vremenskom razdoblju od 
listopada do prosinca 2015. godine, održane su u 11 JL(P)S-e  
sjednice Stožera ZiS, tema kojih je bila analiza i izvješćivanje o 
protekloj požarnoj sezoni te pripreme za slijedeću sezonu, 
- kontinuirano praćenje i analiza vatrogasnih izvješća o 
intervencijama na području Ličko-senjske županije. 
U 2015. godini,  prema evidenciji kojom raspolaže PUZS 
Gospić, bile su 834 vatrogasne intervencije, i to: 
     -požar otvorenog prostora: 414 
     -požar na objektu: 101 
     -požar prometnog sredstva: 10 
     -tehničke i ostale intervencije: 309 
Sve planirane zadaće utvrđene Programom aktivnosti, a 
vezane za rok provedbe su odrađene, aktivnosti se nastavljaju.   
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2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

Vezano za pripremu i  realizaciju planiranih zadaća koje 
proizlaze iz Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za 
turističku sezonu,  u u 2015. godini: 
- na inicijativu PUZS Gospić, planirano i održano 13 sjednica 
Stožera ZiS, na temu: 

 opremljenosti i osposobljenosti operativnih snaga 
ZiS i spremnosti na reagiranje, 

 ažuriranje planskih dokumenata uz stručnu 
pomoć PUZS-e, 

- u organizaciji PUZS Gospić, Ličko-senjske županije i 
Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije održana 2 radna 
sastanka tema kojih je pored priprema protupožarne sezone 
bila i priprema  turističke sezone 2015. sa akcentom na 
sigurnost turista i spremnost operativnih snaga ZiS na 
reagiranje za slučaj veće nesreće ili katastrofe, 
- na poziv PU Ličko-senjske, prisustvovanje radnom sastanku 
na temu priprema turističke sezone, 
- praćenje izvršenja zadaća utvrđenih Programom pripremnih i 
provedbenih aktivnosti za turističku sezonu i dostava konačnog 
izvješća o poduzetim aktivnostima DUZS, 
- u ŽC 112 ažurirane baze podataka , te usklađena i 
provjerena procedura za razmjenu informacija između ŽC 112 i 
žurnih službi na području Ličko-senjske županije,  
- Sektoru za civilnu  zaštitu dostavljeno izvješće o popunjenosti 
postrojbi CZ te planiranim financijskim sredstvima za civilnu 
zaštitu u proračunu JLPS-e za 2015. godinu,  
- izrada prijedloga mjera vezanih za pravovremeno informiranje 
i pozivanje čelnih osoba i operativnih snaga ZiS putem SMS 
poruka te upoznavanje sa istim DUZS. 
Po završetku turističke sezone: 
- na inicijativu PUZS Gospić održano 11 sjednice Stožera ZiS, 
na temu izvješćivanja o protekloj turističkoj sezoni, obučenosti i 
opremljenosti operativnih snaga ZiS i spremnosti na reagiranje, 
- izvješćivanje o protekloj turističkoj sezoni sukladno rokovima 
DUZS,       
- tijekom 2015. godine nije bilo intervencija, 
- sve planirane zadaće odrađene, aktivnosti se nastavljaju. 

  
  Ukupan broj sastanaka: 
 - 3 radna sastanka 
- 24 sjednice Stožera ZiS      
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3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

U zimskom periodu (I-III mj. 2015. godine) nije bilo izvanrednih 
situacija, odnosno, potrebe za sazivanjem Stožera ZiS JLP®S 
kao ni potrebe za angažiranjem operativnih snaga ZiS. 
U veljači 2015. godine održan radni sastanak sa 
predstavnicima Grada Gospić vezano za najavljene nepovoljne 
vremenske uvjete (snijeg). 
Na  inicijativu PUZS Gospić, a vezano za organizaciju priprema 
zimske sezone 2015/2016. godine, održano 11 sjednica 
Stožera ZiS, tema kojih je bila analiza stanja sustava civilne 
zaštite, smjernice za razvoj istoga, financiranje operativnih 
snaga te spremnost istih za reagiranje u slučaju nepovoljnih 
vremenskih uvjeta te organizacija rada zimskih službi. 
30. listopada 2015. godine, na poziv PU Ličko-senjske, 
prisustvovali radnom sastanku, na temu: 

 analiza Operativnih programa radova održavanja 
cesta u zimskom periodu, 

 problemi koji se mogu očekivati tijekom zimske 
sezone sa akcentom na održavanje prohodnosti 
autoceste A1, 

 spremnost operativnih snaga civilne zaštite za 
potrebe reagiranja. 

-U listopadu 2015. godine, a vezano za proglašene izvanredne 
mjere obrane od poplave na širem području Ličko-senjske 
županije, poduzete su aktivnosti: 

 na inicijativu PUZS Gospić održane 3 izvanredne 
sjednice Stožera ZiS (Ličko-senjske županije i 
Gradova Gospić i Otočac), 

 obilazak ugroženog područja, 
 savjetodavna pomoć i organizacija logističke potpore 

u provedbi mjera obrane od poplave, 
 kontinuirano izvješćivanje DUZS o stanju na terenu.  

Kontinuirano, praćenje i upozoravanje o rizicima nastanka 
izvanrednog događaja uslijed prognoziranih nepovoljnih 
hidroloških i meteoroloških uvjeta  te mogućih posljedica po 
stanovništvo i materijalna dobra. 
Planirane zadaće odrađene, aktivnosti se nastavljaju. 

  
  Ukupan broj sastanaka: 
- 2 radna sastanka 
- 11 sjednica Stožera ZiS 
- 3 izvanredne sjednice Stožera 
ZiS 
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4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

- svim JLPS-e dostavljene upute o postupanju vezano za 
provedbu Zakona o sustavu civilne zaštite, 
- članovi Stožera zaštite i spašavanja u 11 JLP®S-e upoznati 
sa novim Zakonom o sustavu civilne zaštite,  
- PUZS Gospić stalno prati propise iz područja civilne zaštite te 
kontinuirano pruža savjetodavnu pomoć u provedbi istih. 

 

5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

- temeljem novog Pravilniku o metodologiji za izradu procjena 
ugroženosti i planova za zaštitu i spašavanje, suglasnost na 
ažuriranu Procjenu ugroženosti dobili su: Ličko-senjska 
županija, Gradovi Otočac, Gospić, Novalja i Senj te Općine 
Brinje, Perušić, Vrhovine, Plitvička Jezera, Donji Lapac, Udbina 
i Lovinac. Navedene JLPS- e su ažurirale Planove za zaštitu i 
spašavanje, 
- temeljem novog Pravilnika o metodologiji za izradu procjena 
ugroženosti i planova za zaštitu i spašavanje, svoju Procjenu 
ugroženosti i Plan ZiS nije ažurirala Općina Karlobag uz 
naglasak da je ista upoznata sa obvezom tekućeg ažuriranja 
postojećih dokumenata ZiS, 
- tijekom 2015. godine izdano 10 suglasnosti na Odluku o 
određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za 
ZiS koje su donesle JLPS-e temeljem Procjene ugroženosti,  
- tijekom 2015. godine, na traženje JLPS-e, podneseno 15 
zahtjeva i date 4 suglasnosti na dokumente prostornog 
planiranja,  
- stalna savjetodavna pomoć JLPS-e u izradi dokumenata ZiS i 
dokumenata vezanih za prostorno planiranje, davanje 
primjedbi, zahtjeva i suglasnosti na iste, 
- planirane zadaće odrađene, aktivnosti se nastavljaju. 

 
Procjene ugroženosti: 
Donesene:13 
od toga, revidirano (ažurirano):12 
 
Planovi zaštite i spašavanja: 
Doneseni:13 
od toga, revidirano (ažurirano):12 
Prostorno planska dokumentacija: 
Broj podnesenih zahtjeva:15 
Broj izdanih suglasnosti:4 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu:0 

6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

- kao članovi Stožera ZiS djelatnici PUZS Gospić aktivno 
sudjeluju u radu Stožera ZiS, 
- tijekom 2015. godine, inicirali sazivanje i sudjelovali u radu na 
24 redovne i 4 izvanredne sjednice Stožera ZiS Ličko-senjske 
županije i gradova i općina u njenoj nadležnosti, i to: 
- 13 redovnih sjednica Stožera ZiS vezano za pripremu 
protupožarne i turističke sezone 2015. godine, 
- 11 redovnih sjednica Stožera ZiS na temu priprema zimske 
sezone 2015/2016. god.,  analize protekle protupožarne i 
turističke sezone te primjene novog Zakona o sustavu civilne 

Ukupan broj sastanaka: 
- 24 redovne sjednice Stožera ZiS 
- 4 izvanredne sjednice Stožera 
ZiS 
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zaštite, 
- 1 izvanredna sjednica Stožera ZiS Općine Plitvička Jezera 
(17. rujna 2015.) tema kojeg je bila izbjeglička kriza te 
preventivne mjere za slučaj dolaska većeg broja migranata, 
budući Općina Plitvička Jezera graniči sa BiH, 
- 3 izvanredne sjednice Ličko-senjske županije i Gradova 
Gospić i Otočac (listopad 2015. godine) vezano za proglašene 
izvanredne mjere obrane od poplave na širem području Ličko-
senjske županije   

7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

Nije bilo aktivnosti.  

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

- sukladno Procjenama ugroženosti JLPS-e, sve postrojbe CZ 
osnovane i popunjene (opće namjene i specijalističke), 
- sve postrojbe CZ opće i specijalističke namjene su smotrirane 
te vezano za isto u 2015. godini nije bilo aktivnosti. 

 
Ukupan broj broj popunjenih 
postrojbi ON: 6 
Broj popunjenih spec. postrojbi: 2  
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON: 0 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi: 0 
 

9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

- tijekom 2015. godine organizirano i provedeno 
osposobljavanje za sve postrojbe CZ opće namjene osnovane 
na području Ličko-senjske županije, 
- planirano osposobljavanje postrojbi specijalističke namjene u 
rujnu  2015. godine zbog migrantske krize odgođeno u 2016. 
godinu. 
 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON: 6 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi:0 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

- kontinuirana suradnja sa pravnim osobama, predstavnicima 
operativnih snaga ZiS i JLPS-e a vezano za provedbu mjera 
ZiS, na način da su organizirani radni sastanci na temu 
protupožarne i turističke sezone te za slučaj nepovoljnih 
hidrometeoroloških prilika, odnosno, u JLPS-e inicirane 
redovne i izvanredne sjednice Stožera ZiS.  

Ukupan broj sastanaka: 
- 5 radnih sastanaka 
- 24 redovne sjednica Stožera 
ZiS, 
- 3 izvanredne sjednica Stožera 
ZiS, 
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Planirane zadaće su odrađene i aktivnost se nastavlja. 
 

11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

Na sjednicama Stožera ZiS  prezentirane mogućnosti 
apliciranja projekata na temu ZiS financiranih iz Fondova EU te 
uloga DUZS pri izradi istih. 
 

Ukupan broj sastanak: 
- 13 redovnih sjednica Stožera 
ZiS, 
  

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

- u dogovoru sa JLS-e u 2015. godini planirano je 5 vježbi 
zaštite i spašavanja na temu provjere provedivosti Plana 
zaštite i spašavanja. Iste nisu provedene jer su JLS-e odustale 
od vježbi budući su bile u postupku ažuriranja postojećih 
Planova ZiS sukladno novom Pravilniku o metodologiji za 
izradu procjena ugroženosti i planova ZiS. 
- izrada prijedloga Plana vježbi ZiS u 2016. godini, 
U ŽC 112 Gospić provedene su vježbe: 
- 11. - 15. svibnja 2015.  provedena  vježba  TETRAEX 1-
2015,   
- 25., 26. i 27. svibnja  2015.  provedena  vježba ''Tajni 
pozivatelj''  

Planirano vježbi za 2015. - 2 
Ukupan broj održanih vježbi: 0 

13. Jačanje ljudskih potencijala 

- 20. ožujka 2015. – pročelnik PUZS Gospić i voditelj Odjela 
PP sudjelovali na edukaciji o mogućnostima financiranja iz EU 
fondova (2 djelatnika), 
- 14. travnja 2015. godine prisustvovanje seminaru  tema kojeg 
je bila procjena rizika od katastrofa u RH i kritična infrastruktura 
(2 djelatnika),  
- 5. svibnja 2015. godine sudjelovanje na jednodevnoj edukaciji 
djelatnika ŽC 112 Gospić  - ''Modul 3 – Razvoj kompetencija 
djelatnika županijskih  centara 112'' u  Rijeci  ( 4 djelatnika) 
U ŽC 112 je planirano provođenje edukacije za upravljanje 
kratkovalnim sustavom  DUZS-a ''HF-ALE'' DUZS, ali isto nije 
provedeno od strane DIKS-a ZiS-a 
- edukacija djelatnika ŽC 112 za rad na novom CTI sustavu 

Broj educiranih službenika:19 

14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

- sukladno Planu edukacije djece predškolskog i školskog 
uzrasta (I – IV razred), na temu katastrofa, zaštite i spašavanja 
i žurnih brojeva, provedena edukacija u 8 škola i 3 vrtića, 
- edukacija nije provedena u 2 škole i 4 vrtića zbog malog broja 

Ukupno planirano: 
Škole-10 
Vrtići-7 
Realizirano u 2015. 
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djece koja bi istoj prisustvovala te je ista planirana u 2016. 
godini, 
- u dogovoru sa ravnateljima škola i vrtića, izrada Plana 
edukacije djece za 2016. godinu, 
- izvješćivanje o provedenim edukacijama 
 
 

Broj škola: 8 
Okvirno broj učenika: 386 
Broj vrtića: 3 
Okvirno broj djece:76 

15. 

Izgradnja jedinstvenog 
informacijsko-

komunikacijskog sustava 
112 

- migracija  na NetPhone  platformu 
- kontinuirano praćenje  i analiziranje negativnih pojava 
migracije  na NetPhone platformu, 
- migracija na Cloud fax ( do 25.09.2015. Office  fax), 
- pripremne  radnje  na  unošenju  podataka  za  CTI  sustav 
- implementacija  novog CTI sustava u ŽC 112 

 

16. 

Održavanje funkcionalnosti i 
nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

- redovito testiranje sirena sustava za javno uzbunjivanje  
 

 

Ukupan broj sirena: 28 
Broj uvezanih sirena: 21 
Broj ispitanih: 14 
Broj ispravnih: 3 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

- provedba Apela „ne požarima“ putem lokalnih medija, 
- objave na područnim portalima vezano za sustav ZiS , 
- objave na WEB stranicama DUZS-PUZS Gospić 

 

18. Međunarodna suradnja 

- planirani radni sastanak u II kvartalu 2015. godine sa 
predstavnicima Unsko-sanskog kantina BiH nije održan. Na 
zadnjem radnom sastanku 2014. godine u Gospiću je 
dogovoreno da će se sastanak održati u BiH. Međutim, zbog 
ne odaziva istih,  planirani sastanak nije realiziran. 

 

19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 
 

- izrada mjesečnih izvješća o stanju sustava uzbunjivanja i 
troškova telefonskih računa sustava za uzbunjivanje, 
- izrada mjesečnih izvješća o stanju i radu elektroagregata u 
PUZS, 
- izrada mjesečnih izvješća o broju poziva i broju događaja 
koje je zaprimio ŽC 112, 
- izrada mjesečnih izvješća o broju preusmjeravanja poziva 
prema vatrogascima, policiji i hitnoj medicinskoj pomoći, 
- mjesečno slanje tonskih zapisa ŽC 112 sa analizom poziva, 
- izrada mjesečnih izvješća  o korištenju radnog vremena u ŽC 
112, 
-izrada mjesečnih izvješća o pozivima na stranom jeziku, 
- izrada mjesečnog rasporeda rada djelatnika ŽC 112, 
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- vođenje evidencije i izrada  izvješća o pozivima na broj 112 
- aktivnosti na uređivanju  WEB stranice PUZS Gospić, 
- zaprimanje i otpremanje pošte, raspoređivanje i interna 
dostava, i urudžbiranje,  
- kadrovske evidencije prisutnosti na radu, troškova prijevoza, 
korištenja godišnjeg odmora, bolovanja, i sl., 
- izrada mjesečnih planova o korištenju službenog vozila, 
- skrb o voznom parku, njegovoj ispravnosti i upotrebljivosti i 
potrošnji goriva, 
- zaprimanje i koordinacija naplate osnovnih računa tekućeg 
poslovanja (struja, komunalne usluge, telefonske usluge, 
čišćenje poslovnih prostorija i sl.), 
- praćenje promjena u stanju i evidenciji materijalne imovine 
- godišnji popis imovine – inventura, 
- arhiviranje građe, 
- predaja arhivske građe u DUZS, 
- planiranje nabave materijalno-tehničke opreme i osnovnih 
uredskih sredstava neophodnih za rad PUZS, 
- izrada izvješća i planova rada PUZS, 
- priprema radnih materijala i prezentacija, 
- priprema članaka za časopis SOS, 
- izrada prijedloga osobe / pravne osobe za godišnju nagradu 
za posebne zasluge u razvoju sustava civilne zaštite, 
- provedba Natječaja za izradu likovnih, literarnih i foto radova 
na temu katastrofa i snaga CZ, 
- pripreme i organizacija proslave Dana 112 i Dana CZ, 
- ocjenjivanje djelatnika PUZS. 
 

20.  
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

- od 24. do 29. rujna 2015. godine, po nalogu ravnatelja DUZS, 
pročelnik PUZS Gospić, sudjelovao u organizaciji uređenja 
Prihvatnog centra Prevlaka. 
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  PUZS     KARLOVAC                             

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D 

11I1..
11 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

Planirane aktivnosti su i realizirane. Razmjenu informacija 
značajno je unaprijedila internetska aplikacija vatrogasaca 
„VATRA“ koja je svim nositeljima zadaća po Programu Vlade 
omogućila promptno praćenje stanja na terenu.  
Izrađeno i dostavljeno završno izvješće u sjedište 
 

Ukupan broj sastanaka:   8    

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

Pratili smo ažuriranje operativnih planova civilne zaštite 
JLP(R)S za evakuaciju i zbrinjavanje stanovništva (turista) u 
slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Karlovačke 
županije. 
Održan je sastanak predstavnika svih žurnih službi Karlovačke 
županije na kojem se, između ostalog, analizirala spremnost 
za djelovanje  tijekom nailazeće turističke sezone. 
Održanje sastanak Stožera zaštite i spašavanja na kojem su 
članovi upoznati sa operativnom planovima evakuacije i 
zbrinjavanja turista kao i sa mogućnošću brzog sazivanja i 
djelovanja u slučaju nesreće tijekom nadolazeće turističke 
sezone. 
Održani su sastanci sa TJ Bosiljevo (COPK-a): TJ Ogulin; TJ 
tunel Mala Kapela (COPK-a); TJ Brinje (COPK-a); 
Izrađeno i dostavljeno završno izvješće u sjedište 

  
  Ukupan broj sastanaka:  9 
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3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

Prilikom zabilježenih porasta vodostaja redovito su 
prosljeđivana upozorenja na opasne vremenske pojave 
čelnicima JLP(R)S, te je s Hrvatskim vodama V.G.I. Karlovac 
kontinuirano praćen vodostaj rijeka 
Koordinativni sastanci sa predstavnicima koncesionara za 
održavanje prometnica, koordinativni sastanci s 
predstavnicima HEP-a radi brze uspostave isporuke el.energije 
u slučaju prekida opskrbe uzrokovanog nepovoljnim 
vremenskim uvjetima. Sve JLP(R)S dobile su naputak o 
postupanju pri distribuciji pitke vode vatrogasnim auto-
cisternama.  
Održani je sastanci zimskih stožera za čišćenje više od 2500 
kilometara državnih, županijskih, gradskih i nerazvrstanih cesta 
u Karlovačkoj županiji 

 

  
  Ukupan broj sastanaka: 10 
 
  

4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

Upoznavanje sa naputkom Ministarstva zdravlja vezano za 
ebolu (izrada komunikacijskog  plana za ŽC112) 
Sve JLP(R)S izvijestili smo, a sukladno uputama o postupanju 
u provedbi inspekcijskog nadzora (u dijelu koji se odnosi na 
revizije Procjena i Planova 

Konzultacije: 12 
Upute:23 

5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

PUZS kontinuirano prati ispunjenost uvjeta zaštite i spašavanja 
u planskim dokumentima i daje mišljenje na prostorne planove. 
U izvještajnom razdoblju podnesena je jedan  zahtjev  na koji 
je dostavljeno  mišljenje. 
Nakon izmjena Pravilnika o metodologiji za izradu procjena 
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14 i 67/14) 
obvezali smo JLP(R)S na usklađivanje Procjena i Planova 

 
Procjene ugroženosti: 
Donesene: 5 
od toga, revidirano (ažurirano):24 
 
Planovi zaštite i spašavanja: 
Doneseni: 5 
od toga, revidirano (ažurirano):3 
Prostorno planska dokumentacija: 
Broj podnesenih zahtjeva: 8 
Broj izdanih suglasnosti: 8 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu: 
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6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

Sjednice Stožera ZiS svih JLP(R)S održavane su sukladno 
zahtjevima za provedbu mjera ZiS na njihovim prostorima 

Ukupan broj sastanaka: 22 
Konzultacije 20 

7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

Sve JLP(R)S izvijestili smo, a sukladno uputama o postupanju 
u provedbi inspekcijskog nadzora  

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

Od Odsjeka za vojne poslove zatražena je suglasnost  
raspoređivanja mlađih v/o u postrojbu CZ tim za spašavanje na 
vodi – pomlađivanje postrojbi 
 

 
Ukupan broj popunjenih postrojbi 
ON:2 
Broj popunjenih spec. postrojbi 3 
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON: 2 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi: 1 
 

9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

U suradnji sa JLS i Ministarstvom obrane  Upravom za ljudske 
resurse pratili smo stanje te ažurirali evidencija obveznika CZ u 
specijalističkim postrojbama i postrojbama opće namjene. 
Operativne snage sukladno svojim planovima provode stručno 
osposobljavanje 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON: 2 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi: 0 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

Kvalitetna i stručna suradnja kontinuirana je s PU karlovačkom 
na zajedničkim aktivnostima u PP sezoni i akciji TURS, te s 
MZOP - Upravom za inspekcijski nadzor i  Ministarstvom 
zdravlja – ZZHM. Također po pojedinim područjima 
surađujemo i s Ministarstvom poljoprivrede – Uprava vodnog 
gospodarstva, Ministarstvom pomorstva, prometa i 
infrastrukture, OSRH;  namjenski organizirane snage – PP 
NOS i PPvNOS . 

Ukupan broj sastanaka: 37 
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Kontinuirana suradnja s jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave obuhvaća planiranje i provedbu 
zajedničkih zadaća, naročito: 

- izrade planskih dokumenata, rada Stožera ZIS, 
organizaciju i provedbi vježbi, 

- promicanje cjelokupne zaštite i spašavanja i djelovanje 
operativnih snaga i drugih sudionika ZIS,  

- osiguranje financijskih sredstava i nabavku opreme. 
Kroz kontinuiranu suradnju s udrugama na našem području 
odgovornosti prikupljamo podatke o kapacitetima i mogućnostima 
njihovog uključivanja u sustav zaštite i spašavanja. (HGSS, DVD-i, 
organizacije crvenog križa, ronilački klubovi, udruge za zaštitu 
okoliša, i dr.) Sudjelovali smo i na 5 skupština DVD-a, 1 skupštini 
KPA, 
 

11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

Vrše se pripreme za novi ciklus Mehanizma CZ u EU 
 Ukupan broj sastanak: 2 

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

Povodom obilježavanja dana 112 učenicima OŠ demonstrirali 
smo rad ŽC 112 te pojasnili protokol pozivanja žurne pomoći.  
Provedena Skv „Tetraex1 2015“ i Tajni pozivatelj na112  

Planirano vježbi za 2015. 4 
Ukupan broj održanih vježbi: 

13. Jačanje ljudskih potencijala 

Edukacija djelatnika – novosti u ZEOS aplikaciji (edukaciju je 
proveo djelatnik DUZS-a Mario Vranaričići. (Nedostatak 
opreme LCD ili plazme, projektor, laptop). Potreba za 
edukaciju minimalno dva puta godišnje. Kvaliteta odrade na 
visokom nivou. 
Edukacija i uvođenje vježbenika u rad za mjesto analitičara u 
ŽC112. 

Broj educiranih službenika: 14 

14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

Prema planu rada 
 

Ukupno planirano: 
Škole 32 
Vrtići 9 
Realizirano u 2015. 
Broj škola: 30 
Okvirno broj učenika: 1125 
Broj vrtića: 9 
Okvirno broj djece: 434 
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15. 

Izgradnja jedinstvenog 
informacijsko-

komunikacijskog sustava 
112 

Instalacija CTI sustava (3 računala, 6 monitora, server i ostala 
tehnička podrška). Održana edukacija sa djelatnicima i 
vježbenicima za rad na CTI sustavu (tijekom mjeseca 
studenog). Testni rad na sustavu i uhodavanje u redovnom 
radu pozivanja na tel. broj 112 (paralelni rad na starom i 
novom sustavu). 
 

 

16. 

Održavanje funkcionalnosti i 
nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

Redovno ispitivanje sirenskih sustava svake prve subote u 
mjesecu. Jedinstveno upravljanje sa PIN-om ili putem radio 
sustava, demontaža otpisanih sirena. Osigurati vozilo za 
obilazak sirena – putni nalog. Redovno mjesečno Ispitivanje el. 
agregata i servisiranje 
Servisiranje i popravak računala za upravljanje sirenskog 
sustava iz ŽC112 Karlovac HE Lešće i HE Gojak – tvrtka 
Eccos. 
 

Ukupan broj sirena: 72 
Broj uvezanih sirena: 33 
Broj ispitanih:  43 
Broj ispravnih: 27 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

Obilježavanje 10 godina Dana jedinstvenog europskog broja 
112. 
Dan CZ 
Dodjela poklona za djecu i učenike s posebnim potrebama  
Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži koji su 
sudjelovali u natječaju likovnih i literarnih radova  DUZS   
 
Posjet studenata Veleučilišta Karlovac (smjer lovstvo i zaštita 
prirode - 20 studenata), upoznavanje sa radom ŽC112, osvrt 
na SOP o zbrinjavanju životinja, divljači i zaštićenih svojti. 
 
 

 

18. Međunarodna suradnja 

  U zajedništvu s Upravnim odjelom za međunarodne odnose 
Karlovačke županije zatraženo mišljenje Ministarstva uprave 
za izradu Ugovora o suradnji grada Ozlja i općine Metlika u 
Republici Sloveniji 
Održan kratki ne najavljeni susret predstavnika Republičke 
uprave Civilne zaštite iz Banja Luke, koji je najviše interesiralo 
funkcioniranje i organizacija operativnih snaga CZ u obrani od 
poplave na prostoru Karlovačke županije. U Karlovcu su bili 
zbog aktivnosti oko ustrojavanja tima za spašavanja na vodi a 
glavni suradnik je predstavnika HGSS stanice Karlovac. 
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19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 
 

Priprema za arhiviranje građe  2013. i 2014. 
Redovna kvartalna i godišnja izvješća o radu i planove rada. 
Ažuriranje telefonskih imenika i baza podataka. 
Provođenje popisa imovine.  
Izvršena provedba odluke o rashodovanju i zbrinjavanju 
opreme po završnom elaboratu Popisa imovine PUZS. 
 
 

Broj poziva – od 01. do 12. mj.: 
NAMJENSKI:      43.116 
NENAMJENSKI: 19.135 
ZLONAMJERNI:      102 
UKUPNO:           62.353 
 
Broj događaja – od 01. do 12. mj.: 
SLOŽENI:              924 
SIGURNOSNI:    2.447 
VATROGASNI:      323 
MEDICINSKI:      6.584 
UKUPNO:          10.278 

20.  
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

Nije bilo aktivnosti  
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  PUZS KOPRIVNICA                                

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D 

11I1..
11 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

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) 
S temom – mjesto i zadaci JLP( R ) S u organizaciji zaštite od 
požara i provođenje posebnih mjera ZOP-a u ljetnom periodu 
 

Ukupan broj sastanaka:  5     

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

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 
Tema - uloga i zadaci pojedinih subjekata u aktivnostima zaštite i 
spašavanja turista vezano uz iznenadne događaje elementarnih i 
drugih nesreća ili katastrofa. 

  
  Ukupan broj sastanaka:4 
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3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

 
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 
. 

 

  
  Ukupan broj sastanaka:7 
 
  

4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

  

5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

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. U 
postupku je Grad Đurđevac. 
 

 
Procjene ugroženosti: 
Donesene:25 
od toga, revidirano (ažurirano):1 
 
Planovi zaštite i spašavanja: 
Doneseni:25 
od toga, revidirano (ažurirano):1 
Prostorno planska 
dokumentacija: 
Broj podnesenih zahtjeva:3 
Broj izdanih suglasnosti:3 
Broj odbijenih, odnosno 
vraćenih zahtjeva na doradu:0 
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6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

Sjednice stožera zaštite i spašavanja općina i gradova sastaju se 
prema potrebi . 
U ovoj godini  sazvane su sjednice 10 općinskih i 2 gradska  
stožera u povodu donošenja analiza i smjernica. 
Županijski stožer kontinuirano se sastajao od  18.09. – 
05.10.2015. a poslije po potrebi. 
 

Ukupan broj sastanaka:12 

7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

Redovita suradnja sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave 
te usvajanje njihovih mišljenja oko  razvoja sustava civilne zaštite.  

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

 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. 

POSTROJBE CZ OPĆE NAMJENE: (POMLAĐIVANJE I 
BRISANJE 1960.-TOG GODIŠTA!) 
 
                -OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC -  4 V/O BRISANJE + 
4 V/O RASPORED = 8 
                -OPĆINA PODRAVSKE SESVETE – 3 V/O BRISANJE 
+ 3 V/O RASPORED = 6 
                -OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI – 5 V/O BRISANJE 
+ 5 V/O RASPORED = 10 
                -OPĆINA HLEBINCE – 4 V/O BRISANJE + 4 V/O 
RASPORED = 8 
                -OPĆINA ĐELEKOVEC – 4 V/O BRISANJE + 4 V/O 
RASPORED = 8 
                - OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI – 2 V/O BRISANJE + 
2 V/O RASPORED = 4 
                -OPĆINA VIRJE – 3 V/O BRISANJE + 3 V/O 

 
Ukupan broj broj popunjenih 
postrojbi ON:25 
Broj popunjenih spec. postrojbi 9 
Broj obavljenih smotriranja 
postrojbi ON:96 
Broj obavljenih smotriranja 
specijal. postrojbi: 54 
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RASPORED = 6 
                - OPĆINA KALNIK – 3 V/O BRISANJE + 3 V/O 
RASPORED = 6 
                 - OPĆINA DRNJE – 4 V/O BRISANJE + 4 V/O 
RASPORED = 8 
                - OPĆINA SOKOLOVAC – 2 V/O BRISANJE + 2 V/O 
RASPORED = 4 
                - OPĆINA GORNJA RIJEKA – 6 V/O BRISANJE + 6 
V/O RASPORED = 12 
                - OPĆINA FERDINANDOVAC – 2 V/O BRISANJE + 2 
V/O RASPORED = 4 
                - OPĆINA MOLVE – 3 V/O BRISANJE + 3 V/O 
RASPORED = 6 
                - OPĆINA GOLA – 1 V/O BRISANJE + 1 V/O 
RASPORED = 2 
                - OPĆINA LEGRAD – 1 V/O BRISANJE + 1 V/O 
RASPORED = 2 
                - OPĆINA RASINJA – 1 V/O BRISANJE + 1 V/O 
RASPORED = 2 
 
SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CZ (POMLAĐIVANJE I 
BRISANJE 1960.-TOG GODIŠTA!) 
 
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA – 
SPECIJALISTIČKA POSTROJBA CZ ZA LOGISTIKU – 2 V/O 
BRISANJE + 2 V/O RASPORED = 4 
GRAD KOPRIVNICA – SPECIJALISTIČKA POSTROJBA CZ ZA 
LOGISTIKU – 10 V/O BRISANJE + 10 V/O RASPORED = 20 

‐ SPECIJALISTIČKA POSTROJBA CZ ZA 
SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA – 1 V/O 
BRISANJE + 1 V/O RASPORED = 2 

GRAD ĐURĐEVAC - SPECIJALISTIČKA POSTROJBA CZ ZA 
LOGISTIKU – 7 V/O BRISANJE + 7 V/O RASPORED = 
14               

‐ SPECIJALISTIČKA POSTROJBA CZ 
OPĆE NAMJENE – 3 V/O BRISANJE + 3 
V/O RASPORED = 6 

‐ SPECIJALISTIČKA POSTROJBA CZ ZA 
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SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA – 2 V/O 
BRISANJE + 2 V/O RASPORED = 4 

GRAD KRIŽEVCI - SPECIJALISTIČKA POSTROJBA CZ OPĆE 
NAMJENE – 1 ViO BRISANJE + 1 V/O RASPORED = 2 
                               -SPECIJALISTIČKA POSTROJBA CZ ZA 
SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA – 1 V/O BRISANJE + 1 V/O 
RASPORED =  

 
 
 

9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

Osposobljavanje stožera ZiS grada Koprivnica i Mjesnog odbora 
Starigrad  VGI Bistra Đurđevac zajedno sa PUZS 
Koprivnica(poplave) 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON:2 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi:1 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

Redoviti sastanci sa Zavodom za hitnu medicinu Koprivničko-
križevačke županije,sa JVP Koprivnica, Đurđevac i Križevci, OKC 
PU Koprivničko , Crveni križ. 
 

Ukupan broj sastanaka:30 

11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

Zajednica tehničke kulture Koprivničko – križevačke županije 
Zajednica tehničke kulture grada Koprivnica 
Društvo Crvenog križa Koprivničko – križevačke županije 
 

Ukupan broj sastanak: 21 

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

Božićni uron  društva sportova na vodi „Šoderica“ – vježba 
ronjenja u otežanim uvjetima. 
Ukupno 4 vježbi zaštite i spašavanja na području Koprivničko-
križevačke županije  i komunikacijska vježba unutar PUZS 
Koprivnica. 

Planirano vježbi za 2015. - 
Ukupan broj održanih vježbi:6 

13. Jačanje ljudskih potencijala 

Popunjeno je radno mjesto Višeg savjetnika koje zadovoljava sve 
uvjete za navedene edukacije u predškolskom, osnovnoškolskom 
i srednjoškolskom uzrastu, te djece i mladih s posebnim 
obrazovnim potrebama 
Edukacija djelatnika ŽC112 Koprivnica u PUZS Bjelovar koje su 
provodili djelatnici DUZS—a. 

Broj educiranih službenika:4 
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14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

U osnovnim školama nije izvođena edukacija. 
 

Ukupno planirano: 
Škole 
Vrtići 
Realizirano u 2015. 
Broj škola: 
Okvirno broj učenika: 
Broj vrtića:4 
Okvirno broj djece:150 

15. 

Izgradnja jedinstvenog 
informacijsko-

komunikacijskog sustava 
112 

Svakodnevni rad djelatnika ŽC 112 Koprivnica na aplikaciji 
„ORKKO“ , te praćenje rada istog i mogućnost poboljšanja  

16. 

Održavanje funkcionalnosti i 
nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

Redovno ispitivanje sustava za uzbunjivanje svake prve subote u 
mjesecu. 
 
 
 

Ukupan broj sirena:64 
Broj uvezanih sirena:20 

Broj ispitanih:64 
Broj ispravnih:51 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

Kontakti sa medijima – radio, televizija, e-portal 
Svečano obilježen dan Europskog broja 112, te smotra opreme 
sustava zaštite i spašavanja Županije koprivničko-križevačke na 
središnjem gradskom trgu u Koprivnici povodom dana Civilne 
zaštite. 
Provedba natječaja za likovne, literarne  i foto radove djece i 
mladih za školsku godinu 2014./2015. 

Ukupan broj sastanak:150 
Ukupno broj likovnih i literarni 
radova:30 

18. Međunarodna suradnja 

 Održan sastanak u županiji u svezi međunarodnog projekta 
„SEERISK 2“  
Održani nogometni susret JVP Koprivnica i JVP Nadyatad u 
Nadyatadu. 
 

Ukupan broj sastanak:2 

19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 
 

Prikupljanje dokumentacije i zahtjeva, nadzor korištenja radnog 
vremena, izrada plana godišnjih odmora,  
izrada financijskih planova i izvještaja, 
obavljanje poslova uredskog poslovanja, arhiviranja i izlučivanja 
dokumenata nastalih u radu PUZS-a, 
-Izrada kvartalnih i godišnjih  izvješća o radu, 
-Vođenje evidencije pripadnika civilne zaštite, izdavanje 
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odgovarajućih potvrda o angažiranju, 
-Aktivnosti vezane uz pripremu i dostavu tekstova za časopis 
SOS 112 i Internet stranicu PUZS, 
-Izrada medijskog izvješća 
 
 

20.  
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

 Od 18.09. – 16.10. 2015. Botovo prihvat migranata 130 000.  
 Vlakova  92. 
Autobusa 50. 
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PUZS KRAPINA 

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D 

11I1..
11 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

- Održano je7 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, i 1 Općinski Stožer zaštite i spašavanja 
-Ažurirane su baze podataka 
- provodila se neposredna suradnju s Vatrogasnom 
zajednicom Krapinsko-zagorske županije u svezi sa zaštitom 
od požara na otvorenom prostoru. 
- Potreba za intervencijom u kojima bi sudjelovao PUZS nije 
bilo 
- Realizacija je izvršena u potpunosti 

Ukupan broj sastanaka: 9 

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

- Održano je  7 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, i 1 Općinski Stožer zaštite i spašavanja 
- Ažurirane su baze podataka sukladno dobivenim podacima 
JLS-a 
- pružana pomoć JLS-ima oko ažuriranja planskih dokumenata 
za aktiviranje i djelovanje snaga ZIS 
- redovno praćenje  informacija o stanju i prohodnosti  Auto 
ceste Zagreb Macelj i graničnih prijelaza 
- Potreba za intervencijom u kojima bi sudjelovao PUZS nije 
bilo 
- Realizacija je izvršena u potpunosti 

  
 Ukupan broj sastanaka: 9 
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3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

Sa zaprimljenim upozorenjima na opasne vremenske pojave 
upoznati su čelnici JLS-a te operativne snage. 
- Uspostavljen je kontakt sa svim jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave Vatrogasnom zajednicom 
Krapinsko - zagorske županije, Društvom Crvenog križa 
Krapinsko-zagorske županije,  kojim  je inicirano održavanje 
tematskog sastanka vezano za dogovor postupka 
pravodobnog reagiranja nadležnih redovnih službi i drugih 
operativnih snaga zaštite i spašavanja. 
- Jedinice lokalne samouprave upozorene su na potrebu 
konstantnog ažuriranja popisa pravnih osoba koje su zadužene 
za čišćenje snijega na nerazvrstanim prometnica, ažuriranja 
podataka o  mjestima za privremeno zbrinjavanje ugroženih i 
stradalih osoba koje se uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta 
zateknu u okolnostima koje im onemogućavaju nastavak 
putovanja ili povratak u mjesto stanovanja 
-  PUZS kontinuirano ažurira svoje baze podataka i operativni 
plan. 
- Praćenje vremenskih  prognoza i prognoza  vodostaja 
- Potreba za intervencijom u kojima bi sudjelovao PUZS nije 
bilo 
- Realizacija je izvršena u potpunosti 

  
 Ukupan broj sastanaka: 6 
 
  

4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

Izdavanje suglasnosti na dokumente i odluke JLP(R)S-a i 
pravnih osoba 
 Svi zaprimljeni zahtjevi za izdavanje suglasnosti su riješeni 
(100%) 

-8 suglasnost na Procjenu 
ugroženosti 
-2  suglasnost na određivanje 
Operativnih snaga 
- 41 potvrda na Glavni projekt 
-2 komisije za tehnički pregled 
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5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

PUZS sudjeluje u procesu izrade i usvajanja prostorno planske 
dokumentacije na način da izdaje posebne uvjete, sudjeluje u 
prethodnim raspravama i javnim raspravama koje prethode 
donošenju prostorno planske dokumentacije, te izdaje 
suglasnosti na konačni prijedlog prostorno planskog 
dokumenta 
Svi zaprimljeni predmeti su riješeni (100%) 

 
Procjene ugroženosti: 
Donesene:19 donijeto u 2015 
(ukupno donijeto 24) 
od toga, revidirano (ažurirano):to su 
novo donijete procjene pa nije bilo 
potrebe za ažuriranjem 
 
Planovi zaštite i spašavanja: 
Doneseni:19 donijeto u 2015 
(ukupno donijeto 24) 
od toga, revidirano (ažurirano):to su 
novo donijeti planovi pa nije bilo 
potrebe za ažuriranjem 
Prostorno planska dokumentacija: 
Broj podnesenih zahtjeva:7 
Broj izdanih suglasnosti:7 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu: 
Posebni uvjeti izdano: 16 
Prethodne i javne rasprave: 9 

6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

Na području djelovanja PUZS Krapina u izvještajnom razdoblju 
nije bilo nesreća koje bi zahtijevale angažiranje stožera, ali je 
Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko – zagorske županije 
održao sjednicu 17. rujna 2015. vezano za izbjegličku krizu 

Ukupan broj sastanaka:1 

7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

Nije bilo  
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8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

Izvršena zamjena: 
  22 obveznika postrojbe ON  
  5 obveznika specijalističkih postrojbi 
Postrojbe su popunjene 100% 
Bilo je planirano provesti 7 smotri provedeno je 5 (71%) 
Isto nije provedeno jer su čelnici JLS-a donijeli Odluke da će 
smotre i osposobljavanja izvršiti u 2016. godini. 

 
Ukupan broj popunjenih postrojbi 
ON:32 (postrojbe) /845(obveznika) 
Broj popunjenih spec. postrojbi: 3 
(postrojbe) /460(obveznika) 
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON:5/135 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi:  
 

9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

U Gradu Klanjcu izvršeno je zajedničko osposobljavanje 
postrojbi CZ opće namjene za Grad Klanjec i  Općinu Kraljevec 
na Sutli 
Bilo je planirano provesti 7 osposobljavanja provedena su 2 
(29%) 
Isto nije provedeno jer su čelnici JLS-a donijeli Odluke da će 
smotre i osposobljavanja izvršiti u 2016. godini. 
Osposobljavanje Stožera ZiS Općine Radoboj nije provedeno 
jer unatoč višekratnim dogovorima i organizaciji 
osposobljavanja od strane PUZS-a Krapina Općina Radoboj 
nije izvršila pozivanje svog stožera 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON:2/45 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi: 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

Odsjek za Obranu Krapina – vezano za popunu postrojbi CZ 
- JPL(R)S- suradnja oko izrade i donošenja  procjena 
ugroženosti i planova ZiS, izrade  i donošenja prostorno - 
planske dokumentacije, provedbe smotriranja i 
osposobljavanja, obilježavanja Dana CZTURS 2015, 
Protupožarna sezona 2015 
 

Ukupan broj sastanaka:30 (7u vezi 
zamjene v/o, 3 u vezi smotriranja, 9 
u vezi prostorno planske 
dokumentacije, 7 u vezi TURS-a 
2015. i Protupožarne sezone 2015., 
4 u vezi nepovoljnih vremenskih 
uvjeta,) 

11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

- Inicirano sudjelovanje u projektu „Moj grad je siguran“ 
(Krapina, Zabok) 
- sudjelovanje na Regionalnoj konzultacijskoj radionici 
„Prilagodba klimatskim promjenama u regijama Hrvatske-
Sjeverozapadna Hrvatska“ – Pročelnik bio jedan o 
prezentatora  
- Održani sastanci s Zagorskom razvojnom agencijom i 
Krapinsko – zagorskom županijom vezano za apliciranje 
prema EU fondovima za izgradnju vatrogasnog centra, te za 
prijavu projekta Stubička Slatina (bivša vojarna) za dogradnju 

Ukupan broj sastanak: 6 
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centra za obuku vatrogasaca 
- Održan sastanak s Zagorskom razvojnom agencijom u svezi 
natječaja za projekte u okviru Mehanizama Unije za civilnu 
zaštitu za 2016. godinu 

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

- planirane vježbe nisu održane zbog nemogućnosti osiguranja 
materijalno – financijskih sredstava.  
- Isto tako i dogovorena vježba u svibnju (koja nije bila u Planu) 
na Krapinsko-zagorskom aerodromu nije realizirana zbog 
neosiguranih materijalnih sredstava 
- Pročelnik PUZS Krapina sudjelovao je na vježbi u organizaciji 
Gasilske sveze Šmarje pri Jelšah i Vatrogasne zajednice 
Krapinsko – zagorske županije održane na objektima 
graničnog prijelaza Dobovec (Slovenija) – Lupninjak (Hrvatska 
 

Planirano vježbi za 2015. -6 
Ukupan broj održanih vježbi:- 

13. Jačanje ljudskih potencijala 

Nepopunjen Odjel za preventivne i planske poslove – 
nepopunjeno 2 radna mjesta VSS,- na mjestu viši tehničar 
civilne zaštite za prevenciju i planiranje nalazi se polaznik 
stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa: 
- Voditelj Odjela za preventivne i planske poslove pohađa 
poslijediplomski specijalistički studij Javna uprava 
U ŽC 112 Krapina, na radnom mjestu „operater-analitičar u ŽC 
112“, 14.12.2015. godine završila je stručno osposobljavanje 
bez zasnivanja radnog odnosa jedna polaznica, a 15.10.2015. 
na istom radnom mjestu započeo je s osposobljavanjem jedan 
polaznik 

Broj educiranih službenika: 

14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

- Rad na provedbi natječaja za likovne i literarne radove. 
Zaprimljeno ukupno   118 radova (102 likovna i 16 literarnih) 
- Edukacija djece provodi se u dogovoru s ravnateljima 
- Sve planirane edukacije nisu izvršene jer je sa ravnateljicama 
dogovoreno da im bolje odgovaraju termini u siječnju i veljači 
2016. - Edukacije se planiraju u matičnim školama, pošto se 
često provode i u područnim školama proizlazi da je izvršeno 
više edukacija od planiranih. 

Ukupno planirano: 
Škole 7 
Vrtići 3 
Realizirano u 2015. 
Broj škola:11 (4 matične i 7 
područnih) 
Okvirno broj učenika:321 
Broj vrtića:1 
Okvirno broj djece: 54 
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15. 

Izgradnja jedinstvenog 
informacijsko-

komunikacijskog sustava 
112 

18.11.2015. u ŽC 112 Krapina instalirana i stavljena u rad u 
aplikacija „Sfera“ 
 
 

 

16. 

Održavanje funkcionalnosti i 
nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

Svake 1. subote u mjesecu provodi se testiranje sustava za 
uzbunjivanje 
 

 
 

Ukupan broj sirena:84 
Broj uvezanih sirena:37 
Broj ispitanih:84 
Broj ispravnih:83 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

 
Aktivno uključivanje u Natječaj za likovne, literarne i foto 
radove djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i 
srednjoškolskog uzrasta te djece i mladih s posebnim 
obrazovnim   potrebama za školsku godinu  2014/2015 i 
2015/2016. 
 
 
 

U školskoj godini 2014/2015 
zaprimljeno ukupno   118 radova 
(102 likovna i 16 literarnih) 

18. Međunarodna suradnja 

 -Međunarodna suradnja realizirana je sukladno Planu 
međunarodnih aktivnosti na način da je predstavnik PUZS 
Krapina prisustvovao svečanosti povodom Dana CZ u URSZR 
Ispostava Ptuj, a predstavnici URSZR ispostave Brežice 
prisustvovali su svečanoj sjednici stožera ZiS KZŽ. 
-   Svakog prvog ponedjeljka u mjesecu na traženje Ispostave 
Ptuj vrši se provjera Veze 
- Za ostale aktivnosti iz Plana međunarodnih aktivnosti nije bilo 
poziva od slovenske strane 

 

19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 
 

- U 2015. godini zaprimljeno je  135 predmeta za PUZS, a 126 
predmeta za SSIP 
- Ukupno je otvoreno 158 predmeta za PUZS, i 159 predmeta 
za SSIP te 56 UP predmet za SSIP 
- Odaslano je 208 predmeta za PUZS i 206 predmeta za SSIP 
- izrađeni su kvartalni planovi za 2015. i za 1. kvartal 2016.  
- arhivirano je 89 predmeta iz 2014. godine i 39 predmeta iz 
2013. godine. 
-  izrađena su kvartalna izvješća za 2015. i godišnje izvješće 
za 2014. 
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-Vođenje evidencija o prisutnosti na radu 
-Plan korištenja osobnih vozila 
-Evidencija potrošnje goriva 

20.  
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

Tijekom rujna 2015. ŽC 112 Krapina imao ja aktivnosti oko 
angažiranja autobusa za prijevoz izbjeglica u prihvatnom 
centru u Opatovcu. Angažirana je tvrtka HERC TOURS d.o.o. 

Angažirano je 4 autobusa od 23. do 
25.rujna 2015. 

  PUZS  OSIJEK                                                                                      

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D 

11I1..
11 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

Provedba zadaća po Programu aktivnosti u 2015. god.:  
Provedene pripremne aktivnosti, u suradnji s VZ OBŽ održani 
su radni sastanci sa svim JLS, pravnim osobama, te 
operativnim snagama, vezano uz provedbu zadaća po 
Programu aktivnosti,  na kojima je izvršena analiza tijeka 
pripreme i stanje spremnosti za provedbu posebnih mjera zaštite 
od požara u 2015. godini. 
Održane tematske sjednice Stožera ZiS-a u JLS.. 
Svi izvršitelji zadaća proveli su pripremne aktivnosti, te dostavili 
izvješća i provedbi, sukladno Programu aktivnosti.  
Dostavljeni planovi prosljeđuju se na ažuriranje kontakata u 
bazama ŽC 112 Osijek. 
Prikupljanje i ažuriranje evidencije o izvršenim zadaćama u 
JLS; dostavljanje izvješća u Sektor. 
 

 Održane koordinacije s temom opasnosti pri spaljivanju 
biljnog otpada na poljoprivrednim površinama i 
vrtovima. 

 Analiza tijeka i stanje spremnosti za provedbu posebnih 

 
Ukupan broj sastanaka:   4 
 
 
 
 
Ukupan broj sastanaka:11       
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mjera zaštite od požara u 2015. godini. 
 Ažuriranje i dostavljanje kontakt podataka. 
 Postupanje po SOP-ovima i provedbenim planovima 

(dežurstvo u ŽC 112, prijem podataka o događaju, 
postupanje prema proceduri za događaj).  

 Provjera rada s analognom radio vezom i TETRA 
sustavom. 

 

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

Provedba zadaća u 2015. god: 
Održani radni sastanci sa svim JLS i operativnim snagama, 
radi provedbe pripremnih aktivnosti na kojima je izvršena 
analiza stanja spremnosti za provedbu programa za 
zbrinjavanje i sigurnost turista u 2015. godini, a u cilju 
koordiniranog i efikasnog postupanja u kriznim situacijama. 
-JLS su provele  ažuriranje planova evakuacije i zbrinjavanja.  
Revidirana su 31 plana CZ JLS. 
Prikupljanje i ažuriranje evidencije o izvršenim zadaćama u 
JLS; dostavljanje izvješća u Sektor. 
 

 Provedba TURS-a 2015.  
 Ažuriranje i dostavljanje kontakt podataka. 
 Preuzimanje poziva stranih pozivatelja za slovački, 

mađarski, njemački  i engleski jezik, velikim dijelom i iz 
drugih centara 112 i žurnih službi. 

 Koordinacije djelovanja s Parkom prirode Kopački riti  te 
podizanje razine učinkovitosti ŽC 112 i drugih sudionika 
u provedbi TURS-a . 

 

  
  Ukupan broj sastanaka:4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukupan broj sastanaka:7 

3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

Radi pripreme sustava zaštite i spašavanja za nepovoljne 
vremenske uvjete 2015/2016. godine, našim dopisom inicirano 
je poduzimanje mjera i aktivnosti u jedinicama lokalne 
samouprave oko pripreme za nepovoljne vremenske uvjete. 
Zatraženo je izvješće o poduzetim mjerama te ocjena stanja 
spremnosti operativnih snaga za reagiranje i otklanjanje 
posljedica u nepovoljnim vremenskim uvjetima. 21 JLS 
dostavila je izvješće o izvršenim pripremama, stanju spremnosti 
operativnih snaga, te ažurirane kontakte nadležnih službi za 
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svoje područje.   
-U JLS doneseni su operativni planovi zimskog održavanja 
nerazvrstanih cesta te drugih površina, sukladno zakonskim 
obvezama. 
-Uspostavljen je stalni kontakt s nadležnim službama ( Hrvatske 
vode, MUP PU Osječko-baranjska, komunalna poduzeća za 
ceste, HAC ONC Čepin i Đakovo, vatrogasne postrojbe i DVD-i, 
HGSS, društva Crvenog križa, socijalne i druge službe). 
Propisane su mjere, aktivnosti i zadaće u provođenju 
preventivnih i operativnih mjera zaštite i spašavanja u zimskom 
periodu, odnosno ažurirani postojeći planovi.  
-Tijekom studenog održani su radni sastanci cestarskih i 
komunalnih službi (Cesting d.o.o. Osijek, komunalne pravne 
osobe: Unikom Osijek, „Slonja“ Beli Manastir, „UNIVERZAL“ 
Đakovo), koji su izvršili pripreme ljudskih i materijalnih 
kapaciteta, donijeli Operativne planove održavanja prometnica 
u zimskim uvjetima, te planirali stalna dežurstva redovnih 
službi. 
 -Održane su sjednice Stožera ZiS- Županije osječko- 
baranjske, grada Đakova, općine Podgorač, 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. 
- O provedenim aktivnostima po Programu aktivnosti 
dostavljeno je  izvješće.  
-Svibanj 2015. god.:  na našičkom području u nekoliko općina 
provedene pripremne aktivnosti i praćenje stanja u JLS u svezi 
s proglašenim mjerama obrane od poplave. Uslijed velike 
količine oborina tijekom noći i dopodneva intervenirale su 
vatrogasne postrojbe, djelatnici općine i komunalne službe, na 
sanaciji i čišćenju kanalske mreže i prepumpavanju vode. 
Koordinacija sa lokalnoj i područnoj razini- čelnici JLS i 
načelnici stožera ZiS-a prate stanje, koje je održavano pod 
kontrolom. 
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- Listopad 2015. god.: Uslijed obilnih kiša koja je pala u 
iznadprosječnim količinama na području općine Podgorač, 
došlo je do porasta razine vode u odvodnim kanalima i 
vodotocima, a mjestimično i izlijevanja, te do potencijalne 
ugroze dvorišta obiteljskih kuća i lokalnih prometnica u naselju 
Bijela Loza. Zbog nastale ugroze od poplave održana je 
izvanredna sjednica Stožera zaštite i spašavanja, te su 
angažirani vlastiti kapaciteti iz redova vatrogastva, pumpe, te 
potrebna mehanizacija- bager. Dodatno je zatraženo oko 600 
kom vreća s pijeskom od Hrvatskih voda VGI Donji Miholjac. 
Temeljem zaključaka Stožera, angažirana je i postrojba civilne 
zaštite opće namjene općine Podgorač.  
Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek provodi pozivanje 
i izvješćivanje putem Centra 112, uz koordinaciju i obilazak 
terena službenika PUZS-a sa stožerom zaštite i spašavanja. 
 

 Provođenje kontinuiranog prikupljanja svih informacija i 
podataka o opasnostima (hidrološka i meteorološka 
izviješća) Hrvatske vode, DHMZ, DC ZiS ….) te 
održavanje koordinacijskih sastanaka.  

 Dežurstvo u ŽC 112, prijem podataka o događaju, 
postupanje prema proceduri za događaj  (SOP-ovi i 
provedbeni planovi). 

 Komunikacijska potpora ŽC 112 Osijek svim 
sudionicima u provedbi mjera zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim uvjetima. 

 

 
 
 
 
 
  Ukupan broj sastanaka: 5 
 
 
 
 
     Ukupan broj sastanaka:9 
 
 
  
 

4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

- Održano 14 radnih sastanaka, vezano uz  provedbu obveza 
JLS iz zaštite i spašavanja: analizu sustava zaštite i 
spašavanja, te smjernice za razvoj sustava u JLS, redovito 
ažuriranje planskih dokumenata, redovito ažuriranje popune  
postrojbe, te osposobljavanje i opremanje PON. 
-  Kontakti na lokalnoj razini s JLS oko primjene odredbi novog 
Zakona o sustavu civilne zaštite, te nadalje davanje savjeta i 
uputa u svezi s obvezom  provedbe tekućeg ažuriranja procjena 
ugroženosti i planova ZiS-a, te izrade godišnje analize stanja 
sustava CZ i godišnjeg plana razvoja sustava CZ JLS s 
financijskim učincima. 

Ukupan broj sastanaka: 
 
 14 radnih sastanaka 
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5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

Sve jedinice lokalne samouprave na području Osječko-
baranjske županije JLPS od toga: županija, 7 gradova, 35 
općina) izradile su svoje procjene ugroženosti i planove zaštite 
i spašavanja.   
- 31 JLS  donijelo je izmjene i dopune  Plana ZiS-a, te 31 JLS 
izmjene i dopune Plana CZ-a. Jedna JLS ima Plan ZiS-a u 
tijeku ažuriranja. 
 
Sudjelovanje u postupku izrade i donošenja prostorne planske 
dokumentacije JLPRS: davanje suglasnosti i mišljenja oko 
provođenja mjera ZiS kod izrade prostorne planske 
dokumentacija JLPRS: 58 zahtjeva, te je izdano 25 smjernica, 
24 mišljenja, 7 suglasnosti, te 2 posebna uvjeta za lokacijsku 
dozvolu 
 
 
 

 
Procjene ugroženosti: 
Donesene:43 
od toga, revidirano (ažurirano):12, 
ažurirane 3, 1 u postupku 
 
Planovi zaštite i spašavanja: 
Doneseni:43 
od toga, revidirano (ažurirano):31,  
te 1 u postupku 
 
Prostorno planska dokumentacija: 
Broj podnesenih zahtjeva:58 
Broj izdanih suglasnosti:7, 25 
smjernica, 24 mišljenja, 2 posebni 
uvjeti 
 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu:- 

6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

Vođenje i ažuriranje evidencije o članovima Stožera ZiS i Zap. 
CZ JLPS  
- Sudjelovanje u radu Stožera ZiS (sjednice), održane redovne 
(tematske) sjednice: 
- pripremne aktivnosti povodom Dana CZ 
- po Programu aktivnosti zaštite od požara za 2015. 
razmatranje stanja spremnosti za požarnu sezonu,  
-po programu TURS,  
- redovne sjednice radi izrade planskih dokumenata (nepovoljni 
zimski uvjeti, godišnja analiza i plan rada sustava CZ),  
- popuna postrojbe opće namjene  
- revizija procjene i planova ZiS-a 
- radi pripreme vježbi (općina Bilje  i grad Belišće).  
 
- izvanredne sjednice: općina Podgorač (mjere obrane od 
poplave-listopad 2015) 
- izvanredne sjednice Stožera ZiS: Osječko-baranjske 
županije, gradova Osijeka i B.Manastira, te općine Čepin u 
svezi prihvata migranata 
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- koordinacija i svakodnevni kontakti s načelnicima Stožera 
ZiS-a općina Draž, Popovac i Petlovac u svezi prihvata 
migranata 
- koordinacija i svakodnevni kontakti s načelnkom Stožera ZiS-
a grad Beli Manastir u svezi održavanja kampa za prihvat 
migranata, te organizacija aktivnosti javnih radova 
 
Stožer ZiS Osječko-baranjske županije. 

 
 
Ukupan broj sastanaka:23 
 
 
 
Ukupan broj sastanaka: 

7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

-  Sudjelovanje na edukativnom proširenom kolegiju na temu  
EU projekata. 
-Sudjelovanje na edukativnom proširenom kolegiju na temu  
Procjene rizika i Kritične infrastrukture. Priprema pitanja za 
kolegij. 
 
 - Kontakti na lokalnoj razini s JLS oko primjene odredbi novog 
Zakona o sustavu civilne zaštite, te nadalje davanje savjeta i 
uputa u svezi s obvezom  provedbe tekućeg ažuriranja procjena 
ugroženosti i planova ZiS-a, te izrade godišnje analize stanja 
sustava CZ i godišnjeg plana razvoja sustava CZ JLS s 
financijskim učincima. 
 
Prikupljeni podatci i izvršeno ažuriranje upute za provedbu 
protokola vezanih za rad ŽC 112 (Protokol za zbrinjavanje 
životinja na autocesti, protokoli komunikacije sa žurnim 
službama, te ostalima kao što su Hrvatske šume, Lovački 
savez, jedinice lokalne samouprave, i dr.). 

 

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

- Izvršena je popuna PON svih JLS (7 gradova i 35 općina). 
Stanje popune postrojbi opće namjene je 95% u odnosu na 
planske dokumente (ustroj). 
- Izvršeno ažuriranje popune 26 postrojbi CZ opće namjene: 
izvršena je popuna 210 pripadnika, a ukinut je raspored za 66 
pripadnika CZ opće namjene 
-Održani radni sastanci ( 5 sastanaka) sa svim JLS radi 
ažuriranja popune i osposobljavanja postrojbi CZ. 
 
- Smotriranje 20 postrojbi opće namjene JLS. 
-Mobilizacija: vođenje evidencije o odazivu mobiliziranih 
pripadnika Postrojbe CZ ON grada B. Manastira za provedbu 

 
Ukupan broj broj popunjenih 
postrojbi ON: 42 
Broj popunjenih spec. postrojbi: 4 
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON: 20 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi:  
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mjera i aktivnosti CZ oko podizanja kampa u vojarni Beli 
Manastir i prihvata migranata.  
 

9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

Provedeno je osposobljavanje svih  Stožera ZiS i 
Zapovjedništva CZ (7 gradova i 35 općina). 
Provedeno osposobljavanje sve 42 postrojbe CZ opće 
namjene. 
 
U 2015. godini provedeno je osposobljavanje 384 pripadnika 
CZ opće namjene.  Provedeno osposobljavanje pripadnika CZ 
iz 40 postrojbi opće namjene, i to 15 postrojbi redovno i 25 
postrojbi u ponovljenim terminima. 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON: 6 predavanja, 40 
postrojbi, osposobljeno 384 
pripadnika CZ ON 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi:- 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

- Suradnja i sudjelovanje kroz rad Stožera ZiS  –  održane 
redovne tematske sjednice:  po Programu aktivnosti zaštite od 
požara za 2015. radi razmatranje stanja spremnosti za 
požarnu sezonu, po programu TURS, nepovoljni zimski uvjeti, 
 - redovne sjednice radi izrade planskih dokumenata (revizija 
procjene i planova ZiS-a, godišnja analiza i plan rada sustava 
CZ) 
- Održani radni sastanci – s temom popuna postrojbi CZ, te 
dogovori i  organizacija provedbe osposobljavanja pripadnika 
postrojbi CZ opće namjene za sve JLS 
 
-  Suradnja u provedbi Programa osposobljavanja postrojbi CZ 
opće namjene  predavači iz DIP-a CZ odjel Osijek, te iz 
institucija: Hrvatske vode VGO Osijek, JPVP Osijek, te 
Gradskog društva crvenog križa Osijek. 
 
-Suradnju s pripadnicima DIP-a Osijek, DVD-ova, MUP-a, 
HGSS- stanice Osijek u provedbi edukacije djece. 
 
- Radni sastanci (8 radnih sastanaka) radi pripreme vježbi 
(općina Bilje i grad Belišće)  
- Suradnja u svezi obilježavanja Dana CZ (2 sastanka) 
 
- Koordinacija i svakodnevni kontakti s načelnicima Stožera 
ZiS-a nekoliko općina u svibnju- radi provedbe mjera obrane 
od poplave na našičkom području 
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-izvanredna sjednica u listopadu: općina Podgorač 
(koordinacija aktivnosti zbog ugroze od poplave) 
 
-Održane izvanredne sjednice Stožera ZiS (Beli Manastir, 
Čepin) u provedbi aktivnosti oko prihvata migranata. 
- koordinacija i svakodnevni kontakti s načelnikom Stožera ZiS-
a grad Beli Manastir u svezi održavanja kampa za prihvat 
migranata, te organizacija aktivnosti javnih radova 
- U provedbi aktivnosti oko održavanja i logističke potpore u 
prihvatnom kampu -vojarna Beli Manastir- neposredna 
suradnja i koordinacija s tijelima JLS, komunalnim pravnim 
osobama JLS , s prijevoznicima, s udrugama (HCK), 
vatrogastvom, MUP-om,  HZZ-om, ZZJZ. 
- Održan radni sastanak u PUZS-u s predstavnicima VZ OBŽ 
oko organizacije regionalne suradnje i razmjene stručnjaka 
između RH i Mađarske. 
 

 Suradnja s MUP-om, HV-om  u provođenju mjera i 
aktivnosti zaštite i spašavanja.  

 Razmjene podataka bitnih za zaštitu i spašavanje s 
Ministarstvom  zaštite okoliša i prirode. 

 Radni sastanci s predstavnicima OKC PU, MUP-a. 
 Suradnja i koordinacija s gradovima i općinama   u 

svezi edukacije stožera ZiS-a i postrojbi CZ te 
provođenja vježbi. 

 Ažuriranje podataka o kontaktima Stožera ZiS-a.  
 Komunikacijska koordinacija  ŽC 112 sa tijelima i 

službama ( akti o redovnom i pasivnom dežurstvu, 
prijem i prijenos informacija i događaja). 

 Ažuriranje kontakt podataka  za  JLPS i  njihove čelnike 
te članove tijela u sustavu ZiS-a. 

 Suradnja u provođenju mjera i aktivnosti zaštite i 
spašavanja HGSS, Crveni križ, ronioci, volonteri. 

 Pripreme operativnih i simulacijskih vježbi operativnim 
snagama ZiS-a. 

 Suradnja u svezi obilježavanja Dana CZ.  
 Dogovori i organizacija radnih sjednica Stožera i 

 
 
 
 
 
 
Ukupan broj sastanaka:62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukupan broj sastanaka:38 
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edukacije postrojbi CZ ON.  
 Suradnja s volonterima i Crvenim križem zbog 

aktivnosti na prihvatu izbjeglica. 
 
 

11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

Na radnim sastancima s 2 grada poticanje na sudjelovanje u 
kampanji Moj grad je siguran. 
Na radnim sastancima s 2 grada poticanje na sudjelovanje u 
projektima EU za civilnu zaštitu. 
Održan radni sastanak u PUZS-u s predstavnicima VZ OBŽ 
oko organizacije regionalne suradnje i razmjene stručnjaka 
između RH i Mađarske. 
 

 Provođenje simulacijsko-komunikacijske vježbe 
temeljem projekta Dravis-2: prvog ponedjeljka u 
mjesecu komunikacija putem DRIX aplikacije sa 
sudionicima u projektu Uprava za katastrofe županije 
Baranya iz Pečuha(R. Mađarska) 

 Regionalna konzultacijska radionica „Prilagodba 
klimatskim promjenama u regijama Hrvatske – Istočna 
Slavonija kao model-regija“ 

 Na radnim sastancima s 2 grada poticanje na 
sudjelovanje u kampanji Moj grad je siguran. 

 

Ukupan broj sastanak: 5 
 
 
 
 
 
Ukupan broj sastanak: 9 

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

 
U suradnji s JLS (općina Bilje i grad Belišće) sudjelovanje u 
pripremi i provedbi vježbi zaštite i spašavanja na temu obrane 
od poplave i evakuacije i zbrinjavanja 
-  Održani su radni sastanci i pripreme na terenu (8 radnih 
sastanaka) radi organizacije i pripreme vježbi (općina Bilje  i 
grad Belišće).  
 
 Vježbe su bile lokalne razine, nositelji vježbi su JLS, PUZS 
sudjeluje u pripremi i organizaciji vježbi, u izradi scenarija i 
elaborata vježbe, te u provedbi stožernog dijela vježbe.   
 
Vježbe su organizirane kao nadogradnja provedbe 
osposobljavanja snaga sustava zaštite i spašavanja lokalne 
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razine: ukupna spremnost stožera, operativnih snaga kao i 
postrojbe civilne zaštite u suradnji s drugim sudionicima na 
vježbi.  
 
Tema vježbe bila je aktiviranje i usklađeno djelovanje svih 
sudionika  sustava zaštite i spašavanja ustrojenih na području 
JLS na provođenju mjera obrane od poplave i evakuacije i 
zbrinjavanja 
 
Sudjelovanje u pripremi i ocjenjivanju vježbe evakuacije i 
spašavanja iz objekta srednje škole. 
Održan jedan pripremni koordinacijski sastanak sudionika 
vježbe. 
Izrada plana vježbi za 2016. Godinu. 
 

 vježba evakuacije i spašavanja  10. Prosinca 2O15. 
Mjesto održavanja: Elektrotehnička i prometna škola 
Osijek. Sudionici: DUZS-ŽC 112  Osijek, Policijska 
uprava Osiječko-baranjska, Zavod za unapređivanje 
sigurnosti d.d., Crveni križ Osijek, DVD Sarvaš i JPVP 
Osijek, Elektrotehnička i prometna škola Osijek 
(djelatnici i učenici). 

 20. lipnja 2015. godine održana je vježba zaštite i 
spašavanja „Obrana od poplave Belišće 2015.“ s ciljem 
uvježbavanja operativnih snaga grada Belišća za 
provođenje mjera obrane od poplave. Vježba je 
organizirana kao nadogradnja provedbe 
osposobljavanja snaga sustava zaštite i spašavanja 
lokalne razine. Centar 112 bio je potpora u organizaciji i 
provedbi vježbe. 

 23. svibnja 2015. godine održana je vježba zaštite i 
spašavanja "Bilje 2015" u organizaciji općine Bilje u 
suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje 
Osijek. Centar 112 bio je potpora u organizaciji i 
provedbi vježbe. 

 25., 26. i 27. svibnja 2015. održana je Simulacijsko-
komunikacijska vježba „Tajni pozivatelj 2015-1“. 

 27. i 28. Listopada održana Simulacijsko-

 
 
 
 
 
 
Planirano vježbi za 2015. : 4 
Ukupan broj održanih vježbi:3 
 
 
 
 
Broj educiranih službenika:20 
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komunikacijska vježba „Tajni pozivatelj 2015-2“. 
 SIMULACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA VJEŽBA 

«TETRAEX2 2015» od 14. do 18. prosinca 2015. 
 SIMULACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA VJEŽBA 

«TETRAEX1 2015» od 11. do 15. svibnja 2015. 
 U I. kvartalu 3 radna sastanka za pripremu vježbi te u 

dogovoru i suradnji s JLS utvrđeni termini za 
održavanje vježbi u 2. Kvartalu. 

 

13. Jačanje ljudskih potencijala 

Mentoriranje rada službenika na stručnom osposobljavanju. 
Sudjelovanje u osposobljavanju Stožera ZiS-a i Zapovjedništva 
CZ. 
 
 

Broj educiranih službenika:3 

14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

Provedene edukacije djece u 5 osnovnih škola i 3 dječja vrtića. 
Nositelj edukacije je PUZS – ODJEL za PPP, uz suradnju s 
pripadnicima DIP-a Osijek, DVD-ova, MUP-a, HGSS- stanice 
Osijek. Djeca su aktivno su sudjelovala. 
 

Ukupno planirano: 
Škole: 12 
Vrtići: 10 
Realizirano u 2015. 
Broj škola:5 
Okvirno broj učenika:223 
Broj vrtića:3 
Okvirno broj djece:157 

15. 

Izgradnja jedinstvenog 
informacijsko-

komunikacijskog sustava 
112 

  

16. 

Održavanje funkcionalnosti i 
nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

 Vršena redovna mjesečna provjera sustava te 
izvanredno testiranje pomoću centralnog uređaja za 
upravljanje. Nakon provjera su prijavljivani nedostaci, 
ovlaštena tvrtka izlazila je na teren, detektirati kvar i u 
sklopu financijski mogućnosti isti su otklonjeni. 

 
 

Ukupan broj sirena:103 
Broj uvezanih sirena:28 
Broj ispitanih:32 
Broj ispravnih:14 
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17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

- Sudjelovanje u obilježavanju Dana 112, edukacija djece u 
OŠ.  
- Obilježavanje Dana CZ u Osijeku i Belišću.  
- Provedba nagradnog Natječaja za likovne i literarne radove 
djece i mladih 2014-2015.-  suradnja i poticanje škola na 
sudjelovanje; organizacija stručnog povjerenstva; organizacija 
sastanka povjerenstva i odabir radova;  organizacija svečanog 
uručenja zahvalnica dobitnicima na područnoj razini u Centru 
za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek s prigodnom 
glazbeno-scenskom priredbom. 
Aktivnosti oko provedbe Natječaja za radove djece i mladih u 
šk. godini 2015./2016. Upućen je dopis obavijesti o otvorenom 
Natječaju u nadležne upravne odjele županije i grada Osijeka, 
te je dostavljeno izvješće s podacima o obaviještenim 
ustanovama. Obaviještene su 152 ustanove.  
- Organiziranje konferencije za medije povodom vježbe Bilje.   
- Organiziranje svečanog uručenja zahvalnica predavačima 
uključenim u provedbu Programa osposobljavanja postrojbi CZ 
opće namjene. Svečani sastanak medijski je popraćen.  
 

 Svakodnevna javljanja na radio postaje Slavonski radio 
i Hrvatski radio Osijek te ponedjeljkom na STV 
(Televizija Slavonije i Baranje). 

 Povodom završetka ciklusa osposobljavanja pripadnika 
postrojbi civilne zaštite opće namjene za 35 općina i 7 
gradova Osječko-baranjske županije, Područni ured za 
zaštitu i spašavanje Osijek u znak zahvale organizirao 
je u Bizovcu 03. lipnja 2015. godine zajednički svečani 
sastanak za sve predavače koji su sudjelovali u 
provedbi Programa osposobljavanja postrojbi civilne 
zaštite opće namjene, kojom prigodom su predavačima 
uručene zahvalnice te je sve prezentirano i medijima. 

 19. svibnja 2015. godine s početkom u 10 sati u 
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Osijek 
održana je konferencija za medije na kojoj je najavljena 
vježba zaštite i spašavanja "Bilje 2015", koju organizira 
općina Bilje u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i 
spašavanje Osijek, te su predstavljene operativne 

Ukupan broj sastanaka: 2 
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snage zaštite i spašavanja koje sudjeluju. 
 Obilježavanju Dana 112 i Dana CZ. 

Edukacija djece u OŠ i vrtićima 

18. Međunarodna suradnja 

Održan radni sastanak u PUZS-u s predstavnicima VZ OBŽ 
oko organizacije regionalne suradnje i razmjene stručnjaka 
između RH i Mađarske. 
Izrada prijedloga programa za razmjenu stručnjaka u 
koordinaciji s VZ OBŽ. 
 

   Provođenje simulacijsko-komunikacijske vježbe 
temeljem projekta Dravis-2: prvog ponedjeljka u 
mjesecu, komunikacija putem DRIX aplikacije sa 
sudionicima u projektu Uprava za katastrofe županije 
Baranya iz Pečuha(R. Mađarska) 

 Exchange of Experts_360_HR-HU, 02.–06. prosinac 
2015.  u sklopu Programa razmjene stručnjaka Civilne 
zaštite. 

Godišnji sastanak Mješovite radne skupine Osječko-baranjske 
županije i županije Baranya za prekograničnu suradnju u 
području zaštite i spašavanja, 15. prosinca 2015. u Pečuhu 

 

19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 
 

-redovni administrativni i logistički poslovi za PUZS i Odjel 
SSIP, 
- vođenje evidencija na radu, te ostalih obaveznih evidencija 
(korištenje službenih vozila, plaćanje poštarine) 
-zaključivanje predmeta i priprema arhivske građe 
-Izrada  kvartalnih i drugih izvješća i planova rada Odjela; 
- administrativni poslovi oko zaprimanja računa za prijevoz 
migranata 
- godišnji popis imovine PUZS-a 
 

 Izrada  godišnjih i kvartalnih planova i izviješća rada ŽC 
112 Osijek. 
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 Održavanje i administriranje informatičke opreme i 
korisničkih sustava u PUZS Osijek, zahtjevi se podnose  
po potrebi i na zahtjev službenika-korisnika. 

 Vođenje evidencije o prisutnosti na radu, te mjesečnih 
naloga za obračun plaće i naknade za prijevoz 
djelatnika ŽC 112. 

 Izrada kvartalnog zahtjeva za uredskim potrošnim 
materijalom. 

 Sazvani zajednički radni sastanci voditelja smjena i 
voditelja ŽC 112 te ažurirani osobni kontakt podatci. 

 Stalna suradnja i preuzimanje poziva iz ŽC 112 iz regije 
u slučajevima većeg pojedinačnog opterećenja te 
ažuriranje evidencija. 

 Popisana računala i telefoni te ostala oprema, vršeno je 
održavanje nove verzije  ORKK-o korisničkog  software.

 Prijavljeni kvarovi na informatičkoj opremi (printer, 
uredski PC, Windows software). 

 Temeljem Naputka za nadzor IKO i Uputi o postupanju 
u radu dežurne smjene, u ŽC 112 Osijek kontinuirano 
se provodi provjera ispravnosti opreme i lociranje 
neispravnosti, te poduzimaju mjere za otklanjanje 
neispravnosti i prijava kvara.  

 Za neispravnost telekomunikacijska priključka (šum, 
krčanje) izvršene prijave. 

 Godišnji popis imovine.  
 

20.  
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

-Sudjelovanje na sjednicama Stožera ZiS (4 sjednice) – 
tematske sjednice u provedbi aktivnosti oko prihvata migranata 
- Koordiniranje provedbe zadaća s mobiliziranim pripadnicima 
Postrojbe CZ ON grada B. Manastir oko podizanja kampa i 
drugih poslova i zadaća na održavanju u vojarni B. Manastir 
vezano uz  prihvat migranata, a kasnije koordiniranje i 
dežurstva s osobama angažiranim putem javnih radova. 
Provedba aktivnosti oko održavanja i logističke potpore u 
prihvatnom kampu -vojarna Beli Manastir. Organiziranje 
logističko-manipulativnih poslova, koordiniranje s drugim 
službama, te s izvršiteljima. 

Ukupan broj sastanaka:  
Održano 20 koordinacijskih 
sastanka 
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- Provedba aktivnosti oko rasformiranja kampova u Čepinu i 
Belom Manastiru. 
-  Koordinacija provedbe zadaća s tijelima JLS, komunalnim 
pravnim osobama, s prijevoznicima, s udrugama (HCK), 
vatrogastvom, MUP-om,  HZZ-om, ZZJZ.  
- Organizacija i raspored dežurstava angažiranih osoba s 
javnih radova iz Belog Manastira po smjenama i zadaćama za 
rad na terenu (čišćenje) na više lokacija: Bapska, Tovarnik i 
Opatovac.  
-Dežurstva službenika PUZS za koordiniranje i vođenje grupe 
s javnih radova iz B. Manastira na terenu  (B. Manastir, Čepin, 
Bapska,  Opatovac) 
- koordinacijski sastanci s prijevoznicima migranata,  
administrativni poslovi oko zaprimanja računa za prijevoz 
migranata 
 
Priprema i uspostava kampova u Čepinu i Belom Manastiru te 
prihvat, smještaj, organizacija prijevoza i otprema migranata u 
Opatovcu i Slavonskom Brodu 
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  PUZS PAZIN                                                                                        

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV. kvartal) 

A B C D 

11I1..
11 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

Svim JLP(R)S poslan je dopis sa prijedlogom održavanja 
sjednica Stožera zaštite i spašavanja u svezi priprema za 
nadolazeću protupožarnu sezonu. 
24. travnja održana je proširena sjednica Stožera zaštite i 
spašavanja Istarske županije na kojoj su razmatrane sve 
propisane zadaće iz ove točke Programa aktivnosti. 
U razdoblju od 22. travnja do 11. svibnja  sve JLP(R)S 
održale su sjednice Stožera zaštite i spašavanja (42), na 
kojima su bili i djelatnici ovog PUZS-a.  
Izrađena su i dostavljena potrebita izvješća temeljem Plana 
realizacije zadaća Programa aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 
2015.g. 

Ukupan broj sastanaka: 43      

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

Svim JLP(R)S poslan je dopis sa prijedlogom za održavanje 
sastanaka u svezi priprema za nadolazeću turističku sezonu. 
Turističke JLP(R)S koje su održale sjednice Stožera zaštite i 
spašavanja u sklopu priprema za protupožarnu sezonu, na 
istima su održane i pripreme za turističku sezonu na kojima su 
bili djelatnici PUZS-a.  
Izrađena su i dostavljena izvješća temeljem Programa 
pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu u 
2015.g. 

  
  Ukupan broj sastanaka:34 
  

3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

Istarskoj županiji, te Gradovima i Općinama na čijem području 
postoji mogućnost nastanka ugroza od poplave, poslani su 
dopisi sa prijedlozima i uputom za provođenje preventivnih 
aktivnosti. 
Održane su dvije proširene sjednice Stožera ZiS Istarske 
županije i to jedna na temu priprema za moguće ugroze od 
poplave i druga za slučaj nastanka zimskih uvjeta, uz 

  
  Ukupan broj sastanaka:2 
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nazočnost pročelnice PUZS.   
Izrađeno je izvješće u svezi provedbe mjera civilne zaštite u 
nepovoljnim vremenskim uvjetima 2015./2016.g.   
Ažurirana je baza podataka o sudionicima zaštite i spašavanja 
(civilne zaštite).                                                                              

4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

Konstantno se provode svi zakonski i podzakonski akti u 
području ZiS.  

5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

 
Ukupno do sada: donijete su sve Procjene ugroženosti (42) - 
od toga 11 prema novoj metodologiji, te 40 Planova zaštite i 
spašavanja - od toga 10 po novoj metodologiji.  
U izvještajnom razdoblju  ažurirane su sve procjene i 40 
planova. 
Istarska županija donijela je Vanjski plan zaštite i 
spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari. 
PUZS Pazin na dnevnoj bazi sudjeluje u proceduri donošenja 
prostorno - planske dokumentacije svih razina davanjem 
zahtjeva, mišljenja i suglasnosti, te su u izvještajnom razdoblju 
obrađena 162 predmeta. Isto tako, obrađeno je još 26 
predmeta u svezi uvjeta gradnje. 

 
Procjene ugroženosti: 
Donesene:11 
od toga, revidirano (ažurirano):11 
 
Planovi zaštite i spašavanja: 
Doneseni:10 
od toga, revidirano (ažurirano):10 
Prostorno planska dokumentacija: 
Broj podnesenih zahtjeva:72 
Broj izdanih suglasnosti:66 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu:7 

6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

Nije bilo potrebe, odnosno poziva za sudjelovanjem u radu. Ukupan broj sastanaka:0 
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7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

Izrađeni su i dostavljeni prijedlozi na Priručnik za povjerenike 
civilne zaštite i njihove zamjenike.  
Sudjelovanje u izradi prijedloga Pravilnika o mobilizaciji, 
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite. 

 

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

Sve su postrojne popunjene:  imamo ukupno 80 postrojbi sa 
1992 pripadnika civilne zaštite (kvalifikacijska i starosna 
struktura pripadnika je dobra).                                                       
U razdoblju od 2008. - 2015.g  smotrirane su sve postrojbe 
civilne zaštite opće namjene (41) kao i sve postrojbe civilne 
zaštite specijalističke namjene (39).                                              
 
 

 
Ukupan broj  popunjenih postrojbi  
ON:39 
Broj popunjenih spec. postrojb:41  
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON:1 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi: 0 
 

9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

U suradnji s JLS izvršeno je osposobljavanje pripadnika 
postrojbi civilne zaštite opće namjene Gradova: Vodnjana, 
Poreča, Umaga, Buja, Novigrada te Općina: Funtana, Vrsar, 
Višnjan, Vižinada,  Sveti Lovreč, Lanišće i Sveti Petar u Šumi. 
Održano je osposobljavanje članova Stožera zaštite i 
spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite te Vatrogasnog 
zapovjedništva Istarske županije. 
 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON:12 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi:0 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

Svakog trećeg utorka u mjesecu održava se sastanak u Lučkoj 
kapetaniji Pula (prisustvovanje sjednicama Koordinacije za 
more). 
Održan je sastanak u Gradu Pazinu u svezi pripreme i 
provedbe stožerne vježbe „Bujica 2015.“ Stožera zaštite i 
spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite te Vatrogasnog 
zapovjedništva Grada Pazina. 
U suradnji s Gradskim društvima Crvenog križa i DVD-ima  
provedeno je osposobljavanje postrojbi CZ opće namjene te 
edukacija djece u području zaštite i spašavanja. 
Suradnja s JLP(R)S u svezi izrade i ažuriranja Procjena 
ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja, osposobljavanja 
postrojbi civilne zaštite opće namjene i donošenja prostorno-
planske dokumentacije. 

Ukupan broj sastanaka:34 
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Suradnja s MORH-om, Područnim odsjekom za poslove 
obrane Pazin u svezi popune postrojbi CZ. 
 

11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

PUZS kontinuirano potiče  i surađuje s JLS u svezi provedbe 
kampanje UN ISDR „Jačanje otpornosti gradova na katastrofe: 
Moj grad je spreman“. 
 
 

Ukupan broj sastanaka: 11 

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

U organizaciji PUZS Pazin održana je Stožerna vježba 
„Bujica 2015“ sa Stožerom zaštite i spašavanja, 
Zapovjedništvom CZ i Vatrogasnim zapovjedništvom Grada 
Pazina. 
Izrađen je Godišnji plan vježbi civilne zaštite JLS i pravnih 
subjekata na području Istarske županije za 2016.g. 
 
PUZS Pazin bio je u svojstvu sudionika kod 13 održanih  vježbi 
zaštite i spašavanja  JLP (R)S te pravnih subjekata.  
Vježbe su bile na lokalnoj (12) i regionalnoj razini (1). 
 
U organizaciji DIKS-a održane su 4 Simulacijsko-
komunikacijske vježbe u kojima je uspješno sudjelovao ŽC 
112 Pazin:  „Tetraex 2015“, „Tajni pozivatelj 2015-1“, „Tajni 
pozivatelj 2015-2“ i „Tetraex2 2015“. 

Planirano vježbi za 2015.: 13 
Ukupan broj održanih vježbi:17 
(od toga 2 planirane i 15 

neplaniranih) 

13. Jačanje ljudskih potencijala 

 
U organizaciji Državnog informacijskog i komunikacijskog 
sustava zaštite i spašavanja, 05. svibnja 2015. godine u Rijeci 
je održana edukacija pod nazivom „Modul 3 - Razvoj 
kompetencija djelatnika ŽC 112“.  
U organizaciji Istarske županije pročelnica PUZS sudjelovala 
je na seminarima u Rijeci i Puli (u sklopu EU projekta 
HAZADR). 
U organizaciji Državnog informacijskog i komunikacijskog 
sustava zaštite i spašavanja, u  Učilišta vatrogastva i zaštite i 
spašavanja   održan je radni sastanak sa svim voditeljima ŽC 
112. 
Izrađeni su i dostavljeni Operativni plan i Posebni program za 

Broj educiranih službenika:7 
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polaznike stručnog osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa (dva vježbenika), te dva izvješća za polaznike koji su 
zaključili osposobljavanje. 
Trenutno se provodi edukacija dva polaznika stručnog 
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, dok voditelj 
ŽC 112 pohađa tečaj naprednog engleskog jezika. 
 
Edukacija djelatnika ŽC 112 za rad na kratkovalnom sustavu 
koja je planirana od strane DIKS-a, nije održana. 
 

14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

Održana je edukacija djece u Osnovnoj školi „ Vladimira 
nazora“ u Potpićnu i Područnoj školi Pićan, nakon čega je 
provedena vježba evakuacije učenika i školskog osoblja. 
Održana je edukacija djece u kampu „Duga“ u Tunarici i 
kampu Savudrija u Umagu. Kod edukacije djece u kampu 
„Duga“, Speleološka udruga Pula prikazala je speleološke 
vještine i opremu, a djeca su isprobala  tehnike spuštanja na 
zipline-u. 
U sklopu akcije "Sigurno u školu s HAK-om", te akcije 
"Simulator sudara", PUZS je na Trgu slobode u Pazinu 
održao kratku edukaciju djece u području zaštite i spašavanja, 
te djeci i građanima podijelio promidžbene materijale. 
Zanimanje za edukaciju je iznimno veliko, a prema povratnim 
informacijama polaznici odgojno-obrazovnih institucija su jako 
zadovoljni. Edukaciju smatraju vrlo korisnom. 
 

Ukupno planirano: 
Škole:5 (205 učenika) 
Vrtići:5 (350 djece) 
 
Realizirano u 2015. 
Broj škola:13 
Okvirno broj učenika:528 
Broj vrtića:5 
Okvirno broj djece:450 

15. 

Izgradnja jedinstvenog 
informacijsko-

komunikacijskog sustava 
112 

U nadležnosti  je Državnog informacijskog i komunikacijskog 
sustava zaštite i spašavanja. 
 
U operativno dežurstvo ŽC 112 Pazin instalirana je računalna 
oprema koja će podržavati novu aplikaciju za obradu i 
bilježenje poziva -  ORKKo. 

Ukupan broj računala: 4 

16. 

Održavanje funkcionalnosti i 
nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 
 

 
Tijekom redovnog ispitivanja sustava uzbunjivanja u prosincu 
2015. godine, zbog signaliziranog kvara nisu radile slijedeće 
sirene: Hotel Park, Verudela bb, Pula; Gradsko poglavarstvo 
Vodnjan, Trgovačka 2, Vodnjan; Zgrada općine Medulin, 
Centar 223, Medulin;  Društveni dom - kinodvorana, 43. 

Ukupan broj sirena:49 
Broj uvezanih sirena:37 
Broj ispitanih:49 
Broj ispravnih:41 
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istarske divizije 8, Fažana, općina Fažana; Dom mladih, 
Rovinjsko Selo, grad Rovinj; Apartmani „Riva“, Obala Maršala 
Tita 1, Vrsar (ukupno 6 sirena). U pravnim osobama 
neispravne su 2 sirene. 
 
Od strane ovlaštenog servisera M. Brkanca, u 2015. godini 
otklonjeni su kvarovi sirena na 7 lokacija, a  prema našim 
prijavama koje smo dostavili u DIKS. Djelatnici HT-a rade na 
otklanjanju smetnji na iznajmljenim TK vodovima u Puli i 
Rovinju. 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

1.U svezi obilježavanja Dan broja 112:  
-organiziran je Dan otvorenih vrata kojom prilikom su djeca iz 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ iz Pazina i srednjoškolci Pazinskog 
kolegija posjetili Županijski centar 112, 
-na lokalnim radio i TV postajama emitirane su afirmativne 
emisije o broju 112 (sudjelovanje pročelnice i voditelja ŽC 
112), 
-objavljen je članak u dnevnom tisku „Glas Istre“ posvećen 
sustavu 112 i PUZS Pazin,  
-održana je edukacija djece u Dječjem vrtiću „Pjerina 
Verbanac“ u Labinu. 
2.U svezi obilježavanja Dana civilne zaštite: 
- održan je svečani prijem kod župana Istarske županije te 
gradonačelnika Grada Pule, Pazina i Labina, 
-na lokalnim radio i TV postajama emitirane su afirmativne 
emisije o Danu civilne zaštite (sudjelovanje pročelnice), 
-objavljen je članak u dnevnom tisku „Glas Istre“ posvećen 
civilnoj zaštiti i aktivnostima PUZS Pazin, 
- PUZS Pazin posjetili su učenici OŠ Marčana i Loborika,  
- održana je edukacija djece u OŠ u Višnjanu, Sošićima i 
Kanfanaru. 
3. Održan je Natječaj 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 2014./2015. 
U Domu hrvatskih branitelja u Puli organizirana je i održana 
svečana dodjela nagrada pobjednicima Natječaja na razini RH 
uz potporu PUZS Pazin. Pročelnica PUZS Pazin uručila je 19 
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priznanja  dobitnicima Natječaja na županijskoj razini.  
U tijeku je provedba 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 2015./2016. 
4. Izrađeni su članci za glasilo DUZS-a  „SOS 112“, te je 
izvršena je distribucija glasila važnijim sudionicima zaštite i 
spašavanja (civilne zaštite). 
5. Prilikom  edukacije djece u kampu „Duga“ u Tunarici  i 
kampu Savudrija u Umagu podijeljeni su informativni materijali 
o broju 112.  
6. U sklopu akcija Autokluba Pazin "Sigurno u školu s HAK-
om" i "Simulator sudara", PUZS Pazin je na Trgu slobode u 
Pazinu djeci i građanima podijelio promidžbene materijale. 
 

18. Međunarodna suradnja 

Pročelnica PUZS, voditelj Odjela za preventivne i planske 
poslove i voditelj ŽC 112 sudjelovali su na obilježavanju Dana 
civilne zaštite u Kopru u Republici Sloveniji (obalno 
Zapovjedništvo za civilnu zaštitu Koper – URSZR).  
Isto tako, predstavnici Civilne zaštite iz Republike Slovenije i 
Republike Italije sudjelovali su obilježavanju Dana civilne 
zaštite u Istarskoj županiji (prijem kod župana). 

 

19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 
 

 
Redovito se vrši prijem i raspodjela pošte, zaprimaju predmeti, 
pripremaju podaci za obračun plaća, obračunavaju putni 
troškovi, ažurira baza podataka o sudionicima ZiS, 
popunjavaju i ažuriraju razne evidencije i sl. 
Zaključeni su omoti spisa za 2014.g.  
Ostali tekući poslovi: priprema za predaju izlučene arhivske 
građe,   servisiranje vatrogasnih aparata, održavanje 
službenog vozila, ispitivanje elektroagregata ŽC 112, priprema 
dokumentacije za popravak osnovnih sredstava, zamjena 
neispravne/islužene informatičko - komunikacijske opreme. 
Instalirana su 3 nova računala u Odjel PiP, a na svim 
računalima PUZS-a instaliran je novi antivirusni program. 
 
Priprema i provedba godišnjeg popisa imovine PUZS Rijeka i 
DIP CZ Odjel Rijeka za 2015.g. 
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Suradnja s PUZS Gospić u svezi  provedbe godišnjeg popisa 
imovine PUZS Pazin za 2015.g. 
 

20. 
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

Nije bilo potrebe.  

  PUZS   POŽEGA                                

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D 

11I1..
11 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

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. 

Ukupan broj sastanaka: sedam      

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

Ažuriranje baze podataka i kontakata s operativnim snagama i 
ažuriranje podataka zapovjedne strukture i njihovog članstva, 
inicirano održavanje sastanaka u JLP(R)S i upoznavanje 
članova stožera za Operativnim planom evakuacije i 
zbrinjavanja te stalna razmjena informacija i obavijesti sa ŽC 
112. 

  
  Ukupan broj sastanaka:osam 
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3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

Zbog velikih količina padalina krajem svibnja održan je 
županijski Stožer ZiS-a i stožeri nekih gradova, te su u stanje 
pripravnosti stavljene sve žurne službe, i po potrebi je 
pravovremeno na ugroženom području preventivno pružena 
pomoć radi otklanjanja mogućih posljedica za ljude i imovinu. 
Organiziranje terenskih izvida i dežurstava vatrogasnih 
postrojbi tokom žetve od rose do rose. 
Zbog izrazito sušnog razdoblja tokom ljetnih mjeseci bez 
oborina proglašena elementarna nepogoda suša za područje 
PSŽ. 

 

  
  Ukupan broj sastanaka:četrnaest 
 
  

4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

Pružanje stručne pomoći JLP®S u otklanjanju naređenih 
mjera, kao i pravnih osoba koje žele uvezati vatrodojave u 
jedinstven sustav 112 ili svoj sustav uzbunjivanja. 

 

5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

Sukladno novim zakonskim propisima i nastalim 
promjenama u JLP®S u tijeku je ažuriranje Procjena rizika 
i Planova ZiS-a. 
Po zaprimanju zahtjeva za davanje suglasnosti na prijedlog 
Odluka o pravnim osobama u JLP®S, te mišljenja na nacrte 
konačnih prijedloga i davanje suglasnosti,  očitovali se u 
zadanom roku, te sudjelovali  u javnim raspravama. 
Po zaprimanju zahtjeva za iskazivanje mjera zaštite i 
spašavanja, očitovanja na prijedloge, te mišljenja na nacrte 
konačnih prijedloga i davanje suglasnosti,  očitovali se u 
zadanom roku, te sudjelovali  u javnim raspravama. 

 
Procjene ugroženosti: 
Donesene:jedanaest 
od toga, revidirano (ažurirano): 
 
Planovi zaštite i spašavanja: 
Doneseni:jedanaest 
od toga, revidirano (ažurirano): 
Prostorno planska dokumentacija: 
Broj podnesenih zahtjeva:14 
Broj izdanih suglasnosti:14 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu: 
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6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

Predstavnici PUZS-a sudjelovali su u radu stožera povodom 
poplava na područja Požege, Pakraca, Lipika i Pleternice. 
Predstavnici PUZS-a sudjelovali su u radu vatrogasnog 
zapovjedništva i stožera povodom velikih vrućina i izrazito 
sušnog razdoblja tokom ljeta. Zbog izrazito sušnog razdoblja 
tokom ljetnih mjeseci bez oborina proglašena elementarna 
nepogoda suša. 

Ukupan broj sastanaka:jedanaest 

7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

U svezi novog prijedloga Zakona o civilnoj zaštiti dani su 
prijedlozi za konačni prijedlog zakona glede imenovanja 
koordinatora u katastrofama i velikim nesrećama. 

 

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

Izvršena je potpuna popunjenost operativnih snaga, a vrši se 
zamjena i zanavljanje pripadnika CZ na zahtjev JLP®S, 
Odsjeka za poslove obrane ili po promjeni mjesta prebivališta.  

 
Ukupan broj broj popunjenih 
postrojbi ON:deset 
Broj popunjenih spec. 
postrojbi:devet  
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON:deset 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi:dvije  
 

9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

Prema planu osposobljavanja pripadnika operativnih snaga, 
sukladno izmijenjenom terminu, za pripadnike i povjerenike CZ 
ON za općinu Jakšić i Kaptol, te  grad Požegu izvršeno je 
osposobljavanje istih. 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON:tri 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi:0 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

Kvalitetna i stručna suradnja kontinuirana je s PU Požeško-
slavonskom na zajedničkim aktivnostima u požarnoj sezoni i 
aktivnostima po TURS, te s MZOP - Upravom za inspekcijski 
nadzor i  Ministarstvom zdravlja – ZHM i ZJZ PSŽ, Odsjekom 
za poslove obrane PŽ, Vatrogasnim zajednicama i središnjim 
DVD-ima PSŽ, HGSS-om stanicom u Požegi. 
 

Ukupan broj sastanaka:petnaest 
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11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

Projekt Vatrogasna mreža HVZ-a kao jedinstvena baza 
podataka o vatrogasnim intervencijama. 
 

Ukupan broj sastanak:dva  

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

-Zimska vježba potrage i spašavanja unesrećenih osoba u 
snijegu s potražnim psom. 
-Održana pokazna vježba evakuacije djece i zaposlenika škole 
i početno gašenje požara na županijskoj razini,  nositelj vježbe 
PUZS, JVP Požega i OŠ „ A. Kanižlić“. 
 -Održana pokazno terenska združena vježba gašenja požara 
više DVD-a s područja Pakraca i Lipika na županijskoj razini, 
nositelj vježbe VZ Pož.-slav. županije, PUZS sudjelovatelj. 
-Održana je pokazno-simulacijska vježba na lokalnoj razini, u 
OŠ Lipik na temu evakuacija i spašavanje iz požara u zgradi, 
gdje je uz DVD  PUZS jedan od nositelja vježbe. 
-Održana je pokazno-simulacijska vježba na lokalnoj razini u 
OŠ u Velikoj gdje je uz DVD Velika jedan od nositelja i PUZS. 
- Održana pokazna vježba i eko akcija čišćenja jezera 
Ronilačkog kluba Požega, HGSS-a stanice Požega i 
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Požega, kao i stažno 
ronjenje“, nositelj vježbe Ronilački klub Požega i PUZS. 
- Održana pokazno terenska vježba  HEP NOS u Velikoj, 
gašenje požara, spašavanje s dalekovoda i evakuacija osoba 
iz visokonaponskog postrojenja koja je bila na županijskoj 
razini, a nositelj vježbe su NOS i PUZS. 
  
 
 
 

Planirano vježbi za 2015. -šest 
Ukupan broj održanih vježbi:-
sedam 
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13. Jačanje ljudskih potencijala 
Manjak kadrova na nepopunjenim radnim mjestima za 2015. 
godinu smo riješili zapošljavanjem pripravnika u PUZS-u bez 
zasnivanja radnog odnosa na godinu dana. 
 

Broj educiranih službenika:devet 

14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

Sukladno planiranim godišnjim aktivnostima provedena je 
edukacija djece u trinaest osnovnih škola i vrtića uz 
sudjelovanje drugih snaga zaštite i spašavanja, vatrogasaca i 
pripadnika HGSS-a. 
 

Ukupno planirano: 
Škole - 14  
Vrtići - 5 
Realizirano u 2015. 
Broj škola:12 
Okvirno broj učenika:890 
Broj vrtića:1 
Okvirno broj djece:35 

15. 

Izgradnja jedinstvenog 
informacijsko-

komunikacijskog sustava 
112 

Ažuriranje baze podataka i  izrada akcijskih planova za 
interesne točke u CoordCom sustavu  temeljene na čl. 21. 
Zakona o zaštiti i spašavanju.  
 

Baza ukupno sadrži: 
1515 kontakata 
265 podplanova 
331 generalni plan 
90 planova interesne točke 

16. 

Održavanje funkcionalnosti i 
nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

 
Sustav uzbunjivanja redovito se nadzire i održava. U proteklom 
vremenskom periodu nije bilo nadogradnje ni uvezivanja novih 
sirena u sustav. 
 
 
 

Ukupan broj sirena:56 
Broj uvezanih sirena:37 
Broj ispitanih:55 
Broj ispravnih:55 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

Na svim razinama od JLP®S, skupštinama DVD-a i 
vatrogasnih zajednicama, vježbama evakuacije i zaštite i 
spašavanja, obilježavanju Dana 112, Međunarodnog dana 
Civilne zaštite, na edukacijama djece u vrtićima i osnovnim 
školama, na sjednicama stožera ZiS. 
Također PUZS svojim sudjelovanjem u manifestacijama na 
županijskoj razini provodi edukaciju djece i građana 
promovirajući sustav i snage ZiS-a kao što je skup Zajednica 
tehničke kulture, i dr. 
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18. Međunarodna suradnja Nije bilo planiranih aktivnosti.  

19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 
 

Priprema,  obrada i dostava arhivske građe PUZS-a . 
Objava događaja  i aktivnosti PUZS na web portalu. 
Priprema stručnih članaka za glasilo SOS 112. 
Održavanje objekata i voznog parka, te izrada planova rada i 
kvartalnih izvješća. 
Zaprimanje i otpremanje pošte, raspoređivanje i interna 
dostava, i urudžbiranje,  
Kadrovske evidencije prisutnosti na radu, troškova prijevoza, 
korištenja godišnjeg odmora, bolovanja, i sl., izrada mjesečnih 
planova o korištenju službenog vozila, 
Skrb o voznom parku, njegovoj ispravnosti i upotrebljivosti i 
potrošnji goriva, 
Zaprimanje i koordinacija naplate osnovnih računa tekućeg 
poslovanja (struja, komunalne usluge, telefonske usluge, 
čišćenje poslovnih prostorija i sl.), 
Narudžba uredskog i potrošnog materijala, kao i osnovnih 
sredstava za normalno funkcioniranje PUZS-a,  
Inventura osnovnih sredstava i sitnog inventara PUZS-a Osijek 
i skladišta ISP CZ zone Osijek,  
Izrada kvartalnih Planova rada i izvješća za PUZS Požega, kao 
i godišnjeg izvješća za 2015. 
 

 

20.  
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranta i 
ostalo) 

Rad u prihvatnom centru za prognanike u Sl. Brodu, 
organiziranje prijevoza migranta iz centra u Sl. Brodu 
autobusima prema Sloveniji, tokom studenog i prosinca 
mjeseca. 
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PUZS RIJEKA 

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
/kvalitativni pokazatelji, razlozi neizvršenja, uočeni 

problemi/ 
BROJČANI POKAZATELJI 

A B C D 

1. 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g. 

Odjel PPP   
- Sukladno prijedlogu Programu aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 
2015. godini i prezentiranim zadaćama od strane Sektora za 
vatrogastvo provedene su sve pripremne aktivnosti. Poslane 
su obavIjesti svima koji su nam dužni dostaviti svoje planove 
aktiviranja, motrenja, financijske planove, sudjelovanje je na 18 
sastanaka stožera ZiS. Održano je 17 sastanaka sa 
predstavnicima operativnih snaga, 
- godišnja analiza svih aktivnosti na sastanku Stožera ZiS PGŽ 
i Općina   Viškovo i Kostrena, 
- tijekom godine održano je osposobljavanje pripadnika 13 
postrojbi CZ opće namjene i 3 specijalističke namjene, 
-  26.09.2015. održana je i vježba  pripadnika 3 specijalističke  
postrojbe CZ i jedne ON, 
- dana 26.05.2015. na predjelu Pavlomir u Novom 
Vinodolskom održana je zajednička vatrogasna pokazna 
vježba gašenja požara otvorenog prostora, u kojoj je 
sudjelovalo 140 vatrogasaca s područja Primorsko - goranske 
županije i jedna vatrogasna postrojba iz Senja iz Ličko - 
senjske županije s 25 vatrogasnih vozila te zračne snage 
Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s helikopterom,  
Vježba je organizirana s ciljem provjere usklađenog djelovanja 
vatrogasnih postrojbi za gašenje požara u provedbi Programa 
aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu, provjere 
Plana operativnog djelovanja vatrogasnih snaga i djelovanja 
vatrogasnih postrojbi u periodu povećane opasnosti od 

Ukupan broj sastanaka: 40 
Osposobljavanje postrojbi: 18 
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nastanka i širenja požara za posebno ugrožena područja 
Primorsko - goranske županije. Vježbu je organizirala 
Vatrogasna zajednica Primorsko - goranske županije. 
Prisustvovao pročelnik PUZS Rijeka, 
- dana od 17.09 do19.09.2015. u trenažnom centru u 
Šapjanama i u Munama  održan je međunarodni kamp zaštite i 
spašavanja. Održana je i zajednička vatrogasna vježba 
„HERKULES 2015.“  gašenja požara otvorenog prostora 
vatrogasnih snage RH  i R Slovenije, u kojoj je sudjelovalo 300 
vatrogasaca i djelatnika hitne pomoći. 
Vježba je organizirana s ciljem provjere usklađenog djelovanja 
vatrogasnih postrojbi za gašenje požara u provedbi Programa 
aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu te 
njihovog usklađenja sa vatrogasnim snagama susjednih 
država. 
Organizatori ovih aktivnosti bili su DUZS, Vatrogasna zajednica 
Primorsko - goranske županije i zavod Vizija varnosti iz 
Slovenije. Pročelnik PUZS Rijeka  održao je uvodno 
predavanje o sustavu civilne zaštite u Republici Hrvatskoj i 
međunarodnoj suradnji sa kolegama iz Slovenije, te 
procedurama kod intervencija u pograničnim područjima. U 
sklopu vježbe održana je i stožerna vježba Stožera za zaštitu i 
spašavanje PGŽ. 
 
ŽC112 Rijeka 
- Održano je tri sastanka sa JVP Rijeka, u siječnju tijekom 
zimske sezone, zatim u svibnju u cilju pripreme turističke 
sezone te nakon turističke sezone u VZ PGŽ, gdje je uz 
raščlambu sezone analizirana i međunarodna vježba Herkules 
2015. koja se u rujnu održala u Šapjanama i Munama. 
 

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

Odjel PPP 
- Sudjelovano na 19 sastanaka stožera ZiS, Provedena je 
obuka 13 postrojbi CZ ON i 3 specijalističke namjene, 
- održana  su 8 sastanka sa predstavnicima operativnih snaga, 
- održana je i vježba  pripadnika 4 specijalističke  postrojbe CZ, 
- suorganizatori smo dječjih igara na temu zaštite i spašavanja 
sa ciljem educiranje djece za slučaj nesreća, 

  
 Ukupan broj sastanaka: 30 
  Osposobljavanje postrojbi:18 
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- 03.06.2015. u organizaciji Županijskog operativnog centra 
PGŽ u kojem sudjeluje i PUZS Rijeka održana je eko akcija  s 
ciljem čišćenja priobalja i podmorja u blizini krčkog mosta, 
- 25.09.2015. u organizaciji Županijskog operativnog centra 
PGŽ  u kojem sudjeluje i PUZS Rijeka u sklopu manifestacije 
Rijeka Nautic Show 2015 održao pokaznu vježbu čišćenja 
mora pod nazivom "EKO-MORE 2015",  
-  izrada konačnog izvješća o provedenim aktivnostima „TURS 
2015.“, 
- godišnja analiza svih aktivnosti na Stožeru ZiS PGŽ, 
- sukladno dosadašnjem iskustvu provode se pripremne 
aktivnosti u vezi provedbe  Programa pripremnih i provedbenih 
aktivnosti  za turističku godinu 2016" (TURS 2016) Provode se 
pripreme i održavaju sastanci sa svima koji su uključeni u 
provedbi vježbi i obuka postrojbi CZ  u prvom djelu 2016. 
godine. 
 
ŽC112 Rijeka 
-3 sastanka u ZZHM PGŽ gdje se sa PDJ Zavoda redovito 
unapređuje način komunikacije i protokola kod prosljeđivanja 
poziva od strane centra 112. Uvođenjem helikopterskog 
medicinskog prijevoza, razrađeni su protokoli angažiranja 
civilnog, odnosno vojnog helikoptera.  
 

3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

ŽC112 Rijeka 
- sastanak sa COP Rijeka (Hrvatske vode) sa ciljem 
međusobnog upoznavanja ljudi koji operativno komuniciraju u 
slučaju potrebe, te razrada kontakata i ažuriranje baza 
podataka.  
 
Odjel PPP 
- Realizirane su sve redovne zadaće sukladno Naputku DUZS.  
 
Osim navedenoga sačinjeno i poslano konačno izvješće o svim 
redovnim i izvanrednim aktivnostima u periodu od 01.12.2014. 
do 01.04.2015. godine. 
- Nije bilo nepovoljnih vremenskih uvjeta 
 

  
 Ukupan broj sastanaka: 3 
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4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

ŽC112 Rijeka 
- Izrada provedbenog naputka za postupanje centra 112 kod 
pojave oboljelih od ebole,  
- sastanak u JANAF - terminal Omišalj, vezano za sustav 
uzbunjivanja, 
- sastanak u Hrvatskim cestama - Ceste Rijeka, sa ciljem 
poboljšanja  učinkovitog dojavljivanja podataka o prohodnosti 
državnih cesta.   
 
Odjel PPP 
- U cilju kvalitetne primjene Zakona o sustavu CZ  održani su 
sastanci sa čelnicima JLP(R)S na kojima im je pročelnik i 
predstavnik Odjela PPP dali tumačenje na koji način će se u 
narednom periodu primjenjivati navedeni Zakon. Sa čelnicima 
je dogovoreno održavanje radionica na kojima će djelatnici JLS  
koji odrađuju poslove vezano uz primjenu ovog Zakona dobiti 
konkretne upute o primjeni novih zakonskih odredbi u 
dokumentima JLS. 

Ukupan broj sastanaka: 13 
 

5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja u dokumentima 
prostorne i planske 

dokumentacije JL(R)S 

Odjel PPP 
PROSTORNI PLANOVI Podneseno je 89 zahtjeva od toga je 
izdano 22 pozitivnih mišljenja i 67 zahtjeva ili prethodnih 
mišljenja o dostavljenim prijedlozima prostornih planova. 
PROCJENE Izdano je 37 suglasnosti na stare procjene 
JLP(R)S (14 gradova i 22 općine i županija). 10 JLS dobile su 
suglasnost na novu procjenu.  U tijeku je revizija i usklađenje 
sa metodologijom još 4 procjena JLS. 
PLANOVI ZIS Na vijećima/skupštini JLP(R)S usvojena su 37  
plana ZiS (1 županijski, 14 gradova i 22  općine). Plan ZiS 
PGŽ donesen je na Županijskoj skupštini 21.05.2015.. 
 U tijeku su izmjene i dopune 13 planova ZiS JLS po nalogu 
inspektorice ZiS ostalih 24 planova ZiS sukladno uputi PUZS 
ažuriraju se jednom godišnje  naročito u djelu koji se odnosi na 
aktiviranje postrojbi CZ.  
VANJSKI PLANOVI- dva vanjska  plana su izrađena i 

Procjene ugroženosti: 37 
Donesene:37 
Od toga revidirano (ažurirano):10 
Planovi zaštite i spašavanja:37 
Od toga revidirano (ažurirano):13 
Prostorno planska dokumentacija: 
Broj podnesenih zahtjeva:89 
Broj izdanih suglasnosti:22 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu:67 
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donesena na Županijskoj skupštini 21.05.2015.  

6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

Odjel PPP 
- Održano je 19 sastanaka stožera ZiS, općinskih (8), gradskih 
(9),  i  županijski stožer (2). 
- Sa dogradonačelnicom Grada Delnica održan je sastanak u 
vezi aktivnosti pripreme sjednice Stožera ZiS toga  Grada, 
- sa predstavnicima Grada Opatije  održan je sastanak u vezi 
izmjena i dopuna Procjene ugroženosti Grada Opatije, 
-  sa predstavnicima Grada Delnica  održan je sastanak u vezi 
izmjena i dopuna Procjene ugroženosti Grada Delnica, 
- održano 2 sastanaka stožera ZiS u sklopu vježbi ZiS (1 PGŽ, 
1 Grad Rijeka), 
- održana je edukacija novog Stožera civilne zaštite Grada 
Raba koji je konstituiran nakon ponovljenih lokalnih izbora. 
Prilikom koje je educirano ukupno 9 članova Stožera od čega 7 
novih. 
 
NAPOMENA: Svi stožeri ZiS, zapovjedništva CZ i vatrogastva 
tijekom 2014. prošli su osposobljavanje po programu DUZS. 

Ukupan broj sastanaka :24 

7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

Odjel PPP 
-  Ažuriranje SOP u vezi hitnog zračnog medicinskog  prijevoza 
poradi nastalih izmjena u vezi korištenja helidroma, 
- sukladno nalogu Sektora za civilnu zaštitu,  PUZS Rijeka 
napravio je prijedlog Pravilnika  o mobilizaciji, uvjetima i načinu 
rada operativnih snaga  i dostavio ga nadležnima u DUZS. 

 

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

Odjel PPP 
- U suradnji sa POPO Rijeka izvršena popuna vojnim 
obveznicima postrojbi CZ. Na području PUZS Rijeka izvršena 
je do kraja popuna svih 27 postrojbi CZ JLP(R)S koje su se 
trebale ustrojiti sukladno procjenama ugroženosti. 
- Zanovljene su dijelom sa novim pripadnicima  i specijalističke 
postrojbe PGŽ i dvije (specijalistička i opće namjene) postrojbe 
Grada Rijeke koje su djelatnici Odjela PPP i zadužili osobnom 
opremom koje su nabavile ove JLP(R)S. Ovoj aktivnosti 
prethodila je analiza odaziva na aktivnosti ovih postrojbi CZ u 
posljednje dvije godine nakon koje se na zahtjev PGŽ i Grada  

 
 
Broj popunjenih postrojbi ON:24 
Broj popunjenih spec. Postrojbi: 3  
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON:24  
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi:  3  
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vrši ponovna popuna postrojbi volonterima kako bi se neaktivni 
pripadnici postrojbi mogli isključiti iz istih. 
- U PGŽ od ukupno 27 postrojbi CZ 3 su specijalističke i u 
njima je raspoređeno 118 pripadnika, a u postrojbama CZ ON 
735 pripadnika. U svim postrojbama JLP(R)S raspoređeno je 
ukupno 853 pripadnika. Svih 27 postrojbi smotrirano je tijekom 
2014. godine, a tijekom 2015. godine smotrirano ih je 18.  
Općina Viškovo donijela je Odluku o imenovanju povjerenika 
civilne zaštite. 

9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

Odjel PPP 
POSTROJBE CZ Osposobljeni su pripadnici svih  27 postrojbi 
CZ JLP(R)S. Osposobljeno je ukupno 635 pripadnika postrojbi 
CZ u PGŽ. U 24 postrojbe CZ opće namjene osposobljeno je  
497 pripadnika postrojbi,  a u 3 postrojbe specijalističke 
namjene osposobljeno je  138 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.   
Tijekom 2015. dodatno su vježbali/osposobljeni i pripadnici  19 
postrojbi CZ ON i 3 specijalističke postrojbe CZ.  
POVJERENICI CZ  PUZS Rijeka proveo je sukladno Programu 
osposobljavanja i edukaciju 10 povjerenika CZ JLS. 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON:18  
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi :3  
Broj održanih osposobljavanja 
povjerenika CZ :1 
 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

ŽC 112 Rijeka 
- Pismeno izvješćivanje o događajima, u ured gradonačelnika 
Grada Rijeke te u ured župana PGŽ, na mjesečnoj bazi 
- sastanak sa koordinatorom stožera ZiS PGŽ o radu centra 
112 i stanju u županiji, 
- djelatnici ŽC112 Rijeka obišli ZZHM - ispostavu Delnice, gdje 
su se upoznali sa ljudstvom i načinom rada ove službe na 
području Gorskog kotara, 
- djelatnici ŽC112 Rijeka obišli su HGSS stanicu Delnice, gdje 
im je upriličena prezentacija rada ove stanice te su 
razmijenjena iskustva u radu, 
- djelatnici ŽC112 Rijeka izvršili su posjet JVP Delnice, gdje su 
se upoznali sa ljudstvom ove postrojbe, te su kroz neformalnu 
raščlambu stekli uvid u rad ove postrojbe i upotpunili svoje 
profesionalno znanje,  

Ukupan broj sastanaka:53 
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- djelatnici ŽC112 Rijeka primljeni su u HAC ONC Rupa, gdje 
im je upriličena prezentacija rada ove službe, a u nadzornom 
centru su kroz pitanja i odgovore obogatili svoje znanje u 
razumijevanju rada ove službe odnosno budućoj suradnji, 
- djelatnici ŽC112 Rijeka, obišli su JVP Opatija, gdje su 
pogledali prezentaciju ove postrojbe te kroz kasniji razgovor 
produbili svoja znanja o radu ove postrojbe te se bolje 
pripremili za nadolazeću turističku sezonu. 
 
Odjel PPP 
- Održani su  zajednički sastanci sa predstavnicima 
Ministarstva obrane, POPO Rijeka na temu promjena i 
ažuriranja popuna postrojbi CZ, povjerenika CZ  i 
raspoređivanja novih vojnih obveznika u CZ,  
- u vezi provedbe zadaća iz Programa aktivnosti uspostavljena 
je kontinuirana suradnja sa inspekcijskim službama u PGŽ, 
- stalni kontakti sa JLP(R)S održavaju se  vezano uz tijek 
potrebnih izmjena procjena ugroženosti, planova ZiS, 
prostornih planova, protupožarne sezone i ostalih dokumenata 
ZiS. U cilju kvalitetne primjene Zakona o sustavu CZ  održani 
su sastanci sa čelnicima JLP(R)S na kojima su im pročelnik i 
predstavnik Odjela PPP dali tumačenja na koji način će se u 
narednom periodu primjenjivati navedeni Zakon, 
- sudjelovanje u radnoj grupi za  donošenje dva vanjska plana 
PGŽ za 4 operatera koji su imaoci velikih količina opasnih tvari,
- sudjelovanje u  radu tematske skupine za izradu razvojne 
strategije PGŽ za razdoblje od 2015.  do 2020. godine za 
područje definiranje strategije za civilni sektor i krizna stanja, 
- temeljem naloga ravnatelja DUZS predstavnik PUZS Rijeka 
prisustvovao je točki 2. i 3. sjednice Županijske skupštine PGŽ  
koja se je održala  26.03.2015. godine. Tema točke 2. bila je 
situacija u vezi „DINA –Petrokemije“ d.d. , a točke 3. izvješće o 
sustavu ZiS u PGŽ  tijekom 2014. godine, 
- Područni ured  bio je suorganizator vježbe“ Kvarner-Rijeka  
2015.“ koja se je održala u Šapjanama u svibnju 2015. godine,  
- predstavnik PUZS Rijeka prisustvovao je sjednici Županijske 
skupštine PGŽ  koja se je održala  21.05.2015. godine jer je 
skupština usvajala izmjenu Procjene ugroženosti, Plan ZiS i 
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dva vanjska plana, 
- u rujnu je održana sjednica županijskog operativnog centra 
kod iznenadnog onečišćenja mora na kojoj je sudjelovao 
pročelnik, 
- sudjelovanje PUZS u projektnom timu za trenažni centar u 
Šapjanama, 
- vrlo je česta komunikacija djelatnika, a pogotovo pročelnika 
PUZS sa udrugama građana koje sudjeluju u aktivnostima 
sustava ZiS i postrojbi CZ. Redovito je prisustvo na sastancima 
takvih organizacija. 
- sudjelovano na 19 sastanaka stožera ZiS 

11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

Odjel PPP 
- Na Natječaju za izradu likovnih, literarnih i foto radova djece i 
mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog 
uzrasta te djece i mladih s posebnim obrazovnim potrebama iz 
Republike Hrvatske za školsku godinu 2014./2015. sudjelovalo 
ukupno 46 ustanova s 263 radova.  
Za pet nagrađenih učenika Natječaja za izradu likovnih, 
literarnih i foto radova djece i mladih predškolskog, 
osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te djece i mladih s 
posebnim obrazovnim potrebama iz Republike Hrvatske za 
školsku 2014./2015. godinu iz PGŽ na državnom nivou 
organiziran je odlazak na uručenje nagrada u Pulu. 
10.06.2015. u prostorima PGŽ, PUZS Rijeka organizirao je 
svečano uručenje priznanja županijskim dobitnicima istog 
Natječaja,   
-  na inicijativu PUZS Rijeka održane su  23.04.2015. godine  
dječje igre u OŠ Čavle. Cilj igara bio je da se djeca upoznaju 
sa sustavom ZiS kroz predavanja, igre i radionice. Sudjelovalo 
je  preko 600 djece. U igrama osim PUZS sudjelovali suPU, 
CK, DVD.  Učešće u svim igrama bodovalo se u dvije 
kategorije (učenici 1.- 4. razreda  i učenici 5.-8. razreda). 
Nakon igara bilo je proglašenje pobjednika i uručenje nagrada, 
- razrađuju se planovi edukacije djece za naredni period i dvije 
cjelodnevne edukacije iz područja zaštite i spašavanja u OŠ 
Čavle i Kostrena koje će se održati u prvom djelu naredne 
godine.  

Ukupan broj sastanaka:12 
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12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

- Povodom obilježavanja Međunarodnog dana Civilne zaštite i 
10 godina djelovanja DUZS u RH, Općina Kostrena u suradnji 
sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka u subotu, 
28. veljače 2015. u Kostreni na lokacijama INA d.d. Rafinerija 
nafte Rijeka, okolna naselja oko postrojenja i stadion NK 
Pomorac, organizirala je i provela terensku vježbu sa ciljem 
uvježbavanja snaga zaštite i spašavanja koje se aktiviraju u 
slučaju velikih nesreća i katastrofa u postrojenjima. Ovom 
vježbom ujedno je proslavljen i Međunarodni dan Civilne 
zaštite 1. ožujka te deseta godišnjicu djelovanja Državne 
uprave za zaštitu i spašavanje u Republici Hrvatskoj na 
području Primorsko-goranske županije. Operativne snage 
sustava zaštite i spašavanja koje su sudjelovale na vježbi bile 
su: Općina Kostrena, Područni ured za zaštitu i spašavanje 
Rijeka, Državna intervencijska postrojba CZ – Odjel Rijeka, 
INA Rafinerija nafte Rijeka, operativne snage, Javna 
vatrogasna postrojba Grada Rijeke i Dobrovoljno vatrogasno 
društvo Kostrena, Policijska uprava primorsko goranska, Zavod 
za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Gradsko 
društvo Crvenog križa Rijeka,Odred izviđača „Sjever-Jug“-
Kostrena, pripadnici Postrojbe CZ opće namjene i povjerenici 
CZ Općine Kostrena i Općine Čavle, pripadnici Postrojbe CZ 
opće namjene Grada Bakra i Grada Opatije. Simulirano je da 
se dogodila  tehničko – tehnološka nesreća unutar postrojenja 
INA d.d. Rafinerije nafte Rijeka. Kao odgovor uslijed tehničko – 
tehnološke nesreće unutar postrojenja s pretpostavkom o 
nastradalima, kao i potrebom za evakuacijom i zbrinjavanjem 
ugroženog stanovništva aktivirane su gore navedene snage. 
Operativna vježba pokazala je mogućnosti i kapacitete 
operativnih snaga ZiS koje djeluju u Općini Kostrena. a 
realizirane su sljedeće aktivnosti: 
- aktivnosti na gašenju požara, zbrinjavanju povrijeđenih i 
interna evakuacija unutar postrojenja,  
- pretraga područja evakuacije, pronalazak ljudi i prenošenje 
nepokretnih ili povrijeđenih osoba,  
- izrada kampa za prihvat i zbrinjavanje unesrećenih u objektu i 
izvan njega,  
- uvježbavanje i edukacija novih pripadnika CZ za pružanje 

Planirano vježbi za 2015.- 9 
Ukupan broj održanih vježbi:12 
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prve pomoći i uspostavljanje / podizanje prihvatnih punktova.  
Vježba je bila operativnog karaktera i odrađena je u realnom 
vremenu, odnosno aktivnosti su trajale od 7,30 do 14,30 sati. 
Na vježbi je bilo 250 učesnika od čega 100 pripadnika CZ JLS. 
  
 - Pročelnik PUZS Rijeka sudjelovao je na niže navedenoj 
vježbi kao su-trener hrvatskom timu. 
Modul za urbano traganje i spašavanje – srednja kategorija s 
40 pripadnika, 4 potražna psa i 10 vozila iz Republike Hrvatske 
sudjelovao je na terenskoj vježbi modula civilne zaštite 
Europske unije pod nazivom „MODEX 2015“. Terenska vježba 
održala se od 27. do 30. ožujka 2015. godine u regiji Twente, 
Nizozemska.  
Namjena Modula je isključivo pružanje žurne međunarodne 
pomoći u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu ili 
bilateralnim putem temeljem zahtjeva za pomoć države 
pogođene katastrofom.  
U Modul su raspoređeni djelatnici i pričuvnici/volonteri CZ 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje, JVP Grada Zagreba i 
HMP Grada Zagreba te volonteri iz KOSSP – Zagreb i HUOPP 
– Samobor.  
Glavni ciljevi vježbe bili su uvježbavanje i testiranje operativnih 
postupaka modula civilne zaštite za djelovanje nakon razornog 
potresa kroz interoperabilnost, međunarodne procedure i 
koordinaciju.  
Na vježbi su još sudjelovali Moduli za urbano traganje i 
spašavanje – srednje kategorije iz Estonije i Švedske te 
EUCPT (tim Europske unije za civilnu zaštitu) i Finski TAST 
(tim za tehničku podršku). Ukupno je na vježbi u obučnoj 
skupini sudjelovalo oko 140 osoba. 
 
- Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka u suradnji s 
Primorsko - goranskom županijom i Gradom Rijeka, 16. svibnja 
2015. u Šapjanama, u trenažnom centru, organizirao je obuku, 
s ciljem uvježbavanja specijalističkih postrojbi civilne zaštite 
kao dodatnih snaga koje se aktiviraju u slučaju velikih nesreća 
i katastrofa.  
Paralelno se je  provodila i dodatna obuka pripadnika postrojbi 
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civilne zaštite opće namjene Grada Kastva i Grada Malog 
Lošinja, u skladu s Programom osposobljavanja postrojbi 
civilne zaštite opće namjene.  
Snage koje su sudjelovale u izvođenju obuke:  
Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Državna 
intervencijska postrojba civilne zaštite - Odjel Rijeka - 
instruktori,Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke -
instruktori, pripadnici specijalističkih postrojbi civilne zaštite 
Primorsko - goranske županije za spašavanje iz ruševina i za 
logistiku, pripadnici specijalističke postrojbe civilne zaštite 
Grada Rijeka za spašavanje iz ruševina i opće namjene, 
pripadnici postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Kastva 
i Malog Lošinja 
 
- Tijekom II. kvartala 2015. dodatno su vježbali/osposobljeni i 
pripadnici 6 postrojbi opće namjene (11.04.2015. - Grad 
Crikvenica, Grad Novi Vinodolski i Općina Vinodolska , 
25.04.2015. – Grad Delnice i Općine Lokve, Fužine i Ravna 
Gora)  
Obuka je provedena uz stručnu pomoć i materijalno tehničku 
potporu Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite - 
Odjela Rijeka, te angažiranje djelatnika Područnog ureda za 
zaštitu i spašavanje Rijeka. 
 
- DUZS, Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije i 
zavod Vizija varnosti iz Slovenije održale su od 17. do19. rujna 
2015.godine na prostoru trenažnog centra u Šapjanama 
međunarodni kamp zaštite i spašavanja. 
U  radionicama organiziranim na području Republike Slovenije 
(tri radionice-kampa), a posebice u izvedbi završnoga dana 
(subota) u vježbi su sudjelovali i pripadnici Uprave za zaščito in 
reševanje Republike Slovenije. 
Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije i zavod 
Vizija Varnosti svjesni su potrebe za suradnjom u slučaju 
požara otvorenog prostora ili drugih nesreća koje mogu 
pogoditi pogranično područje. Radionice su bile namijenjene 
vatrogascima, policiji, spasiocima i ostalim službama. Održane 
su u obliku kampa i trajale su  tri dana (četvrtak-subota), a 
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aktivnosti su provođene tijekom cijelog dana i u večernjim 
satima. Aktivnosti su bile  teorijskog i praktičnog sadržaja. 
Djelatnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje za cijelo 
vrijeme trajanja  kampa aktivno su pratili obuke spasioca, a 
prvoga dana pročelnik Područnog ureda za zaštitu i 
spašavanje Rijeka održao je uvodno predavanje o sustavu 
civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, međunarodnoj suradnji sa 
kolegama iz Slovenije, te procedurama kod intervencija u 
pograničnim područjima. Kroz radionice prošlo je cca 150 
spasioca a na završnoj vježbi sudjelovalo je preko 400 
sudionika. 
 
-  Vježba održana 25.09.2015. godine sa ciljem da se javnost 
upozna s načinom rada i mogućnostima za intervencije u 
slučaju iznenadnog onečišćenja mora Županijski operativni 
centar (ŽOC) je u sklopu manifestacije Rijeka u kojem 
sudjeluje i pročelnik PUZS Nautic Show 2015 održao pokaznu 
vježbu čišćenja mora pod nazivom "EKO-MORE 2015".  
    U vježbi je uz članove ŽOC-a sudjelovao i dio specijaliziranih 
i obučenih djelatnika, opreme i sredstava za zaštitu mora koje 
posjeduje Primorsko-goranska županija.  
 
- Vježbu pod nazivom „ZAŠTITA 2015“. Područni ured za 
zaštitu i spašavanje Rijeka u suradnji sa Primorsko – 
goranskom županijom i Gradom Rijekom održao je u subotu, 
26. rujna 2015.u Rijeci – na lokacijama kampusa riječkog 
sveučilišta na Trsatu (prostor bivše vojarne Trsat) i u prostoru 
bivše vojarne u Sušačkoj Dragi. Djelatnici PUZS Rijeka i 
pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke na vježbi 
su sudjelovali kao instruktori na lokacijama vježbe.  
    Cilj vježbe bio je uvježbavanje usklađenog djelovanja 
postrojbi specijalističke namjene Primorsko – goranske 
županije, i to specijalističkih postrojbi za spašavanje iz 
ruševina i za logistiku, kao i postrojbi Grada Rijeke, i to 
specijalističke postrojbe za spašavanje iz ruševina i postrojbe 
opće namjene, i to kao odgovor na događaj potresa koji se 
dogodio na području grada Rijeke u kojem postoji pretpostavka 
da postoje stanovnici zatrpani u ruševinama. Na vježbi je bilo 
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cca100 učesnika. 
 

- PUZS Rijeka bio je nositelj odnosno sudjelovao je na 
vježbi/obuci postrojbe CZ  opće namjene Grada Raba 31. 
listopada 2015. Godine čime je  proveden je još jedan ciklus 
osposobljavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite 
Grada Raba. DVD Rab proveo je  dodatno osposobljavanje 
postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Raba, koja je 
tijekom 2014. godine prošla inicijalno osposobljavanje.  
Osposobljavanje su proveli pripadnici Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva (DVD) „Rab“ i pripadnici Državne 
intervencijske postrojbe civilne zaštite – Odjela Rijeka. 
Instruktori DVD-a educirali su pripadnike postrojbe civilne 
zaštite o njihovoj ulozi u logističkoj potpori vatrogasnih snaga 
prilikom gašenja većih požara otvorenog prostora, te ih 
upoznali s tehnikama i sredstvima za gašenje takvih požara.  
Instruktori Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite – 
Odjela Rijeka proveli su praktičnu obuku iz pružanja prve 
pomoći te obuku iz podizanja šatora.  
 
ŽC 112 Rijeka  
Tijekom godine održane su 3 simulacijSko komunikacijske 
vježbe: 
- SKV "Tetraex 1"  
- SKV "Tetraex 2" - uvježbavanje djelatnika centara 112 u 
korištenju radio stanice Tetra, sa naglaskom na komunikaciju 
putem tekstualnih poruka. 
- SKV "Tajni pozivatelj" - provjera reagiranja djelatnika centara 
na zlonamjerne i nesuvisle pozive, te snalaženje kod 
nerazumljivih zahtjeva pozivatelja. 
 

13. Jačanje ljudskih potencijala 

ŽC 112 Rijeka 
- U organizaciji Državnog informacijskog i komunikacijskog 
sustava zaštite i spašavanja, 05. svibnja 2015. godine u 
Rijeci, održana je edukacija pod nazivom „Modul 3 - Razvoj 
kompetencija djelatnika ŽC 112“. Edukacija se tematski 
nastavlja na ranije održane Module 1 i 2, a održana je u 
prostorijama Županijskog centra 112 Rijeka 

Broj educiranih službenika: 
3 vježbenika 
2 polaznika tečaja engleskog jezika 
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- Intenzivno obučavanje dvoje vježbenika za samostalan rad u 
sustavu 112 
- Prijem troje novih djelatnika u stalni radni odnos 
- Jedan djelatnik centra 112 pohađa tečaj engleskog jezika 
 
Odjel PPP 
- Svakodnevna edukacije vježbenice u Odjelu PPP.  
- izrada plana izobrazbe za 2015. i 2016. godinu. 
- sudjelovanje na dva seminare vezano uz definiranje 
parametara za izrade strategija razvoja civilnog društva i 
seminar o načinima djelovanja u slučaju iznenadnog 
onečišćenja mora. 
 
- Dva djelatnika PUZS polaznici su tečaja engleskog jezika 

14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

Odjel PPP 
- Po Planu edukacije Područnog ureda za zaštitu i spašavanje 
Rijeka edukacija je provedena u 28 vrtića Grada Rijeke i 
educirano je1409 djece,  
- edukacija je provedena u 14 OŠ na području Grada Rijeke na 
kojima je educirano 1288 učenika prvih i drugih razreda, 
- cjelodnevna edukacija 600 djece OŠ Čavle u sklopu 
cjelodnevne dječje igre na temu zaštite i spašavanja, 
- osim navedenog za iduću godinu u tijeku su pripreme za  
održavanje dvije cjelodnevne edukacije djece OŠ Čavle i 
Kostrena. 
Sve odgojno obrazovne ustanove čiji djeca i mladu mogu 
sudjelovati na Natječaju DUZS obaviješteni su o tome da je isti 
raspisan. Sačinjena su o tome tražena izvješća. 

Ukupno planirano: 
Škole – 14 
Vrtići – 28 
Realizirano u 2015. 
Broj škola:14 
Okvirno broj učenika:1288 
Broj vrtića:28 
Okvirno broj djece:1409 

15. 

Izgradnja jedinstvenog 
informacijsko-

komunikacijskog sustava 
112 

ŽC 112 Rijeka 
- Izvršeno preseljenje ŽC112 na novu lokaciju, Riva 10 Rijeka, 
- ugrađen Cisco router kao dodatna sigurnost CTI sustava, 
- ugrađen UPS uređaj 15KVA, 
- prelazak na Cloud-fax uslugu. 
- Praćenje i analiziranje poziva prema svim žurnim službama, 
te dostava statistike u DIKS ZIS 
- Trenutačno nema brojeva žurnih službi koji su preusmjereni 
na 112 
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16. 
Održavanje funkcionalnosti i 

nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

ŽC 112 Rijeka 
- Uključena nova sirena za javno uzbunjivanje na lokaciji 
JANAF - terminal Omišalj. 

Ukupan broj sirena:32 
Broj ispravnih:29 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

- Na inicijativu PUZS Rijeka u OŠ Čavle 23. travnju održane su 
cjelodnevne dječje igre na temu zaštite i spašavanja. Sve igre 
bile su edukativne: kviz znanja o sustavu ZiS,  podizanje 
kampa, gašenje vatre, spremanje ruksaka za katastrofe, 
pružanje prve pomoći. Cilj je bio da se združenim djelovanjem 
svih čimbenika u ZiS provede cjelodnevni program edukacije 
djece koji imaju natjecateljski karakter u smislu podizanja 
interesa djece za ovakve teme. U igrama je sudjelovalo preko 
600 djece uzrasta od 1. do 8. razreda sa nastavnim osobljem 
škole, 
- u paviljonu Juraj Šporer u Opatiji održana je Svečana 
sjednica Javne vatrogasne postrojbe Opatija, u povodu 
obilježavanja 70. godina od osnivanja Javne vatrogasne 
postrojbe Opatija. Završni je to dio bogatog programa 
obilježavanja koji se odvijao od 4. do 8. svibnja u Opatiji.  Iz 
DUZS je u ime ravnatelja nazočio pročelnik Područnog ureda 
za zaštitu i spašavanje Rijeka, 
- temeljem naloga ravnatelja DUZS pročelnik PUZS Rijeka 
sudjelovao je u radu radne grupe za izradu projektnog zadatka 
za izradu projekta  razvoja trenažnog centra u  Šapjanama. 

 

18. Međunarodna suradnja 

- Izmijenjeni ažurirani podaci svih veza koje se mogu koristiti u 
međusobnoj komunikaciji sa centrima 112 u Postojni i Kopru,  
- redoviti kontakt sa centrima 112 Postojna i Kopar, 
- suradnja na vježbi HERKULES 2015 sa centrom 112 
Postojna. 
 
- Povodom Dana CZ predstavnik PUZS Rijeka prisustvovao je 
centralnom obilježavanju Dana  u Divači (Republika Slovenija) 
sa ciljem održavanja dobre pogranične suradnje. 
 
- 20. 6. 15. pročelnik je sudjelovao na međunarodnoj vježbi 
gorskih službi spašavanja Austrije, Slovenije, Italije i Hrvatske 
na Platku pored Rijeke, a vezano za temu potraga u šumama 
- U listopadu je pročelnik  sudjelovao na više međunarodnoj 
vježbi u Sloveniji(Nova Gorica) i Italiji(Tolmezzo i Livorno) kod 

Ukupan broj aktivnosti:7 
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udruga iz sustava civilne zaštite, a vezano za temu potraga i 
spašavanja u ruševinama. 
- Isto tako u prosincu je sudjelovao na jednoj vježbi u Sloveniji 
na temu ruševina, a koja se održavala na Poligonu Državne 
 uprave za zaščito i reševanje na IG-u, Ljubljana 
-od 17. do 19. 09. u kampu zaštite i spašavanja  u sklopu kojeg 
je održana i i vježba „HERKULES 2015.“ godine ostvarena je 
međunarodna suradnje sa predstavnicima i operativnim  
snagama  iz Republika Slovenije i Italije koji su prisustvovali 
ovoj vježbi. U sklopu trodnevnog kampa u ime predstavnika 
DUZS, pročelnik PUZS Rijeka održao je  predavanje 
učesnicima kampa  o sustavu civilne zaštite u Republici 
Hrvatskoj, međunarodnoj suradnji sa kolegama iz Slovenije, te 
procedurama kod intervencija u pograničnim područjima. 

19. Redovni administrativni 
poslovi 

ŽC112 Rijeka 
 Izvršena mjesečna prikupljanja i arhiviranja tonskih zapisa, 
 izrađena mjesečna izvješća o broju poziva na 112, 
 izrađena mjesečna izvješća o broju prespojenih poziva 

žurnim službama, 
 izrađena mjesečna izvješća o događajima u sustavu 112, 
 izrađena mjesečna izvješća o broju poziva na stranim 

jezicima, 
 izrađena mjesečna izvješća o troškovima zakupa TK 

vodova, 
 izrađena mjesečna izvješća o ispravnosti sustava za 

uzbunjivanje, 
 dostavljanje izvješća o stanju u županiji Radio Rijeci na 

dnevnoj bazi, 
 mjesečno dostavljanje događaja iz dnevnika protoka, 

informacija županu i gradonačelniku Rijeke, 
 dostavljanje dnevnih izvješća u DCZiS. 

 
Odjel PPP 
Osim redovnih poslova obračuna plaća, prijevoza, potrošnje 
goriva, nabava vršene su sljedeće aktivnosti: 
 Provođenje nove inventure osnovnih sredstava i sitnog 

inventara PUZS Zadar, DVIP Zadar te pomoć popisnoj 
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komisiji koja je provela popis u PUZS Rijeka, 
 suradnja sa Državnim arhivom u Rijeci vezano uz 

izlučivanje gradiva PUZS Rijeka za razdoblje od 2008. do 
2012. godine. 

20. 
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

PUZS Rijeka nije imao posredovanje u slučaju aktivnosti 
Migranti.  
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  PUZS  SISAK                                                                             

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D 

1. 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

Sve planirane aktivnosti su i realizirane. 
U 2015. godini bilo je 693  vatrogasnih intervencija, od čega je 
146 požara otvorenog prostora, 201 požar objekta , 27 požar 
na prometnom sredstvu te 319  tehničkih intervencija. 
 
Nije bilo većih intervencija u kojima je trebao učestvovati PUZS 
Sisak. 
Održana su ukupno 53 sastanka (26 sastanaka sa 
vatrogasnim zapovjedništvima, 22 sastanka sa JLRS, 3 Stožer 
ZIS-a i 2 sastanka svih žurnih službi Sisačko-moslavačke 
županije) vezana za provedbu posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku. 
O svim provedenim aktivnostima po ovom programu izrađeno 
je završno izvješće i dostavljeno u sjedište. 
 

Ukupan broj sastanaka:   53    

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

Kroz suradnju sa JLPS PUZS Sisak pružao je stručna pomoć u 
ažuriranju planskih dokumenata kojima se uređuju postupci 
aktiviranja i djelovanja snaga sustava zaštite i spašavanja.  
Održana su 43 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 2015. 
godini. 
U ŽC 112 Sisak redovito se ažuriraju sve baze podataka. 
Također se redovito i po potrebi usklađuju i provjeravaju 
procedure za razmjenu informacija između ŽC 112 Sisak i 

  
  Ukupan broj sastanaka:43 
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žurnih službi na području SMŽ. 
Na području SMŽ po programu pripremnih i provedbenih 
aktivnosti za turističku sezonu u 2015 godini nije bilo većih 
akcija, pa samim time nije bilo potrebe ni za sudjelovanje 
PUZS Sisak . 

3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

Tijekom I kvartala 2015. godine više puta  je bilo potrebno 
provoditi aktivnosti čišćenja prometnica, ali nije bilo 
dugotrajnijeg prekida komunikacija i opskrbe stanovništva 
potrebnim namirnicama. Kratkotrajni poremećaji su bili u 
opskrbi električnom energijom zbog oštećenja na 
dalekovodima (veći dio županije). 
Također više puta je dolazilo do porasta vodostaja ali nisu 
dosezali razine izvanrednih mjera. 
Održan je radni sastanak predstavnika PUZS Sisak sa 
dožupanima te voditeljima ispostava Hrvatskih voda Banovina, 
Lonja-Strug i Subocka-Strug u vezi obrane od poplava i 
upoznavanja župana sa kritičnim mjestima na obrani od 
poplava. 

Održane su sjednice Stožera ZIS-a Kutine, Topuskog i 
Lekenika na temu reakcije sustava na najavljene vremenske 
nepogode. 

U kolovozu Grad Sisak i okolicu je zahvatilo nevrijeme praćeno 
obilnom kišom. ŽC 112 je zaprimio dojave o plavljenju 
podruma u pojedinim ulicama u Sisku te podvožnjaka u 
Lovrićevoj i Fistrovićevoj ulici (D36). Na intervencijama su bili 
vatrogasci iz JVP-a Sisak i DVD-a Mladost i Sela te djelatnici 
Komunalca Sisak. 
 

Zbog većih količina oborina sredinom listopada došlo je do 
značajnog povećanja vodostaja na cijelom području Sisačko-
moslavačke županije, a posebno na slivu rijeke Kupe, Une i 

  
  Ukupan broj sastanaka:39 
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Sunje. 

Došlo je do proglašenje izvanrednih mjera obrane od poplava 
na rijekama Kupi, Uni, Odri i Savi, te do uvođenja izvanrednog 
stanja na zaštitnim vodnim građevinama na rijeci Kupi na 
mjernom vodomjeru Farkašić gdje je ostvaren maksimalni 
vodostaj od 981 cm, što je 7 cm niži vodostaj od do sada 
zabilježenog maksimuma iz veljače 2014. godine.  

Sve raspoložive operativne snage su bile na terenu i dodatno 
su utvrđivani nasipi na vodotocima te vršili prepumpavanje 
vode, izgrađivali su nove i pojačavali postojeće zečje nasipe, 
postavili su box barijere na cesti Žažina – Letovanić.. 
Za potrebu provođenja mjera obrane od poplave Općina 
Lekenik je uz sve angažirane snage mobilizirala i pripadnike 
postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Lekenik.  
JL®S (SMŽ, Lekenik, Sisak, Petrinja, Sunja, Topusko, Kutina i 
Hrvatska Kostajnica) su održale sjednice Stožera civilne zaštite 
na kojima je razmatrano stanje na terenu te su donesene 
određene mjere u cilju zaštite stanovništva i materijalnih 
dobara. 
Ravnatelj DUZS J.Perinić sa predstavnikom Hrvatskih voda 
posjetio poplavljeno područje i Grad Sisak 

Dobra procjena, blagovremeno provedene pripreme i 
koordinacija djelovanja svih snaga na terenu rezultirali su da 
se ovaj vrlo visoki vodeni val dočeka u potpunoj pripremljenosti 
i prođe bez većih poslijedica.. 
 
Na inicijativu PUZS Sisak, 13. listopada 2015.godine, u 
prostoru PUZS-a održan je sastanak predstavnika: PUZS-a 
Sisak, PU sisačko-moslavačke, Hrvatskih cesta, Županijske 
uprave za ceste sisačko-moslavačke županije, Cesta Sisak 
d.o.o i Komunalca Sisak d.o.o. zbog pripreme za zimsku 
sezonu čišćenja prometnica i osiguranja dovoljne količine soli i 
pijeska kao i mehanizacije. 
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4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

 
Kroz kontakte sa JLPS ukazujemo na obveze – izrade analiza i 
smjernica, ažuriranje planskih dokumenata. 
 

 

5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

Tijekom godine predstavnici PUZS Sisak je učestvovao u 
aktivnostima na donošenju 28 prostorno planskih dokumenta, 
te je izdano 10 suglasnosti. 
 Nije bilo odbijenih zahtjeva. 
Ostali prostorni planovi su u izradi i nisu došli do stupnja 
traženja suglasnosti. 
 
 

Procjene ugroženosti: 
Donesene:20 
od toga, revidirano (ažurirano):6 
 
Planovi zaštite i spašavanja:20 
Doneseni: 
od toga, revidirano (ažurirano):6 
Prostorno planska dokumentacija: 
Broj podnesenih zahtjeva:28 
Broj izdanih suglasnosti:10 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu:0 
 

6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

Održane su sjednice Stožera ZIS-a Kutine, Topuskog i 
Lekenika na temu reakcije sustava na najavljene vremenske 
nepogode. 
Održana je redovita sjednica Stožera ZIS-a Sisačko-
moslavačke županije (Dan CZ i analiza i smjernice Sustava 
ZIS-a). 
Održana je sjednica Zapovjedništva CZ (Dan CZ i Plan CZ) 
 
Održane su sjednice Stožera ZIS-a Sisačko-moslavačke 
županije, Grada Siska i Općine Jasenovac na temu Vladinog 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP te Grada 
Siska i Općine Lekenik na temu reakcije sustava na najavljene 
vremenske nepogode. 
 
Održane su sjednice Stožera ZIS-a  Sisačko-moslavačke 
županije, Grada Siska, Kutine, Petrinje, Gline i Hrvatske 
Kostajnice te Općina Lekenika, Sunje i Topusko na temu 
obrane od poplava. 
 

Ukupan broj sastanaka:22 
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7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

Aktivno pratimo te se uključujemo u aktivnosti  osiguranja 
normativnih pretpostavki za primjenu dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od interesa za razvoj sustava civilne 
zaštite – davanjem mišljenja i prijedloga na Zakon o sustavu 
CZ i podzakonske propise iz civilne zaštite (Pravilnik o 
stožerima CZ, Poslovnik o radu Stožera, Pravilnik o vrstama i 
načinu provođenja vježbi). 

 

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

Ukupno popunjeno postrojbi: 
Popunjeno je 19 postrojbi CZ opće namjene i 4 specijalističke 
postrojbe CZ. 
 
-Specijalističkih postrojbi – Sve specijalističke postrojbe su 
popunjene sa ukupno 150 pripadnika od toga: 

‐ 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 19 postrojbi 
civilne zaštite opće namjene  sa 727 pripadnika. 
 
Nema osnovanih a nepopunjenih postrojbi CZ. 
Izvršeno je smotriranje 18 postrojbi opće namjene sa ukupno 
261 pripadnika civilne zaštite. 

 
Ukupan broj broj popunjenih 
postrojbi ON:19 
Broj popunjenih spec. postrojbi 14 
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON:18 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi: 0 
 

9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

PUZS Sisak je proveo osposobljavanje 10 postrojbe CZ opće 
namjene te je kroz tih 10 postrojbi osposobio 215 obveznika 
Gradovi: Sisak, Kutina, Hrvatska Kostajnica, Novska,  te 
Općina: Lekenik, Sunja, Hrvatska Dubica, Dvor, Lipovljani i 
Topusko)  
 
-Održano je osposobljavanje Stožera ZIS-a, Zapovjedništva 
civilne zaštite i vatrogasnog zapovjedništva Grada Siska na 
Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja u Zagrebu. 
Također je provedeno osposobljavanje Stožera ZIS i 
vatrogasnih zapovjedništava općine Sunja. 
 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON: 10 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi:0 
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Osposobljavanja su se izvodila u dane vikenda (subota) kako 
bi se smanjili troškovi. 
 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

U dosadašnjem radu razvijana je dobra suradnja s tijelima 
državne uprave, tijelima JPLS, udrugama građana, 
ustanovama i pravnim osobama koje se bave zaštitom i 
spašavanjem. 
Kvalitetna suradnja uspostavljena je sa Hrvatskim vodama, 
JLS, Vatrogasnim zajednicama i DVD-ima, HGSS stanica 
Novska, Crvenim križem i ZZJZ prilikom obrane od poplava. 
Sa Gradom Siskom i Policijskom postajom Sisak, dogovoren 
način komunikacije u aktivnostima prometnog redara i 
prometne policije u gradu Sisku. 

Ukupan broj sastanaka:55 

11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

ŽC 112 Sisak direktno sudjeluje u izradi baze podataka 
hidrantske mreže grada Siska, neophodnih za korištenje 
ZeOS-a u JVP Sisak. 
U Prijavno-dojavnoj jedinici Zavoda za hitnu medicinu sisačko-
moslavačke županije prezentirano korištenja ZeOS-a u ŽC 112 
Sisak te je izražena spremnost PDJ o uključivanju ZeOS-a u 
njihov rad. 

Ukupan broj sastanak: 6 

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

Održano je 7 vježbi zašite i spašavanja, na kojima je PUZS 
Sisak bio sudjelovatelj. Sve vježbe su bile na lokalnoj razini: 

‐ „Vrtić Sisak Stari 2015“ – pokazna vježba na temu: 
Ozljede djece u vrtiću i njihova dojava o toj nezgodi 

‐ Vježba evakuacije u OŠ Popovača u Popovači 
‐ „Sudar osobnog vozila i autocisterne koja prevozi 

opasne tvari“ – pokazno/terenska vježba na temu: 
Zaštita i spašavanje prilikom sudara vozila i istjecanja 
opasne tvari (acetona) 

‐ Vježba evakuacija u OŠ D.Tadijanović u Petrinji 
‐ Vježba gašenja požara i evakuacija u OŠ Braća Ribar u 

Sisku 
‐ „Lekenik 2015“ -  pokazno terenska vježba na temu 

obrane naselja od poplava 
‐ „Kisikana 2015.“ na temu: Provođenje mjera zaštite i 

Planirano vježbi za 2015. -4 
Ukupan broj održanih vježbi: 7 
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spašavanja prilikom istjecanja opasne tvari. 

13. Jačanje ljudskih potencijala 

U ŽC 112 Sisak na stručnom osposobljavanju za rad na 
radnom mjestu operater-analitičar (bez zasnivanja radnog 
odnosa), bila su dva polaznika koji su uspješno završili 
osposobljavanje. U IV kvartalu su došla druga dva polaznika 
na stručno osposobljavanje za rad na radno mjesto 1 voditelj 
dežurne smjene i 1 operater analitičar 

Broj educiranih službenika:2 

14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

PUZS Sisak je i u 2015. godini nastavio sa provedbom 
edukacije djece u području zaštite i spašavanja u školama i 
vrtićima. 
U edukaciju se u većini slučajeva uključuju i predstavnici 
policije, vatrogastva, hitne pomoći i HGSS-a. 
 

Ukupno planirano: 
Škole 4 
Vrtići 4 
Realizirano u 2015. 
Broj škola:13 
Okvirno broj učenika:517 
Broj vrtića:10 
Okvirno broj djece:592 

15. 

Izgradnja jedinstvenog 
informacijsko-

komunikacijskog sustava 
112 

Županijski centar 112 Sisak djeluje kao dio jedinstvenog 
informacijsko-komunikacijskog sustava 112 RH. 
U 2015. godini bilo je 122.350 poziva, od čega je 73.128 
namjenskih, 48.071 nenamjenskih te 1151 zlonamjerni 

 

16. 

Održavanje funkcionalnosti i 
nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

Provjera ispravnosti se vrši svake prve subote u mjesecu točno 
u 12 sati. Pravne osobe i dalje dostavljaju kontakt osobe 
zadužene za prijem obavijesti u slučaju mogućih opasnosti. 
 

Ukupan broj sirena:80 
Broj uvezanih sirena:27 
Broj ispitanih:27 
Broj ispravnih:22 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

-Povodom Dana 112 sisačko-moslavački župan sa 
suradnicima posjetio je ŽC 112. Isto tako PUZS su posjetili 
predstavnici Grada Siska te djelatnici dječjeg vrtića Sisak Stari. 
-Povodom Dana CZ održana je sjednica županijskog Stožera 
ZIS-a i sjednica Zapovjedništva CZ sisačko-moslavačke 
županije. 
-09.05.2015. u Sisku je održana svečanost u povodu 150 
godina DVD Sisak. Tom prilikom je i izložena vatrogasna 
oprema i vozila. Dio izložbenog prostora imao je i PUZS Sisak, 
koji je izložio svoj dio opreme i prezentirao svoje aktivnosti u 
sustavu zaštite i spašavanja 
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-U sklopu druge, a ujedno i završne komponente Nacionalnog 
projekta „Zdrav za 5“, Policijska uprava Sisačko-moslavačka je 
29. svibnja na prostoru šetnice uz rijeku Kupu u Rimskoj ulici u 
Sisku upriličili prigodni program usmjeren primarno prema djeci 
osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, s ciljem prevencije 
ovisnosti i zlouporabe alkohola, droga i igara na sreću te 
podizanja razine javnozdravstvene svijesti, kao i očuvanja i 
zaštite okoliša i prirode u koji je bio uključen i PUZS Sisak. 
 
-PUZS Sisak je sa dva djelatnika i brzim čamcem aktivno 
učestvovao kao pratnja regate u slučaju izvanredne situacije u 
sklopu 17. Mihovilskih susreta 26. rujna 2015. godine u Crncu, 
gdje je ZŠU Grada Siska s tehničkim organizatorima 
Ronilačkim klubom Sisak, kajak kanu klubom Odra, UDVDR 
Vrbina i Udrugom lađara Sisak organizirala jubilarnu 10. 
veslačku utrku sisačkih čamaca – šiklji. Utrka se je odvijala na 
stazi dužine cca 8,15 kilometara od Mosta Gromova na Kupi 
do cilja ispod savskog mosta u Crncu. 
 
-PUZS Sisak je obavijestio sve obrazovne institucije na 
području Sisačko-moslavačke županije o Natječaju i proslijedio 
im navedeni Natječaj za likovne, literalne i foto radove na temu 
katastrofa i snaga sustava civilne zaštite koji je organizirala 
DUZS. 
 
-31.12.2015. godine u 23 sata i 15 minuta Gradonačelnica 
Grada Siska je obišla ŽC 112 Sisak u sklopu novogodišnjeg 
obilaska žurnih službi. 

18. Međunarodna suradnja 

  Krajem veljače i početkom listopada u vrijeme visokih 
vodostaja rijeke Une i provedbe mjera obrane od poplava 
pročelnik PUZS Sisak je telefonski komunicirao sa 
predstavnicima civilne zaštite u BiH (Bihać, Novi grad). 
 
Prilikom proslave Dana Grada Hrvatske Kostajnica održan je 
sastanak sa predstavnicima civilne zaštite Bosanske 
Kostajnice. 
 
Ostvarena je telefonska suradnja sa Unsko-sanskom 

 



 
 

125 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
        

kantonalnom upravom civilne zaštite, općinskom službom CZ 
Bihać gdje su razmijenjeni i ažurirani podaci o telefonskim 
brojevima i e-mail adresama. 
 

19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 
 

 
Tijekom godine obavljeni su svi redovni administrativni poslovi. 
 

 

20.  
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

Nije bilo aktivnosti.  

  PUZS     SLAVONSKI BROD     

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D 

11I1..
11 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

Svim JLP(R)S dostavljeni su izvodi iz Programa kako bi 
određene zadaće izvršili samostalno ili sudjelovali u njihovom 
izvršavanju.  
 
Održana je sjednica stožera ZiS-a BPŽ na kojoj su članovi 
stožera upoznati s aktivnostima i preventivnim radnjama koje 
će se poduzimati u cilju provedbe zadaća utvrđenih u 
Programu.  
 
PUZS Slavonski Brod i Vatrogasna zajednica BPŽ održali su 
informativno savjetodavni sastanak s predstavnicima izvršitelja 
zadaća iz Programa s područja BPŽ.  
 

Ukupan broj sastanaka:4      
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Operativno provođenje zadaća iz Programa u 2015.: 
-požar na otvorenom prostoru:   177           
-požar na objektu:                      118                                  
-požar na prometnom sredstvu:   16           
-tehničke intervencije:               153                     
______________________________ 
Ukupno vatrogasnih događaja:  464       
 
Izvješće o obavljenim zadaćama iz Programa u 2015. i 
prijedlog Programa za 2016. dostavljeni su Sektoru za 
vatrogastvo i Sektoru za civilnu zaštitu. 
 

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

Svim JLP(R)S dostavljeni su izvodi iz Programa kako bi 
određene zadaće izvršili samostalno ili sudjelovali u njihovom 
izvršavanju.  
 
Održan je sastanak sa žurnim službama i pravnim osobama 
koje se bave zaštitom i spašavanjem/i turista: ZHM BPŽ, JVP 
Slavonski Brod i Nova Gradiška, PU Brodsko–posavska, HAC, 
Županijska vatrogasna zajednica, HGSS, HCK, Hrvatske 
šume, HEP, HŽ, Lučka kapetanija, na kojem je analizirana 
spremnost svih subjekata i razmijenjena iskustva s ciljem 
koordiniranog i efikasnog djelovanja u kriznim situacijama 
sukladno Programu. 
  
Održana je sjednica Stožera ZiS-a BPŽ na kojoj su članovi 
stožera upoznati s aktivnostima i preventivnim radnjama koje 
će se poduzimati u cilju provedbe zadaća iz Programa.  
Dodatno je ažurirana baza podataka s telefonskim brojevima.  
 
Po Programu u 2015. nije bilo izvanrednih događaja niti 
aktiviranih snaga te poduzetih aktivnosti od strane JLP(R)S. 
 
Izvješće o obavljenim zadaćama iz Programa u 2015.  
dostavljeno je Sektoru za civilnu zaštitu. 
 

  
  Ukupan broj sastanaka: 2 
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3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

Svim JLP(R)S dostavljeni su izvodi iz Programa kako bi 
određene zadaće izvršili samostalno ili sudjelovali u njihovom 
izvršavanju.  
 
Održana je sjednica  Stožera ZiS-a BPŽ zbog obilnih padalina 
u drugoj polovici svibnja te zbog rasta vodostaja rijeke Orljave, 
ali i zbog stanja s vodostajima lateralnih kanala i zaobalnih 
voda, s ciljem praćenja stanje i poduzimanja pripremnih radnji 
za eventualno poduzimanje mjera obrane od poplava.  
 
Zbog navedenih razloga održan je i sastanak u ispostavi 
Hrvatskih voda na kojem su bili prisutni zapovjednik 
Vatrogasne zajednice BPŽ, zamjenik načelnika PU Brodsko-
posavske i pročelnik PUZS-a. 
 
Održana su i dva sastanka: 
-1. sastanak održan je sa: Stožerom žurnih službi i 
Vatrogasnom zajednicom BPŽ. 
-2. sastanak održan je sa: HGSS, Stanicom Slavonski Brod, 
HCK, Hrvatskim vodama i Lučkom kapetanijom.    
Na sastancima su dogovorene zajedničke aktivnosti u slučaju 
pojave ekstremnih vremenskih uvjeta. 
 
Župan BPŽ proglasio je  tijekom mjeseca kolovoza 
elementarnu nepogodu zbog suše za područje cijele BPŽ. 
 
Dostavljeno je izvješće o izvršenim zadaćama po ovom 
Programu Sektoru za civilnu zaštitu.  
 
Na području PUZS-a nije bilo izvanrednih događaja 
uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima, te niti potrebe 
za provođenjem mjera zaštite i spašavanja i operativnih 
postupanja. 
 
 

  
  Ukupan broj sastanaka: 4 
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4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

Pružanje stručne pomoći JLP(R)S i pravnim osobama u 
izvršavanju naređenih mjera od strane inspektora ZiS-a. 
  
Analiziran je nacrt prijedloga Priručnika za povjerenike civilne 
zaštite i njihove zamjenike na koji su dani prijedlozi. 
 
Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite svim  
JLP(R)S dostavljena je uputa o radnjama koje su dužne i dalje 
provoditi vezano uz područje civilne zaštite. 
   

 

5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

Davanje mišljenja na nacrte procjena i na nacrte revizija
procjena ugroženosti.  
 
Davanje suglasnosti na Odluku o određivanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za 
zaštitu i spašavanje.  
 
Davanje suglasnosti na planirane mjere zaštite i spašavanja u 
dokumentima prostornog uređenja.  
 
Davanje zahtjeva za zaštitu i spašavanje pri izradi dokumenata 
prostornog uređenja. 
 
Sudjelovanje na javnim raspravama pri izradi dokumenata 
prostornog uređenja. 
 
 
 

Procjene ugroženosti: 29 
Donesene: 29 
od toga, revidirano (ažurirano): 0 
 
Planovi zaštite i spašavanja: 29 
Doneseni: 28 
od toga, revidirano (ažurirano): 21 
Prostorno planska dokumentacija: 6 
Broj podnesenih zahtjeva: 5 
Broj izdanih suglasnosti: 5 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu: 1 
 
 

6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

Održana svečana sjednica stožera ZiS-a BPŽ povodom 
obilježavanja Dana civilne zaštite. 
 
Sudjelovanje na obuci  stožera ZiS-a grada Slavonskog Broda. 
 
Sudjelovanje na sjednici Stožera ZiS-a BPŽ radi naglog 
porasta vodostaja rijeke Orljave.  
 
Održana sjednica stožera ZiS-a BPŽ radi mogućeg nailaska 
izbjegličkog vala na inicijativu pročelnika PUZS-a.  

Ukupan broj sastanaka: 5 
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7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

Dano je mišljenja na nacrt prijedloga Priručnika za povjerenike 
civilne zaštite i njihove zamjenike. 
 
 
 
 
 

 

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

Provođenje ažuriranja evidencija o pripadnicima timova CZ ON 
općina i gradova i specijalističkih postrojbi BPŽ, kao i 
ažuriranje evidencija o povjerenicima CZ te provedba zamjene 
pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite prema 
dostavljenim zahtjevima od strane JLP(R)S i obavijestima od 
strane MORH-a.   
 
Davanje prijedloga JLP(R)S) za imenovanje povjerenika CZ. 
 
Provođenje smotri postrojbi CZ ON. 
 
Na terenu primjećuje se inertnost čelnika JL(R)S u vezi 
poduzimanja aktivnosti vezanih za popunu i raspored te smotru 
pripadnika civilne zaštite. 
 
 

 
Ukupan broj popunjenih postrojbi 
ON: 28 
Broj popunjenih spec. Postrojbi: 1   
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON: 3 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi: 0  
 

9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

Provedeno je osposobljavanje pripadnika postrojbi CZ ON JLS. 
Svim pripadnicima koji su pristupili osposobljavanju uručene su 
potvrde o istom. 
 
 
 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON: 18 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi: 0 
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10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

PUZS Slavonski Brod ima kontinuirano dobru suradnju s 
državnim tijelima, udrugama građana, ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave zaštitom i spašavanjem: JVP Slavonski 
Brod, DVD-ima, MUP-om, PU brodsko-posavskom, HGSS, 
Stanicom Slavonski Brod, Klubom podvodnih aktivnosti 
„Marsonia“, Slavonski Brod, organizacijama Crvenog križa sa 
područja BPŽ, Zavodom za hitnu medicinu BPŽ prilikom: 
- edukacije djece u školama, vrtićima i dječjoj igraonici,  
- osposobljavanju operativnih snaga ZiS-a, 
- popune/zamjene pripadnika operativnih snaga u sustav CZ 
- obilježavanja Dana 112 i Dana civilne zaštite. 
 
Svakodnevna provjera sustava TETRA sa OKC PU brodsko-
posavske. 
 
Održano je nekoliko tematskih sastanaka na kojima su se 
analizirale određene situacije i donosili određeni zaključi, a  
izdvajamo neke od njih: 
 
-sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda – razmatranje 
stanja i provođenja mjera obrana od poplava – nailazak 
vodenog vala i obrana od poplava uz tok rijeke Orljave, 
 
-sastanak s ravnateljem OŠ „Bogoslav Šulek“, Slavonki Brod i 
predstavnicima žurnih službi u vezi izvođenja vježbe 
evakuacije (dogovor da se vježba evakuacije provede ne samo 
u matičnoj školi već i područnoj školi u Vranovcima što je i 
učinjeno), 
 
-sastanka s ravnateljicom OŠ „Viktor Car Emin“, D. Andrijevci i 
predstavnicima žurnih službi u svezi izvođenja vježbe 
evakuacije i edukacije djece. Dogovoreno je da se navedena 
aktivnost provede povodom Dana škole što je i učinjeno, 
 
-sastanak s predstavnicima HCK BPŽ u svezi uključivanja 
djelatnika PUZS na tečaj planiranja, pripreme, postavljanje i 
djelovanje izmještajnih centara, s praktičnim djelom koji se 
odnosio na postavljanje šatorskog naselja. Navedena obuka je 

Ukupan broj sastanaka: 8 



 
 

131 
 

provedena u suradnji i na lokaciji općine Garčin, 
 
-sastanak s načelnikom općine Sibinj i „ovlaštenikom“ glede 
izrade Procjene ugroženosti općine Sibinj na koju je PUZS dao 
svoje primjedbe, 
 
-sastanak s izvršiteljima zadaća TURS-a i protupožarne 
sezone, gdje je dogovoreno je da će se putem medija i 
Županijskog centra 112 kao i do sada stanovništvo informirati o 
periodu i razlozima zabrane paljenja korova. 
 
Dogovoreno je da u slučaju potrebe za većom količinom krvi 
Crveni križ može putem ŽC 112 uputiti poziv građanima 
(prosljeđivanje poruke medijima), 
 
ZHM BPŽ uveo je dodatni tim na autocesti A3 u Okučanima, a 
svi pozivi koji budu išli preko ŽC 112 prosljeđivat će se na PDJ  
ZHM, 
 
-sastanak s predstavnicima Crvenog križa BPŽ, MUP-a, PU 
brodsko-posavske, Centa za socijalnu skrb, VZ BPŽ, ZHM 
BPŽ:  razmatranje stanja i situacije te provođenje mjera u vezi 
nailaska izbjegličkog vala, 
 
-sastanak s predstavnicima MUP-a, PU brodsko-posavske i 
ravnateljicom OŠ „I. Mažuranić“ iz Sibinja vezano za 
sudjelovanje na „Sajmu sigurnosti i prevencije“.  
 
 

11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

Suradnja s CTR (Centar za tehnološki razvoj) BPŽ oko 
mogućnosti apliciranja za projekte koji su od značaja za sustav 
civilne zaštite. 
 
U pripremi IPA projekta Cross-border Flood Protection and 
Rescue Serbia-Croatia u kontaktu samo s BPŽ. 
 

Ukupan broj sastanak: 3  
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12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

Provedene su  dvije vježbe evakuacije u osnovnim školama. 
 
Provedene su dvije SKV vježbe: „Vatrouzbuna 2015“ i „Nova 
Gradiška 2015“.  
 
ŽC 112 sudjelovao je u SKV „TETRAEX1 2015“ i „TETRAEX2 
2015“ prema elaboratima vježbi koji je izradio DC ZiS-a.  
 
Vježba "Slavonski Brod 2015." - potraga za nestalom osobom, 
čiji je nositelj Županija (županijska razina) odgođena je u 
dogovoru s žurnim službama.  
U provedbi vježbi došlo je do odstupanja od Plana za tri vježbe 
koje nisu provedene, zbog angažiranosti PUZS-a u Zimskom 
prihvatno-tranzitnom centru Slavonski Brod, a vezano za 
provedbu aktivnosti „Migranti“, i to:  
1. Evakuacija učenika u OŠ „Ljudevit Gaj“, Nova Gradiška,  
2. Pad zrakoplova 2015. – pokazno - terenska vježba na 
lokalnoj razini, i  
3. Psunj 2015. – simulacijsko–komunikacijska vježba (provjera 
načina suradnje radioamaterskih udruga i ŽC 112 u slučaju 
nesreća).  
 

Planirano vježbi za 2015.: 6 
Ukupan broj održanih vježbi: 2 

13. Jačanje ljudskih potencijala 

Popunjavanje radnih mjesta u Odjelu za preventivne i planske 
poslove: voditelj Odjela i viši stručni savjetnik za prevenciju i 
planiranje. 
 
Sudjelovanje na osposobljavanju stožera ZiS-a, zapovjedništva 
CZ i vatrogasnog zapovjedništva JLP(R)S. 
 
Sudjelovanje na seminaru o planiranju odgovora na katastrofe 
u Beogradu. 
   
Provedena  je obuka djelatnika PUZS-a od strane HCK na 
temu: Planiranje, priprema, postavljanje i djelovanje 
izmještajnih centara, s praktičnim djelom koji se odnosio na 
postavljanje šatorskog naselja. 
 
Provedena edukacija voditeljice Županijskog centra 112 i 

Broj educiranih službenika: 19 
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voditelja dežurne smjene iz područja komunikacijskih vještina, 
upravljanja stresom, kvalitete rada i postupanja kod velikih 
nesreća i katastrofa „Modul 3 – razvoj kompetencija djelatnika 
županijskih centara 112“. 
 
Sudjelovanjem na „Sajmu sigurnosti i prevencije“ u OŠ „I.  
Mažuranić“ u Sibinju razmijenjena su iskustva sa sudionicima 
sajma (HAK, HCK, HGSS, JVP,…) te s gostima sajma i to s 
delegacijom Ministarstva unutarnjih poslova Republike 
Njemačke i Republike Srbije.  
 
Sastanak voditelja i administratora u Zagrebu. 
 
Tijekom IV. kvartala završila je  edukacija polaznika stručnog 
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na radnom 
mjestu operater-analitičar u ŽC 112 (dva polaznika) koji su 
nakon edukacije pristupili polaganju državnog stručnog ispita i 
isti položili te je započela edukacija polaznika stručnog 
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na radnom 
mjestu operater-analitičar u ŽC 112 (jedna polaznica). 
 

14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

Edukacija je provedena u dječjim vrtićima i u osnovnim 
školama te u jednoj dječjoj igraonici.  
 
U provedbi edukacije djece i učenika sudjelovali su: pripadnici 
JVP Slavonski Brod, lokalni DVD-i, djelatnici MUP-a, PU 
brodsko-posavska-protueksplozijskog odjela, HGSS, Stanice 
Slavonski Brod, Kluba podvodnih aktivnosti „Marsonia“, 
Slavonski Brod, Crvenog križ BPŽ, Zavoda za hitnu medicinu 
BPŽ. 
 
Proveden  je „Natječaja za likovne, literarne i foto radove djece 
i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog 
uzrasta te djece s posebnim obrazovnim potrebama na temu 
„Katastrofa i snaga zaštite i spašavanja“.  
Obavljeno je i uručivanje zahvalnica za pobjednike Natječaja 
likovnih i literarnih radova na županijskoj razini.  
 

Ukupno planirano: 
Škole: 27 
Vrtići: 20 
 
Realizirano u 2015. 
Broj škola:28 
Okvirno broj učenika: 1290 
Broj vrtića: 15 
Okvirno broj djece: 523 
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U sklopu vježbe evakuacije u OŠ „Viktor Car Emin“ u Donjim 
Andrijevcima i OŠ „Bogoslav Šulek“ Slavonskom Brod održana 
je i edukacija učenika i prezentacija opreme žurnih službi  i 
udruga koje su sudjelovale na vježbi.   
 
Do odstupanja u odnosu na Plan došlo je zbog  preklapanja 
termina i aktivnosti koje u svom planu imale OŠ i DV i  zbog 
toga što su djelatnici Odjela za prevenciju i planiranje bili 
angažirani u Zimskom prihvatno-tranzitnom centu Slavonski 
Brod vezano uz aktivnosti „Migranti“.  
   
 

15. 

Izgradnja jedinstvenog 
informacijsko-

komunikacijskog sustava 
112 

Izvršene pripremne aktivnosti za instaliranje nove IT u centru 
112. 
Svakodnevna provjera radio veze sa DC ZiS te sa OKC PU 
brodsko posavske. 

 

16. 

Održavanje funkcionalnosti i 
nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

Svake prve subote u mjesecu u 12,00 sati vrši se provjera 
sustava za uzbunjivanje na području Slavonskog Broda i Nove 
Gradiške, a od 12,00 do 12,15 na području općina Brodsko-
posavske županije. 
 

Ukupan broj sirena:72 
Broj uvezanih sirena:29 
Broj ispitanih:50 
Broj ispravnih:39 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

Obilježavanje Dana 112 rekreativnim trčanjem i Danom 
otvorenih vrata ŽC 112. 
 
Obilježavanje Dana civilne zaštite (svečana sjednica stožera 
ZiS-a BPŽ, izložba fotografija „Obrana od poplava svibanj 
2014“ i prezentacija opreme žurnih službi i udruga građana). 
 
Medijskim aktivnostima u lokalnim medijima, svakodnevno 
javljanje na 4 radijske postaje iz ŽC112, dostava dnevnog 
izvješća svim medijima u BPŽ. 
 
Sudjelovanje pročelnika PUZS-a u 30-minutnoj emisiji SBtv 
Pressing. 
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18. Međunarodna suradnja 

Sudjelovanje pročelnika PUZS-a na seminaru o planiranju 
odgovora na katastrofe u Beogradu. 
 
Nije bilo sastanaka na međunarodnoj razini jer nismo uspjeli 
dogovoriti radni sastanak s predstavnicima Regionalnog centra 
civilne zaštite RS (BiH).  
 
 

 

19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 
 

- Priprema stručnih članaka za glasilo SOS 112. 
- Redovita suradnja s medijima. 
- Uređivanje web stanice u dijelu koji se odnosi na PUZS. 
- Redovite aktivnosti zaprimanja i otpreme pošte. 
- Svakodnevno izvješćivanje javnosti putem lokalnih 
  elektroničkih medija na području cijele BPŽ dostavom 
  dnevnih izvješća e-mail-om. 
- Izrada mjesečnih izvješća centra 112 
- Izrada kvartalnih planova i  kvartalnih izvješće u 2015. g. 
- Usklađivanje knjigovodstvenog stanja materijalne imovine 
  (inventura). 
 

 

20.  
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

- Svakodnevno sudjelovanje u radu Stožera u Zimskom 
  prihvatno-tranzitnom centru RH u Slavonskom Brodu. 
- Suradnja s JLS. 
- Suradnja s državnim tijelima. 
- Suradnja s dobavljačima potrebitih sredstava za kamp. 
- Vođenje evidencije osoba angažiranih u javnim radovima. 
- Vođenje evidencije utroška goriva (dizel, lož ulja po 
korisnicima 
  istih). 
- Vođenje evidencije angažiranih osoba DUZS-a u kampu. 
- Vođenje skladišne evidencije skladišta DUZS-a u kampu. 
- Suradnja s nevladinim udrugama. 
- Administrativni poslovi vezani uz rad kampa iz djelokruga 
  DUZS-a. 
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  PUZS   SPLIT                                

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D

1. 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

Poslan  naputak JLP(R)S: 56 
Održan savjetodavno informativni sastanak: 1 
Održano sastanaka (sjednice Stožera ZIS-a JLS): 14 
Sudjelovanje na sjednici Stožera ZIS-a SD županije 
28.09.2015. (tema: protupožarna sezona)  
Sudjelovanje na izv.sjednici Stožera ZiS-a Grada Omiša  
04.07.2015. (tema: analiza požara na području grada) 
Praćenje i koordinacija izvršenja zadaća 
Izrada završnog izvješće - dostavljeno Sektoru za vatrogastvo 
dana 24.11.2015. 
Ažuriranje baze podataka operativnih snaga. 
Ažurirano: 51 Plan pozivanja stožera ZiS-a JLS 
Ažurirano: 14 Planova pozivanja zapovjedništava civilne 
zaštite JLS 
 

Ukupan broj sastanaka: 18      
Ukupan broj izvješća:2 

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

Poslan  naputak JLP(R)S: 56 
Održano sastanaka (sjednice Stožera ZIS-a JLS na temu: 
pripreme za turističku sezonu): 6 
Održan savjetodavno informativni sastanak: 2 
Sudjelovanje na sjednici Stožera ZIS-a SD županije 
28.09.2015.(tema: turistička sezona 2015.)  
Završno izvješće dostavljeno Sektoru za civilnu zaštitu i DIKS 
ZiS-a dana 16.10.2015. 
Praćenje i koordinacija izvršenja zadaća 
Ažuriranje baze podataka operativnih snaga 
Ažurirano: 51 Plan pozivanja stožera ZiS-a JLS 
Ažurirano: 14 Planova pozivanja zap. civilne zaštite JLS 
 

  
  Ukupan broj sastanaka: 8 
  Ukupan broj izvješća:2 
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3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

Sudjelovanje u  radu Stožera ZiS-a JLS (nepovoljni vremenski 
uvjeti 2014./2015.) u 2015.g.: 2 
Izrada izvješća o nastalom izvanrednom događaju i dostava 
Sektoru za civilnu zaštitu i DIKS ZiS-u : 3 
Poradi  izvanrednih uvjeta  (olujna bura 05.- 07.03. 2015.) 
organiziran rad PUZS poradi podrške i pružanja stručne 
pomoći lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
Izrada završnog  izvješća o provedenim mjerama u 
nepovoljnim vremenskim uvjetima 2014./2015.: 1 
Upućen naputak JLP(R)S sa temeljnim smjernicama na temu: 
Mjere civilne zaštite  u nepovoljnim vremenskim uvjetima 
2015./2016. 
Dana 22.10.2015. godine PUZS i Grad Sinj organizirali 
zajednički sastanak sa nadležnim službama, institucijama 
operativnim snagama civilne zaštite te predstavnicima Grada 
Sinja, Trilja i Vrlike te Općina Hrvace, Otok i Dicmo 
Dana 05.11.2015. godine u Gradu Splitu održan zajednički 
sastanak sa nadležnim službama Grada 
Dana 11.11. 2015. godine u prostorijama PUZS održan 
zajednički sastanak sa nadležnim službama, institucijama sa 
područja SDŽ 
Dana 16.11.2015. održana smotra Zimska služba 2015./2016. 
u Cisti Provo 
Održan radni sastanak u gradu Vrgorcu   
Održan radni sastanak u gradu Makarska dana 23.11.2015. 
Održana smotra operativnih snaga Grada Splita dana 
02.12.2015. 
Izrada  i dostava izvješća Sektoru CZ  dana 30.10. 2015. 
Praćenje i koordinacija izvršenja zadaća 
Ažurirano: 51 Plan pozivanja stožera ZiS-a   
 

  
  Ukupan broj sastanaka:8 
  Ukupan broj izvješća:5 
  Naputak JLS: 56 
 
  

4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

Izdavanje suglasnosti na dokumente i odluke jedinica i 
područne (regionalne) samouprave.  
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5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

PROBLEMI : (4) JLS nemaju procjenu ugroženosti 
(Općine:Podbablje, Proložac, Lokvičići i Zmijavci) 
 
Zatraženo od JLS dostava Planove ZIS-a - uočeno da planovi 
uglavnom nemaju zahtijevanu kvalitetu sadržaja. 
 
Utvrđen postupak izvršenja obveza iz djelokruga rada PUZS 
glede izdavanja prethodnog mišljenja i suglasnost na procjene 
ugroženosti općina koje su u postupku usklađenja navedenih 
dokumenata do donošenja procjene rizika od velikih nesreća. 
 
Utvrđen postupak izvršenja obveza iz djelokruga rada PUZS 
kod provođenja pravnih propisa u području civilne zaštite u 
dokumentima prostornog uređenja JLP(R)S. 
 
 

 
Procjene  ugroženosti i planovi  
UKUPNO STANJE: 
Broj procjena: 52/56 
Broj planova (dostavljeni podaci u 
PUZS Split) : 21/56 
Broj podnesenih zahtjeva za 
izdavanje suglasnosti na procjene 
(usklađenja):55  
Broj odbijenih zahtjeva za izdavanje 
suglasnosti na procjene: 33 
(vraćeno s pisanim primjedbama na 
doradu) 
Broj procjena upućen Sektoru za 
CZ na izdavanje suglasnosti: 11 
PUZS SPLIT izdao suglasnost na 
procjenu (usklađenje): 7 
U postupku usklađenja procjena u 
PUZS Split: 7  
Broj podnesenih zahtjeva za 
izdavanje suglasnosti na Odluku o 
određivanju operativnih snaga: 3 
Izdano suglasnosti na Odluku: 2  
Odbijeno suglasnosti na Odluku: 1 
 
Prostorno planska dokumentacija 
Broj podnesenih zahtjeva: 392 
Broj izdanih smjernica: 93 
Broj izdanih suglasnosti na 
prostorne planove: 59 
Broj odbijenih suglasnosti na 
prostorne planove: 23 
Broj izdanih suglasnosti na 
lokacijske dozvole: 23 
Broj posebnih uvjeta za  lokacijsku 
dozvolu: 1 
Broj posebnih uvjeta za izradu 
glavnog projekta: 65 
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Broj potvrda glavnog projekta: 157 
Broj odbijenih potvrda gl. projekta: 
2 
Broj tehničkih pregleda: 8 
 

6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

Sjednice Stožera ZiS-a JLS: 26 (tema: analiza stanja sustava i 
smjernice za razvoj istog, protupožarna sezona, turistička 
sezona, nepovoljni vremenski uvjeti, primjena Zakona o 
sustavu civilne zaštite, Obilježavanje dana civilne zaštite) 
Sjednice Stožera ZiS-a SD županije: 2 (tema: analiza stanja 
sustava i smjernice za razvoj istog, protupožarna sezona, 
turistička sezona, nepovoljni vremenski uvjeti, primjena Zakona 
o sustavu civilne zaštite te imigrantska kriza). 
Sjednice (izvanredne) Stožera ZiS-.a JLS: 3 (tema: požar na 
području nadležnosti (1), nepovoljni vremenski uvjeti:2) 
 
 

Ukupan broj redovnih sastanaka:28 
Ukupan broj izvanrednih 
sastanaka:3 

7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

Nedostatak podzakonskih propisa za provedbu Zakona o 
sustavu civilne zaštite. 
PUZS je davao mišljenja, prijedloga na nacrte podzakonskih 
propisa  za provedbu Zakona o sustavu civilne zaštite. 
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8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

 
Izvršeno smotriranje PON CZ: 7 JLS 
Izvršeno smotriranje POV CZ: 7 JLS 
Izvršeno smotriranje specijalističke postrojbe civilne zaštite: 1 
JLS 
Izdano iskaznica pripadnika CZ: 291  
Napisano MOB poziva: 176 
 
Problem: JLP(R)S teško nalaze osobe određenih specijalnosti 
koji bi udovoljili kriterijima za popunu specijalističkih postrojbi 
civilne zaštite. 
(slabiji odaziv pripadnika snaga civilne zaštite zbog sezonskog 
zapošljavanja) 
jls prolongiraju obveze jer u organizacijskom dijelu nemaju 
djelatnika za poslove civilne zaštite. PUZS uputio požurnice jls 
radi izvršenja obveza. 
 

Ukupan broj broj popunjenih 
postrojbi ON JLS:31/55 
Broj popunjenih spec. postrojbi: 8  
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON:7 
Broj obavljenih smotriranja 
povjerenika/zamjenika CZ JLS: 7 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi: 1 
 
UKUPNO STANJE: 
Broj popunjenih postrojbi ON:31/55 
(ukupno 1232 pripadnika) 
Popuna u tijeku:  4 JLS  
Broj imenovanih POV CZ 
JLS:27/55 (ukupno 1015 
povj./zamj. povjerenika) 
 
 
 

9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

Izvršeno osposobljavanje PON CZ: 7 JLS 
Izvršeno osposobljavanje POV CZ: 7 JLS 
 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON:7 
Broj održanih osposobljavanja 
povjerenik/zamjenika povjerenika 
CZ:7JLS  
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi:0

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

Sastanak sa Područnim Odjelom za poslove obrane Split: 3 
Sjednice stožera zaštite i spašavanja JLP(R)S: 31 
Sastanak Stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i 
zaštitu prava i interesa RH na moru  (pročelnik, voditelj Odjela, 
voditelj ŽC 112 Split): 12  
Sudjelovanje u radu Područne jedinice koordinacije za nadzor i 
zaštitu prava i interesa RH na moru  (Član koordinacije voditelj 
ŽC 112 Split): 12 
Sastanak radne skupine na temu interventnih helidroma u 
Agenciji za civilno zrakoplovstvo:2 
Kontinuirana suradnja sa ZHMSDŽ, PUSD, HGSS, Društvo 

Ukupan broj sastanaka: 70 
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Crvenog križa SD županije, JVP Grada Splita  
 
 

11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

Sudjelovanje u radu Područne jedinice koordinacije za nadzor i 
zaštitu prava i interesa RH na moru  (Član koordinacije voditelj 
ŽC 112 Split): 12 
Sastanak Stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i 
zaštitu prava i interesa RH na moru  (Član Stručnog tijela): 12 
Sastanak radne skupine na temu interventnih helidroma u 
Agenciji za civilno zrakoplovstvo: 2 
Sastanak radne skupine za postavljanje video nadzora u gradu 
Splitu: 1 
 

Ukupan broj sastanak: 27  

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

Sukladno Godišnjem planu vježbi održano: 7 
Provedene vježbe koje nisu iskazane u Planu vježbi za 
2015.g.: 7 
PUZS sa Općinom Marina nositelj provedbe vježbe: 1 
PUZS sudionik vježbe: 13 

Planirano vježbi za 2015. - 8 
Ukupan broj održanih vježbi:14 

13. Jačanje ljudskih potencijala 

Sedam osoba primljeno na stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa (dvije osobe u Odjel PiP i pet osoba 
u ŽC 112) 
Popunjeno radno mjesto operatera-analitičara u ŽC 112 Split  
Popunjeno radno mjesto voditelja Odjela za preventivno 
planske poslove 
Popunjeno radno mjesto višeg stručnog savjetnika  Odjela za 
preventivno planske poslove  
Upražnjeno radno mjesto operatera-analitičara sustava za 
uzbunjivanje  
 
 
 

Broj educiranih službenika:2 

14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

Održana edukacija djece u području zaštite i spašavanja u 9 
OŠ, 10 DV i 4 ustanove za djecu s posebnim potrebama 
Ukupno djece obuhvaćeno edukacijom: 1019 
Natječaj za likovne i literarne radove djece i mladih na temu 
katastrofa i operativnih snaga: prikupili 170 radova, formirali 

Ukupno planirano:20 
Škole:10 
Vrtići: 10 
Realizirano u 2015. 
Broj škola: 9
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županijsko razredbeno povjerenstvo, povjerenstvo izabralo po 
3 najbolja rada iz svake kategorije 
Otvoren  nagradni natječaj za likovne, literarne i foto radove 
djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i 
srednjoškolskog uzrasta, te za djecu i mlade s posebnim 
obrazovnim potrebama iz RH za školsku 2015./2016. godinu 
na temu katastrofa i snaga sustava civilne zaštite. 
 

Okvirno broj učenika: 433
Broj vrtića:10 
Okvirno broj djece: 463 
Ustanove za djecu s posebnim 
potrebama: 4 
Okvirno broj djece: 123 

15. 
Izgradnja jedinstvenog 

informacijsko-
komunikacijskog sustava 

112 

Redovito ažuriranje brojeva i kontakata u Coordcom sustavu 
kojima mogu raspolagati backup centri u slučaju pada sustava 
u ŽC 112 Split. 
Stvaranje i redovito ažuriranje mapa sa kontaktima Stožera ZiS 
i Zapovjedništava CZ koje bi prema mogućnostima bilo 
potrebno unijeti u CC nakon stupanja na snagu Zakona o 
sustavu CZ i podzakonskih akata. 
Ažuriranje brojeva pričuvnih kontakata žurnih službi u slučaju 
pada komunikacijskih veza. 
Stvaranje mape kontakata autobusnih autoprijevoznika iz SDŽ. 
Podaci sa računala voditelja smjene kopirani na rezervno 
računalo u ŽC kako bi se u slučaju tehničkih poteškoća 
osigurao nesmetani rad voditelja smjene i ŽC 

Provedeno brisanje kontakata bivše 
voditeljice odjela i bivšeg pročelnika 
PUZS kao člana stožera SDŽ koji iz 
PUZS otišao 01.12.2015. u 
mirovinu. Do službene potvrde 
imenovanja novog člana mjesto 
člana stožera je upražnjeno. 
Prijedlog imenovanja poslan. 

16. 
Održavanje funkcionalnosti i 

nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

Od odlaska u mirovinu operatera-analitičara sustava za 
uzbunjivanje, redoviti pregled sustava za uzbunjivanje jednom 
mjesečno obavlja operater-analitičar iz ŽC 112 Split. Dva 
operatera-analitičara ŽC 112 prijavljena za obuku servisiranja 
sustava za uzbunjivanje. 
HEP je instalirao upravljačku ploču u ŽC 112 Split kojom se 
aktivira sustav uzbunjivanja na slivu rijeke Cetine ali isti nije još 
u funkciji. 
 

Ukupan broj sirena:102 
Broj uvezanih sirena:7 
Broj ispitanih:15 
Broj ispravnih:Nema podataka 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

Obilježavanje Dana civilne zaštite u općini Marina 
Suradnja s medijima 
Uređivanje i ažuriranje web stranice PUZS Split:  85 priloga 
Pisanje članaka za časopis SOS 112: 4 
Suradnja sa Gradskom knjižnicom Marko Marulić u Splitu u 
organizaciji izložbe likovnih radova na temu sustava ZiS-a  
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18. Međunarodna suradnja 

Održan radni sastanak PUZS Split, PUZS Šibenik sa 
izaslanstvom Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske 
županije sa sjedištem u Livnu   
Zajednička međunarodna vježba sa predstavnicima 10. 
Kantona je odgođena 

Ukupan broj sastanaka: 1 

19. 

 
Redovni administrativni 

poslovi 
 
 
 

Izdavanje potvrda pripadnicima civilne zaštite o sudjelovanje u 
aktivnostima civilne zaštite u Domovinskom ratu 
Obavljanje poslova uredskog poslovanja i upravljanje 
pismenima 
Održavanje objekata i voznog parka 
Izrada Plana rada PUZS za 2016.  
Izrada Plana vježbi za 2016. 
Izrada izvješća o radu za 2015. 
Nadzor korištenja radnog vremena 
Poslovi popisnog povjerenstva u svezi popisa imovine u PUZS 
Gospić dana 17. i 18.12.2015. 
Izrada zahtjeva za nabavu uredskog i ostalog potrebnog 
materijala 
Obračun utroška goriva po mjesecima za 2015. 
Ocjenjivanje državnih službenika za 2015. godinu 
 
 

Broj izdanih potvrda. 2 

20.  
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

Stvaranje mape kontakata autobusnih prijevoznika na području 
SD županije. Dostavljena SCZ  
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  PUZS   ŠIBENIK                               

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D

11I1..
11 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

- Održani sastanci s svim sudjelovateljima i izvršiteljima 
poslova, obveza i aktivnosti a koji su u nadležnosti ovog 
ureda, 

- Kod velikih požara na području Šibensko – kninske 
županije uspostavljeni su kontakti sa predstavnicima 
općina i gradove u smislu pripravnosti  

- Održana izvanredna sjednica stožera Grada Drniša. 
- Kod požara otvorenog prostora stalno upoznavanje 

nadležnih lokalnih čelnika o situaciji. 
- Izrada izvješća prema Programu aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 
2015. 

 

Ukupan broj sastanaka:      15 

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

 
- Održani informativno – savjetodavni sastanci, 
- Održana pokazno – terenska vježba zaštite i 

spašavanja „Olympia 2015“ 
- Održane su sjednice stožera zaštite i spašavanja (12 

sjednica) 
- Izrada izvješća prema Programu pripremnih i 

provedbenih aktivnosti za turističku sezonu u 2015. 
godini 

  
  Ukupan broj sastanaka:21 
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3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

 
- Organizirani i održani sastanci sa svim sudionicima 

određenim naputkom. 
- PUZS Šibenik je sudjelovao na koordinacijskom 

sastanku u organizaciji Policijske uprave Šibensko – 
kninske 

- Izrada i dostava izvješća o nastanku izvanrednog 
događaja (velike količine kiše, bujične poplave) na 
području Grada Šibenika, Grada Vodica, Grada 
Skradina, Općine Tribunj, Općine Tisno; 

- Održane izvanredne i redovne sjednice stožera;  

 

  
  Ukupan broj sastanaka:6 
 
  

4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

- Donesene nadopune Provedbenog naputka o radu 
dežurne smjene u ŽC 112 Šibenik zbog uključivanja u 
rad dežurne smjene ŽC 112 Šibenik djelatnika na 
stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog 
odnosa. 

- Sudjelovanje u „Strateškoj studiji o vjerojatno 
značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i 
programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na 
Jadranu“ 

- poslana uputa jedinicama lokalne i područne 
samouprave o provedbi Zakona o sustavu civilne 
zaštite sa naglaskom na obveze izrade planskih 
dokumenata, procjena i planova 

- Zatražen naputak za postupanje kod situacije kada 
pravna osoba samoinicijativno dostavi nadležnom 
Centru 112 „Odluku o prijemu priopćenja nadležnog 
centra 112“ ; 
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5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

- izrađene primjedbe na dostavljene usklađene Procjene 
ugroženosti  

- davanje suglasnosti na usklađene Procjene 
- davanje zahtjeva i suglasnosti na prostorno – plansku 

dokumentaciju 
 
 

 
Procjene ugroženosti:21 
Donesene:21 
od toga, revidirano (ažurirano):14 
 
Planovi zaštite i spašavanja:21 
Doneseni:21 
od toga, revidirano (ažurirano):14 
Prostorno planska dokumentacija: 
Broj podnesenih zahtjeva:9 
Broj izdanih suglasnosti:11 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu:1 

6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

- održani stožeri tematski vezani uz pripremu 
protupožarne i turističke sezone 

- održane sjednica stožera zaštite i spašavanja i 
zapovjedništva civilne zaštite Grada Vodica u svezi 
sudjelovanja na pokazno – terenskim vježbama  

- sudjelovanje na sjednici ŽOC-a Šibensko – kninske 
županije 

- sudjelovanje u vježbi ŽOC-a „Dumboka 2015“ 
 

Ukupan broj sastanaka:20 

7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

- informativno - savjetodavni sastanci u Gradu Vodice 
oko uključivanja u projekt“ Moj grad je siguran“ 

 
 

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

- popuna postrojbi civilne zaštite opće namjene i 
povjerenika civilne zaštite 

 

 
Ukupan broj broj popunjenih 
postrojbi ON:6 
Broj popunjenih spec. postrojbi 1 
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON:4 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi: -
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9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja - provedba osposobljavanja prema Planu 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON:6 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi:- 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

- Lučka kapetanija Šibenik – redoviti mjesečni sastanci 
Područne jedinice koordinacije Šibenik za nadzor i 
zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru  

- Pripremni sastanci u svezi obilježavanja dana 112 i 
dana CZ u Šibensko-kninskoj županiji,  

- suradnja sa Gradskom knjižnicom „Juraj Šižgorić“ u 
svezi izložbe dječijih radova na temu katastrofe i snage 
zaštite i spašavanja 

- sudjelovanje na četvrtoj radionici o perspektivi održivog 
razvoja obalne zone Šibensko-kninske županije, s 
posebnim osvrtom na utjecaj klimatske varijabilnosti i 
promjena- „Climagine“ 

- suradnja sa Šibensko – kninskom županijom i 
Vatrogasnom zajednicom Šibensko – kninske županije 
u projektu „Holistic“ – kroz edukaciju djece osnovno 
školskog uzrasta u području zaštite i spašavanja 

- sudjelovanje u radionici izrade Strategije upravljanja 
okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 

- suradnja s HCR-om oko postupanja u slučaju događaja 
na minski sumnjivom i miniranom prostoru 

- Sudjelovanje na predavanju koji organizira ŽOC 
Šibensko – kninske županije s temom „Primjena 
odredbi MARPOL konvencije“ ; 

 

Ukupan broj sastanaka:35 
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11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

- Napravljen projektni sažetak projekta „Integracija 
naprednih sustava nadzora u sustav kontinuiranog 
odgovora“ u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu 
za 2015. godinu.   

- održani sastanci sa potencijalnim partnerima iz Općine 
Ajdovšćina, Veleučilištem Velika Gorica,Regionalnom 
razvojnom agencijom šibensko – kninske 
županije,sastanak s Odjelom za specijalističko 
osposobljavanje Split u Divuljama u svezi izrade formi – 
obrazaca potrebnih za prijavu projekta 

- sudjelovanje u radionici izrade Strategije upravljanja 
okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (2 
radionice); 

- sudjelovanje u projektu „Holistic“ kroz edukaciju 
osnovnoškolske djece u području zaštite i spašavanja  

- ŽC 112 sudjelovao u vježbi „Tajni pozivatelj 2015-2“; 
- ŽC 112 sudjelovao u vježbi „Tetraex2 2015“; 

 
 

Ukupan broj sastanak: 20 

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

- Pripremni sastanci za održavanje vježbi planiranih 
godišnjim planom i programom 

- Sudjelovanje u vježbi evakuacije djece iz Dječjeg vrtića 
„Žižula“ 

- Održana pokazno – terenska vježba zaštite i 
spašavanja „Olympia 2015“  

- Održana pokazno – terenska vježba zaštite i 
spašavanja „Solaris 2015“  

- ŽC 112 sudjelovao u vježbi „Tajni pozivatelj 2015-2“; 
- ŽC 112 sudjelovao u vježbi „Tetraex2 2015“; 
- izrađen je prijedlog plana vježbi ovog Područnog ureda 

za 2016. godinu 
 
 

Planirano vježbi za 2015. 4 
Ukupan broj održanih 
vježbi:2(planirane) + 3(koje nisu 
iskazane u godišnjem Planu) 
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13. Jačanje ljudskih potencijala 

- Nastavak osposobljavanja djelatnika na stručnom 
osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (2 
djelatnika). 

- Predložena edukacija djelatnika PUZS-a Šibenik iz 
engleskog jezika. 

- Izvršena edukacija djelatnika ŽC 112 Šibenik (voditelja 
smjena) unutar „Modula-3“ u Divuljama 

- Testiranje djela djelatnika sukladno sustavu „STANAG“ 
koje je obavljeno u Splitu HV-učilište 

- Održana edukacija svih djelatnika ŽC 112 za rad na 
novom CTI sustavu (11 djelatnika); 

 
 

Broj educiranih službenika:14 

14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

- izvršena edukacija djece predškolske dobi 
- izvršena edukacija djece nižih razreda osnovnih škola 

 
 

Ukupno planirano: 
Škole 5 
Vrtići 15 
Realizirano u 2015. 
Broj škola:5 
Okvirno broj učenika:225 
Broj vrtića:15 
Okvirno broj djece:505

15. 
Izgradnja jedinstvenog 

informacijsko-
komunikacijskog sustava 

112 

- Dostavljena kronologija komunikacijskog događaja od 
9.siječnja 2015. 

- Prijavljena neispravnost na računalu HP COMPAQ 
6000 kojeg koriste vatrogasni koordinatori u ŽC 112 
Šibenik. 

- Redovito mjesečno ispitivanje ispravnosti dizel 
elektroagregata. 

- Izvršena zamjena repetitora na brdu Promina čiji je kvar 
otežavao a povremeno i potpuno onemogućavao rad 
na vatrogasnoj radio mreži 

- U sustav uključena sirena u firmi „TOF“ Drniš 
- Radovi na repetitoru 1.kanala na Kamenaru 
- Prijava neispravnosti 3. vatrogasnog kanala; 
- ŽC 112 počeo s radom na novom CTI sustavu; 
- Provedeno ažuriranje popisa brojeva prema kojima su 

omogućeni besplatni pozivi; 
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16. 
Održavanje funkcionalnosti i 

nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

- Popravak neispravnih sirena (Ražine, Šibenik-šibenskih 
branitelja Domovinskog rata 3, Pirovac). 

- Aktivnosti uslijed izmještanja uređaja za upravljanje 
sirenama u Kninu. 

- Aktivnosti uslijed uklanjanja sirene s objekta bivšeg 
vatrogasnog doma u Ražinama(Šibenik). 

- Redovito mjesečno ispitivanje ispravnosti sustava za 
uzbunjivanje. 

- Prijava neispravnosti sirene u Kninu(HŽ Depo); 
 

 

Ukupan broj sirena:20 
Broj uvezanih sirena:19 
Broj ispitanih:18 
Broj ispravnih:17 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

- Obilježen Dan jedinstvenog europskog broja za hitne 
službe 112 (edukacija djece, prezentacija rada žurnih 
službi, svečani sastanak, dodjela zahvalnica, otvorena 
vrata ŽC 112, sjednica stožera ZiS-a Šibensko-kninske 
županije). 

- Obilježen Dan civilne zaštite (svečano – radna sjednica 
stožera Šibensko – kninske županije, edukacije djece u 
školama i vrtićima) 

- Izrada medijskih izvješća 
- Pisanje članaka za internetske stranice DUZS-a 

 
 

 

18. Međunarodna suradnja 

- Održan sastanak sa predstavnicima CZ Herceg-
bosanske županije u Splitu, u organizaciji PUZS 
Šibenika i PUZS Split; 

- Na inicijativu kolega iz Livna obavljeni razgovori s 
kolegama iz Crne Gore o mogućem sudjelovanju u 
projektima Trilaterale ( Hrvatska, Bosna i Hercegovina i 
Crna Gora) koji će biti otvoreni slijedeće godine; 

 
 

 

19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 

- Izrađen plan godišnjih odmora  
- Izrađena redovita izvješća i planovi rada 
- arhiviranje dokumenata PUZS-a 
- Poslovi vezani uz inventuru i rashodovanje  
- Poslovi vezani uz renoviranje ŽC 112 
- Izrađeni prijedlozi godišnjih ocjena državnih službenika; 
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 - Popisno povjerenstvo PUZS Šibenik napravilo 
inventuru u DIP CZ Split i PUZS Split; 

- Popisno povjerenstvo iz PUZS Zadar napravilo 
inventuru u PUZS Šibenik; 

 
 

20.  
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

- Nije bilo postupanja  
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  PUZS VARAŽDIN                                                                                  

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D

11I1..
11 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

Na području odgovornosti PUZ Varaždin, obzirom na klimatske 
uvjete koji su vladali tijekom godine  te uvažavajući promjene u 
poljoprivrednoj proizvodnji nije bilo potrebe za provođenje 
aktivnosti. 
 
Inicirana je i održana sjednica Stožera ZiS Varaždinske 
županije, proširena sa svim predstavnicima JLS, na kojem su 
donijeti potrebiti planski dokumenti. Na istu temu održan je 
Stožer ZiS Grada Varaždina.  
Zaprimljeni  su planovi pravnih osoba, o čemu je DUZS-u 
dostavljeno posebno izvješće. Analiza pristiglih Planova.  
U izvještajnom razdoblju nije bilo većih požara otvorenog 
prostora. 
Tijekom godine zaprimljeno je 294 poziva koji su preusmjereni 
JVP Varaždin a odnosili su se na tehničke intervencije i 
požare. 
 

Ukupan broj sastanaka:  4 

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

Obzirom da Varaždinska županija u turističkom smislu nije 
destinacijska odrednica turista već samo tranzitna i to u ljetnim 
mjesecima, u izvještajnom periodu nije postojala potreba za 
provedbom operativnih aktivnosti u smislu prometa. Inicirana je 
i održana sjednica Stožera ZiS Varaždinske županije, na koju 
su bile pozvane sve JLS te su upoznate s odredbama 
Programa. 
 
Radni sastanci u svezi velikih turističkih manifestacija: 
Špancirfest u Varaždinu i Dani Svete Nedjelje u Ludbregu. 
Tijekom turističke sezone ŽC 112 zaprimio je 17 poziva stranih 
državljana koji su zatražili pomoć. 

  
  Ukupan broj sastanaka:7 
  



 
 

153 
 

 
Sektoru za CZ dostavljeno je završno izvješće. 

3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

Obilazak terena radi utvrđivanja stanja obrane od poplava. 
24.01. Uspostavljene redovne mjere obrane od poplava na 
rijeci Plitvici. 
25.02.  Uspostavljene redovne mjere obrane od poplava na 
rijeci Bednji. 
25.02. Zbog klizišta zatvorena pruga Novi Marof – Turčin 
U prvom tromjesečju ŽC 112 evidentirao je 16 događaja koji su 
se odnosili  na nepovoljne vremenske uvjete. 
 ( visoki snijeg i poledica, poplave, klizišta i olujni vjetar)  
23.05 Uspostavljene redovne mjere obrane od poplava na 
rijeci Plitvici i Bednji. 
15.10. Uspostavljene redovne mjere obrane od poplava na 
rijeci Plitvici i Bednji. 
 
U izvještajnom periodu nije bilo pojava ni događaja koji bi 
zahtijevali angažiranje većeg broja pripadnika operativnih 
snaga. 
 
Varaždinskoj županiji u cilju pripreme svih sudionika sustava 
civilne zaštite za sezonu 2015/2016 dostavljen je dopis sa 
prijedlozima i uputama u svezi priprema za uspješno 
koordinirano djelovanje u slučaju nepovoljnih vremenskih 
uvjeta. U dijelu priprema zimske službe sudjelovano je radnom 
sastanku na kome su svoje aktivnosti koordinirali upravljači 
cesta, izvođači radova i operativne snage. 
Sektoru za CZ dostavljeno je izvješće.  u svezi zimske službe. 
Dane su primjedbe i prijedlozi na prijedloge Procjene, Plana 
zaštite od požara i Provedbenog plana zaštite od požara 
Varaždinske županije. 
 

  
  Ukupan broj sastanaka:3 
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4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

Djelatnici PUZS-a upoznati su sa Zakonom o civilnoj zaštiti,  
Pravilnikom o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 
112 te Uputom za postupanje s legalnim i ilegalnim putnicima 
iz zemalja u kojima ima ebole.  
Svim jedinicama lokalne samouprave dostavljeni su dopisi u 
svezi odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite, a vezano uz 
revizije procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja. 
 
Rad na podzakonskim aktima (pravilnici:popuna, stožeri, 
vježbe, SOP za pružanje pomoći) 
 

 
Izdano 5 suglasnosti na odluke o 
određivanju operativnih snaga. 
Broj vraćenih zahtjeva na doradu: 1 
 
 
 
 
 

5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

U izvještajnom periodu uočeno je da JL(P)RS kod ishođenja 
suglasnosti/prethodna mišljenja ne prilažu poplavne karte. 
Navodno ih ne mogu ishoditi od strane Hrvatskih voda. 
Navedeno predstavlja problem u ograničavanju, odnosno 
utvrđivanju dodatnih uvjeta u dokumentima prostornog 
uređenja. 
 
Suglasnosti na procjene ugroženosti izdaju se sukladno 
dinamici pristizanja zahtjeva, koja ovisi o nalozima inspektora.  
 
Procjene i planovi 
Procjene ugroženosti JLS: usuglašavanja, izdavanje mišljenja i 
suglasnosti. 
 
Prostorno planska dokumentacija 
Izdavanje zahtjeva, mišljenja, prisustvovanje prethodnim i 
javnim raspravama, odbijanje suglasnosti i izdavanje 
suglasnosti. 

 
Procjene i planovi ugroženosti 
 
Broj procjena:16 suglasnosti  
izdano, a koje su 7 puta vraćane na 
doradu i usuglašavanje. 
Izdana 2 prethodna mišljenja, koja 
su vraćana 3 puta 
Koliko ih je doneseno: 14 
Od toga koliko je dokumenata 
revidirano (ažurirano): 14 
 
Broj planova ZiS:14 
 
Prostorno planska dokumentacija 
Broj podnesenih zahtjeva:21 
Broj izdanih suglasnosti:5 
Broj odbijenih odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu: 
1 
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6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

U izvještajnom razdoblju na području Varaždinske županije nije 
bilo velike nesreće koje bi zahtijevale angažiranje stožera. 
 
Kontinuirano se vrši ažuriranje podataka o članovima stožera i 
zapovjedništava, a temeljem objavljenih promjena u službenim 
glasilima. 
 
Izvršeno je pozivanje stožera zaštite i spašavanja županije i 
grada Varaždina, te sudjelovanje u radu proširene sjednica 
Stožera zaštite i spašavanja Varaždinske županije u svezi 
zbrinjavanja izbjeglica. 

Ukupan broj sastanaka: 3 

7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

Rad na izradi prijedloga Pravilnika o popunjavanju postrojbi i 
raspoređivanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne 
zaštite lokalne i područne ( regionalne ) samouprave 

 

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

Sve specijalističke postrojbe i postrojbe civilne zaštite opće 
namjene na području Varaždinske županije popunjene su 
sukladno procjenama ugroženosti i odlukama o osnivanju 
postrojbi Varaždinske županije i JLS. 
 
Varaždinska županija:  
4 spec. postrojbe za spašavanje iz ruševina 
1 spec. postrojba za spašavanje iz vode 
1 spec. postrojba logistike 
 
Grad Varaždin: 
1 spec. postrojba za spašavanje iz ruševina 
1 spec. postrojba za spašavanje iz vode 
1 spec. postrojba logistike 
 
JLS: 
28 postrojbi ON veličine 23 do 56 obveznika 
44 voditelja skloništa  u Gradu Varaždinu 

Broj popunjenih postrojbi ON: 28 
Broj popunjenih spec. postrojbi 9 
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON:4 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi: 0 
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9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

Specijalističke postrojbe civilne zaštite Varaždinske županije 
popunjavane su obveznicima čije zvanje i zanimanje odgovara 
namjeni postrojbi (npr. postrojbe za spašavanje na vodi 
roniocima, voditeljima brodica i sl.) Osposobljavanje se u 
izvještajnom periodu nije provodilo. 
 
Osposobljavanje timova CZ općina:  

 Vidovec,  
 Gornji Kneginec 
 Sračinec 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON:3 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi :0 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

Suradnja s MORH-om u vezi popune postrojbi CZ. 
Suradnja s JLS ima u svezi prostorno planske dokumentacije, 
procjena i planova, smotri postrojbi CZ i davanje suglasnosti 
na odluke o određivanju operativnih snaga, u svezi imenovanja 
novih članova stožera i zapovjedništava. 
Suradnja s Hrvatskim vodana i DCK Varaždinske županije u 
svezi provođenja obuke operativnih snaga. 
Suradnja s KPA Drava Varaždin. 
HGSS – Stanica Varaždin, Zavod za hitnu medicinu 
Varaždinske županije, PU varaždinska, Rafting klub Matis, 
DCK Varaždinske županije, JVP Grada Varaždina, VZ 
Varaždinske županije itd. u svezi provođenje vježbe MURA 
2015. 
Provedba vježbe MURA 2015. 
Sportski susreti žurnih službi (112, 192, 193 i 194) povodom 
Dana sv. Florijana. 
Prisustvovanje radnim i svečanim skupština vatrogasnih 
zajednica i DVD-a. 
U Gradu Novom Marofu po provedenim prijevremenim 
izborima održani su radni sastanci u cilju upoznavanja i 
usklađivanja (radni dogovor s gradonačelnikom, imenovanje 
novog stožera ZiS i zapovjedništva CZ, dogovor za provođenje 
obuke istih). 
Suradnja sa Udrugom pčelara u slučajevima dojave građana 
kod pojave rojeva pčela.

Ukupan broj sastanaka:115 
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11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

Sudjelovanje u radu tematske radne skupine: „Civilna zaštita i 
prilagodba klimatskim promjenama“. 
Sudjelovanje na završnoj konferenciji CroAdapt na temu 
utjecaja klimatskih promjena. 
Prisustvovanje Konferenciji o sigurnosti gradova 2015 održanoj 
u Varaždinu 26. i 27.03. 
Prisustvovanje  stručnoj radionici „Vatrogastvo u kriznom 
planiranju i upravljanju odgovorom na katastrofu“ u organizaciji 
britanske međunarodne humanitarne organizacije ITAP. 
Sa Hrvatskim vodama VGO Varaždin dogovoreno da se u 
projekt koji oni razvijaju za fondove EU uvrsti i nadogradnja 
sustava uzbunjivanja sirenom na području općine Cestica gdje 
smo 2013. Imali veliku poplavu a isto nije pokriveno sustavom 
uzbunjivanja. 
Sa razvojnom agencijom AZRA dogovorena suradnja na 
implementaciji naše projektne ideje uspostave sustava ranog 
upozoravanja, uzbunjivanja i educiranja stanovništva na 
ugroženom području od poplava uz rijeku Dravu. 
Provođenje natječaja za likovne, literarne i foto radove djece i 
mladih. Formirano povjerenstvo, izvršen odabir radova, 
prisustvovanje dodjeli na državnoj razini i podjela najboljima sa 
županijskog nivoa. 

Ukupan broj sastanak:17 

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

PUZS je sudjelovao u slijedećim vježbama: 
-„MURA 2015“ . 
-Vježba ZiS u OŠ Salinovec i SŠ Ivanec, 
-Vježba evakuacije i spašavanja u OŠ Martijanec. 
- SKV TETRAEX1 i SKV TETRAEX2 2015,  
- Tajni pozivatelj 2015-1 
-Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja dostavljeno je 
izvješće o održanim vježbama u 2015. i planiranim vježbama 
za 2016. 
 

 
Planirano vježbi za 2015. - 5 
Ukupan broj održanih vježbi u 
kojima je sudjelovao PUZS: 7 

 
 

 

13. Jačanje ljudskih potencijala 

Edukacija voditelja smjena županijskih centara Varaždin, 
Čakovec i Krapina provedeno je u PUZS Varaždin. 
Edukativni posjet djelatnika PUZS hidroelektrani Varaždin. 
 
Operativac centra 112 upisan u školu stranih jezika, te je 
završen  tečaj javne uprave za jačanje vještina izrade EU 

Broj educiranih službenika:18 
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projekata.
ŽC 112  sa danom 01.06. popunio je upražnjeno mjesto 
operatera. 
Uključivanje u rad Ureda tri vježbenika te prijem i 
osposobljavanje dvije novo primljene vježbenice. 

14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

5. OŠ Varaždin, OŠ Breznica, , OŠ Sveti Ilija, OŠ Beletinec, 
OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski, OŠ Jalžabet, PŠ 
Kelemen, 6. OŠ Varaždin, OŠ Šemovec, OŠ Trnovec, OŠ Novi 
Marof, 
DV Dječji svijet, DV Varaždin 

Ukupno planirano: 
Škole:13 
Vrtići: 0 
Realizirano u 2015. 
Broj škola: 10 
Okvirno broj učenika:514 
Broj vrtića: 2 
Okvirno broj djece:43 

15. 
Izgradnja jedinstvenog 

informacijsko-
komunikacijskog sustava 

112 

Redovne aktivnosti Centra 112 u sustavu dežurstva. 
Redovna provjera funkcionalnosti sustava veza i sirena. 
 
Redovna provjera funkcionalnosti sustava veza TETRA.  
Postavljanje hardvera za primjenu novog CTI sustava za prijem 
poziva na broj 112. 
U 2015. Godini u ŽC 112 Varaždin zaprimljeno je: 
Ukupno : 53 422 poziva, od toga: 
Namjenskih: 41 521, 
Nenamjenskih: 10 785, 
Zlonamjernih: 1068. 
Pozivi su preusmjereni, odnosno po njima su aktivirane žurne 
službe: 

- HMP – 7637 događaja, 
- OKC PU – 1737 događaja, 
- Vatrogasci – 294 događaja. 

 

16. 
Održavanje funkcionalnosti i 

nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

Redovna provjera ispravnosti sustava za uzbunjivanje. U 
sustav je uvezena nova sirena u Ljublju (Općina Ljubešćica – 
kamenolom Kamning d.d.) 
 
Redovna provjera ispravnosti i funkcionalnosti sustava 
uzbunjivanja. 
 

Ukupan broj sirena:59 
Broj uvezanih sirena:35 
Broj ispitanih:59 
Broj ispravnih:55 



 
 

159 
 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

Povodom Dana civilne zaštite na središnjem varaždinskom 
Trgu kralja Tomislava održana je smotra i prezentacija 
operativnih snaga Varaždinske županije. 
Kroz radne sastanke s čelnicima JLS i rukovoditeljima pravnih 
osoba te putem medija vrši se promoviranje sustava zaštite i 
spašavanja. 
 
Obilježen Dan broja 112. 
 
U dogovoru sa ravnateljima osnovnih škola, na internet 
stranice škola stavljaju se ikone SOS 112. Do sada 9 škola se 
pridružilo ovom projektu.  
 
Varaždinskoj županiji, dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim 
školama dostavljen je dopis u svezi natječaja za dječje radove 
 
Podjela zahvalnica djeci – pobjednicima na nagradnom 
natječaju županijske razine. 
 
 
 
 

 

18. Međunarodna suradnja 

Sudjelovanje na obilježavanju Svjetskog dana CZ u Upravi za 
zaštitu i spašavanje Republike Slovenije – Ispostava Ptuj.I  
Sudjelovanje je susretu vatrogasne mladeži Republike 
Hrvatske i Republike Slovenije u Novom Marofu.  
 
U Varaždinu je održan je radni sastanak s djelatnicima Uprave 
za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije – Ispostava Ptuj 
 
Razmjena mjesečnih redovnih komunikacijskih testova sa s 
Ispostavom Ptuj 
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19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 
 

 
16.02. Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije aktivirao 
je broj 194.  
 
Uz redovne poslove izrađeno je i dostavljeno niz: 

- različitih izvješća o stanju procjena, planova, stožera 
zapovjedništava, popune 

- zapisnika o održanim sastancima, preseljenju osnovnih 
sredstava… 

- računa 
- planova vježbi, međunarodne suradnje, rada, godišnjih 

odmora, osposobljavanja, edukacije … 
- zahtjeva  za nabavu  
- obračuna plaća za djelatnike i pripravnike 
- obračuna putnih troškova 
- uvjerenja o sudjelovanju u civilnoj zaštiti u 

domovinskom ratu 
- izvješća vezanih uz funkcioniranje ŽC 112. ( 84 

redovna izvješća) 
 

 
Zaprimljeno je 1040, a otpremljeno je 1384 različitih pismena. 
Izvršeno je preseljenje skladišta CZ Novi Marof. 
Usklađivanje knjigovodstvenog stanja MTS-a.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.  
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

Vršene su pripreme za prihvat migranata u vojarni o Optujskoj 
ulici u Varaždinu. U tu svrhu od strane PUZS-a angažirani su 
stožeri Županije i Grada Varaždina, komunalne službe, Zavod 
za javno zdravstvo, policija i drugi. Od istoga se odustalo u 
zadnji tren. 
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  PUZS   VIROVITICA                               

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D

11I1..
11 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

Odradili smo sve predviđene aktivnosti u 2015. godini, svi 
subjekti poslali su svoje Planove vezane uz provedbu Vladinog 
programa u zaštiti od požara. Zajedno sa protupožarnim 
inspektorima PU Virovitičko-podravske izvršili smo nadzore u 
subjektima koje smo odredili da su bitni u provedbi Vladinog 
programa. 
 

Ukupan broj sastanaka:9       

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

Ažurirali smo operativni Plan TURS, održali sve predviđene 
sastanke sa subjektima koji su vezani uz ovaj Plan, svi subjekti 
Plana bili su jako operativni, izvršili su svoje zadatke koje im 
Plan nalaže. Sa direktoricom županijske turističke zajednice u 
jeku sezone obišli smo Top destinacije na našoj županiji te 
konstruktivno rješavali probleme koji su nastajali u samoj 
sezoni. 

  
  Ukupan broj sastanaka:5 
  

3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

 
Svi subjekti koji su uključeni u provedbu mjera zaštite i 
spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima, pokazali su 
visok stupanj operativnosti, dostavili su nam svoje Planove za 
djelovanje u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Ostvarena je 
dobra suradnja između subjekata i ŽC 112, a Odjel za 
preventivne i planske poslove PUZS posebno je stavio 
naglasak na suradnju s onim JLP(R) koje na svom području 
imaju stalnu opasnost od poplava. 
 

  
  Ukupan broj sastanaka:10 
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4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

Sve aktivnosti provodile su se u skladu sa pravnim propisima u 
području zaštite i spašavanja.  

5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

Sve JLP(R)S imaju izrađene Procjene i Planove, svi dokumenti 
su uredno ažurirani, grad Virovitica je izradio novu Procjenu, a 
općina Voćin novi Plan, suradnja sa PUZS Virovitica je vrlo 
korektna. 
 

 
Procjene ugroženosti:1 
Donesene:1 
od toga, revidirano (ažurirano):17 
 
Planovi zaštite i spašavanja:1 
Doneseni:1 
od toga, revidirano (ažurirano):17 
Prostorno planska dokumentacija:0 
Broj podnesenih zahtjeva:0 
Broj izdanih suglasnosti:0 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu:0 

6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

Tijekom 2015. godine vršili smo edukacije Stožera ZiS-a, 
Zapovjedništva CZ i Vatrogasnih zapovjedništava i sudjelovali 
u radu Stožera , posebno kada su u pitanju provedbe 
protupožarnih aktivnosti, TURS-a i provođenja mjera u 
nepovoljnim vremenskim uvjetima. 

Ukupan broj sastanaka:12 

7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

- Sudjelovali smo u izradi prijedloga Zakona o Civilnoj 
zaštiti.  
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8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

- Sve postrojbe na području Virovitičko-podravske 
županije su popunjene shodno Planu JLP(R)S 

 

 
Ukupan broj broj popunjenih 
postrojbi ON:16 
Broj popunjenih spec. postrojbi 3 
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON:3 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi:1 
 

9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

- U 2015. godini provodili smo osposobljavanja postrojbi 
Opće namjene Civilne zaštite 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON:3 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi:0 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

- Stalno smo surađivali sa Odsjekom za obranu 
Virovitica, Vatrogasnim zajednicama, DVD-a, Vodno 
gospodarskom ispostavom Virovitica, PU, tijelima 
JLP(R)S, ŽUC, HMZ , Zavod za hitnu medicinsku 
pomoć, HGSS i Crveni križ. 

 

Ukupan broj sastanaka:19 

11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

-Aktivno smo sudjelovali u provođenju programa Achelous. 
 Ukupan broj sastanak:6  

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

Izradili smo kompletan elaborat za vježbu „Križnica 2015.“ U 
sklopu projekta ACHEOLUS ŽC112 sudjelovao je u operativnoj 
provedbi vježbe. 
 

Planirano vježbi za 2015. -4 
Ukupan broj održanih vježbi:1 

13. Jačanje ljudskih potencijala 
 

- PUZS ima nepopunjeno jedno radno mjesto- Višeg 
stručnog savjetnika prevenciju i planiranje. Provedena 
je jednodnevna edukacija službenika „Modul 3“ 

Broj educiranih službenika:5 
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14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

One edukacije koje smo predvidjeli Planom su uredno 
odrađene, ali smo našli i prostora za odrađivanje nadopuna u 
edukaciji sa još 5 škola. 
 

Ukupno planirano:5 
Škole 4smo izvršili 
Vrtići 1 
Realizirano u 2015. 
Broj škola:9 
Okvirno broj učenika:335 
Broj vrtića:1 
Okvirno broj djece:110

15. 
Izgradnja jedinstvenog 

informacijsko-
komunikacijskog sustava 

112 

Opremanje i održavanje informacijske i komunikacijske 
tehnologije (IKT) sustava 112 vrši se po potrebi. 
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  dva manja od 2,2 kW, Flexus 20 
kW  sa agregatom za proizvodnju električne energije.  
ŽC 112 Virovitica opremljen je klima uređajima. 
 

 

16. 
Održavanje funkcionalnosti i 

nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

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. 
 

Ukupan broj sirena:29 
Broj uvezanih sirena:9 
Broj ispitanih:22 
Broj ispravnih:22 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

Sustav je promoviran kroz edukaciju djece u školama i 
vrtićima, posjeta djece iz škola PUZS Virovitici te sudjelovanju 
u programu Achelous. 

 

18. Međunarodna suradnja  Odrađena kroz program ACHELOUS  
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19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 
 

Odrađivanje redovnih administrativnih poslova u 2015. godini 
  

20.  
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

--  

  PUZS     VUKOVAR                                   

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV. kvartal) 

A B C D 

11I1..
11 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

Održani radni sastanci s predstavnicima JLS-a na razini 
gradova Vukovara, Vinkovaca, Županje, Iloka i Otoka. 
Izrađeno i dostavljeno prvo te završno izviješće. Praćeno 
izvršenje obveza. Nije bilo problema, niti potrebe za dodatnim 
angažiranjem. 

Ukupan broj sastanaka: 5       

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

Održan radni sastanak 13. svibnja sa svim sudionicima u 
pripremi i provođenju turističke sezone.  Praćeno izvršenje 
obveza. Nije bilo potrebe intervenirati. Izrađeno i dostavljeno 
prvo te završno izviješće. 

  
  Ukupan broj sastanaka:1 
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3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

Nije bilo događaja koji bi zahtijevali angažiranje žurnih službi u 
većem opsegu, niti ostalih operativnih snaga.  Ažurirani su 
podaci o  operativnim snagama te pravnih osoba i udruga 
građana od značaja za sustav civilne zaštite. 
Održan radni sastanak u suradnji s PU Vukovarsko-srijemskom 
s predstavnicima JLP(R)S i drugim žurnim službama te 
pravnim osobama. Izrađeno završno izvješće za sezonu 
2014/2015 te prvo izvješće za sezonu 2015/2016. 

  
  Ukupan broj sastanaka:1 
 
  

4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

Raspored pripadnika CZ, poništenje rasporeda pripadnika CZ, 
mišljenja, suglasnosti, očitovanja i osposobljavanja izvršeno 
sukladno pozitivnim propisima u ovom području.  Završen 
proces ažuriranja i usklađivanja procjena ugroženosti s 
važećim Pravilnikom o metodologiji. Većina (24 od 32) planova 
ZiS i CZ je ažurirana i usklađena. 

 

5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

Ured je izdavao zahtjeve te očitovanja na dostavljene 
prijedloge izmjena i dopuna prostornih planova. 
 
Ured je izdao posebne uvjete za građenje i potvrde idejnih i 
glavnih projekata do zaključno 31.07.2015. 
 

a) Posebni uvjeti za građenje – 3, 
b) Potvrdu glavnog projekta – 7, 
c) Odbijeno zbog Zakona o sustavu CZ -6 

 
 

 
Procjene ugroženosti:32 
Donesene:32 
od toga, revidirano (ažurirano):32 
 
Planovi zaštite i spašavanja: 
Doneseni:32 
od toga, revidirano (ažurirano):24 
Prostorno planska dokumentacija: 
Broj podnesenih zahtjeva:10 
Broj izdanih suglasnosti:3 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu:4 

6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

Sjednice stožera ZiS-a vezano za donošenje Analize stanja 
sustava ZiS-a/Civilne zaštite, Smjernica za razvoj sustava ZiS-
a/Civilne zaštite za razdoblje 2016. – 2019., usklađivanje i 
donošenje novih procjena ugroženosti i Planova ZiS-a i CZ, 
nepovoljne vremenske uvjete, zatim priprema vježbi, te 
sudjelovanja u međunarodnim projektima (DG ECHO, DR 
SHARE, IPA Hrvatska-Srbija 2015. – 2020.).  Također su 
održane tematske sjednice vezano za zbrinjavanje migranata u 
općinama Tovarniku i Vrbanji, zatim gradu Iloku te Vukovarsko-
srijemskoj županiji.  

Ukupan broj sastanaka:24 
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7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

Izrađena je i dostavljena Uputa JLP(R)S vezano za primjenu 
Zakona o sustavu civilne zaštite. 
Izrađena je i dostavljena Uputa za postupanje JLP(R)S u svezi 
administrativnih poslova raspoređivanja, poništenja rasporeda i 
dr., a vezano za timove, povjerenike i tekliće (čl. 19. Zakona o 
sustavu CZ). Ured je Izdavao suglasnosti na prijedloge odluka 
o određivanju operativnih snaga pravnih osoba i udruga 
građana od značaja za sustav ZiS-a (do 31.07.), odnosno  
određivanju pravnih osoba i udruga građana od značaja za 
sustav civilne zaštite (od 01.08.). Do konca zadnjeg kvartala 
veći dio JLP(R)S usvojio je nove odluke  o  određivanju pravnih 
osoba i udruga građana od značaja za sustav civilne zaštite. 
Preimenovanje stožera ZiS-a u stožer CZ završeno je u 
zadnjem kvartalu. Ukinuta su zapovjedništva civilne zaštite. 

Broj izdanih suglasnosti na 
prijedloge odluka: 34 
Broj usvojenih odluka JLP(R)S: 28 
Broj preimenovanih stožera:32  
Broj ukinutih zapovjedništava CZ: 
6. 

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

Ured je vršio popunu timova CZ opće namjene temeljem 
zahtjeva općina i gradova. Također smo inicirali  da općine i 
gradovi izvrše reviziju pripadnika svojih timova te da sukladno 
stvarnom stanju i potrebama zatraže dopunu timova. 
Osim navedenog, izvršili smo popunu tri interventna tima 
(timovi za logistiku nije u cijelosti popunjen) s članovima 
udruga građana (vatrogasna zajednica VSŽ, ronilački klub, 
HGSS – stanica Vinkovci, gradska društva Crvenog križa te 
izviđači) koje su sklopile sporazum sa Vukovarsko-srijemskom 
županijom (županija u ime gradova) o suradnji u opremanju, 
osposobljavanju i korištenju  njihovih kapaciteta i članova u 
slučaju prijetnje nastanka velike nesreće ili katastrofe, odnosno 
ako su se iste veće dogodile. 

 
Ukupan broj broj popunjenih 
postrojbi ON:32 
Broj popunjenih spec. postrojbi:3 
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON:31 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi:1(zajedničko za sva tri 
tima)  
 

9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

Organizirali smo i proveli u suradnji sa Hrvatskim vodama, mali 
sliv Biđ – Bosut te mali sliv Vuka osposobljavanje timova 
civilne zaštite opće namjene iz modula obrana od poplava. 
Osposobljavanje je provedeno na području gradova Vukovara, 
Vinkovaca, Županje, Iloka i Otoka. 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON:5(31 tim) 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi:0 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

Održani radni sastanci sa gradskim društvima Crvenog križa, 
HGSS – Stanicom Vinkovci, KPA Vukovar, izviđačima i 
radioamaterima vezano za njihovo sudjelovanje kao udruga 
građana u interventnim timovima. 
Također održani radni sastanci koordinacije gradova i županije 
te gore navedenih udruga građana  vezano za daljnju nabavu 

Ukupan broj sastanaka:21 
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specijalističke opreme. Jedan postupak javne nabave je 
uspješno okončan u prvom kvartalu. U drugom kvartalu 
održani radni sastanci koordinacije gradova i županije te gore 
navedenih udruga građana  vezano za daljnju nabavu 
specijalističke opreme te sudjelovanje u IPA projektima. U 
trećem kvartalu održali smo radne sastanke s predstavnicima 
pojedinih općina (Tovarnik, Vrbanja, Lovas i Tompojevci), 
grada Iloka te županije, a  vezano za zbrinjavanje migranata, 
uspostavu kampa i dr. U zadnjem kvartalu u suradnji s PU 
Vukovarsko-srijemskom održali smo zajednički sastanak s 
JLP(R)S, žurnim službama i drugima vezano za nepovoljne 
vremenske uvjete. 

11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

Izrađen i kandidiran projekt DR SHARE: Projekt tehničke 
suradnje s ciljem implementacije novih preventivnih i 
operativnih pristupa, zatim pristupa upravljanja rizicima na 
lokalnoj, regionalnoj razini te razini regija prekograničnih 
partnera. 
Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2015 – 
2020 , Mjera 1.2. Zaštita okoliša – razvoj učinkovitijih sustava  i 
pristupa spremnosti vezano za zaštitu i kontrolu od poplava. 
Sudjelovali u pripremi i izradi dva projekta. Projekti su predani 
u zadanom roku.  U trećem kvartalu dobili službenu obavijest 
da je prošao projekt DR SHARE – Disaster 
Reduction,Standardized Hazard Analsiys and Risk Evaluation. 
U zadnjem kvartalu pružili smo stručnu pomoć Vukovarsko-
srijemskoj županiji u daljnoj realizaciji projekta Recall. 

Ukupan broj sastanak:16 

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

Pripremljena i provedena stožerno-zapovjedna vježba „Petrol“ 
(trenING stožera ZiS-a Općine Stari Jankovci, 27.02.2015.). 
Pripremljene i provedene pokazno-terenske vježbe „Bosut 
2015.“, 06.03.2015. „Potres 2015“ Bokšić, 16.05.2015., „Požar 
Stari Jankovci 2015., 20.05.2015 i Klizište 2015, Ilok, 
04.07.2015. 
Planirana vježba Vukovar 2015, Spašavanje osoba iz visokih 
zgrada otkazana zbog zauzetosti ureda oko logističke potpore 
u zbrinjavanju migranata. U zadnjem kvartalu započeli smo 
pripreme za organizaciju i provođenje vježbe na nacionalnoj 
razini (Vlak 2016., 27.03.2016.) povodom obilježavanja dana 
Civilne zaštite. 

Planirano vježbi za 2015. 4 
Ukupan broj održanih vježbi:5 
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13. Jačanje ljudskih potencijala 

Nepopunjena radna mjesta za stručnog savjetnika za 
prevenciju i planiranje i višeg tehničara CZ za prevenciju i 
planiranje. 
Jedan djelatnik uspješno završio tečaj za talijanski jezik, 
stupanj A1. 

Broj educiranih službenika:1 

14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

Ured je sukladno mogućnostima te okolnostima provodio 
edukaciju djece u dječjim vrtićima te osnovnim školama. 
U organizaciji MUP- PU Vukovarsko-srijemske djelatnici PUZS 
Vukovar sudjelovali na sajmu sigurnosti i prevencije u Gunji 
(18.09.). Djelatnici su djeci prezentirali rad DUZS-a, ulogu i 
misiju te važnost broja 112. Sudjelovalo je cca 500 djece iz 
Gunje, Rajevog Sela, Vrbanje, Drenovaca i Županje te iz BiH 
(Vidovice, Orašje i Distrikt Brčko). 

Ukupno planirano:19 
Škole15 
Vrtići4 
Realizirano u 2015. 
Broj škola:13 
Okvirno broj učenika:626 
Broj vrtića:4 
Okvirno broj djece:132 

15. 

Izgradnja jedinstvenog 
informacijsko-

komunikacijskog sustava 
112 

Zamijenjena stara telefonska centrala sa novim uređajem, čime 
je pouzdanost rada znatno unaprijeđena. Još uvijek postoje 
sporadični problemi sa HT-om i njihovom novom 
komunikacijskom platformom.  U drugom kvartalu zamijenjena 
matična ploča od sustava za uzbunjivanje. 

 

16. 

Održavanje funkcionalnosti i 
nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

Izvršena je popravka zakupljenog voda u Starim Mikanovcima 
te je popravljena upravljačka kutija uvezane sirene u 
Tovarniku. 
Dvije neuvezane sirene su demontirane zbog radova na 
objektima. 
 

Ukupan broj sirena:62 
Broj uvezanih sirena:17 
Broj ispitanih:60 
Broj ispravnih:60 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

Obilježeni dani 112 i CZ te deset godina rada i djelovanja 
DUZS-a. Djeca iz dječjih vrtića posjetila PUZS (centar 112 
Vukovar). 
Članovi županijskog stožera posjetili PUZS. 
Pročelnik gostovao na lokalnim radio postajama i lokalnoj TV 
povodom obilježavanja dana 112, CZ i 10 rada i djelovanja 
DUZS-a. Djelatnici PUZS Vukovar aktivno sudjelovali na sajmu 
sigurnosti i prevencije (organizirao MUP –PU Vukovarsko-
srijemska) u Gunji 18.09.2015. 

 

18. Međunarodna suradnja 
Održani radni sastanci sa partnerima iz R. Srbije i BiH vezano 
za zajedničku izradu i kandidiranje projekata za DG ECHO. 
Projekt izrađen i kandidiran.  
Pročelnik sudjelovao na međunarodnoj konferenciji u 

U trećem kvartalu dobili službenu 
obavijest da je odobren. 
Projekt započinje 01.01.2016. 
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Beogradu, R. Srbija.   
Održani radni sastanci (uključujući i konferencijsku vezu) sa 
partnerima iz R. Srbije vezano za zajedničku izradu i 
kandidiranje projekata za  IPA Hrvatska – Srbija 2015. – 2020., 
komponenta II – prekogranična suradnja, dio koji se odnosi na 
unapređenje spremnosti i suradnje u slučaju opasnosti od 
poplava na rijekama/vodotocima u prekograničnom području. 
Oba projekta završena i kandidirana. 
Pružili stručnu pomoć Vukovarsko-srijemskoj županiji te timu 
stručnjaka iz Slovenije u nastavku realizacije projekta „Recall“. 
Planirane aktivnosti u trećem kvartalu sa partnerima iz MUP-a 
R. Srbije, Uprave za vanredne situacije, Odjela za vanredne 
situacije Sombor i Srijemske Mitrovice otkazane  su zbog 
zauzetosti ureda vezano za koordinaciju logističke potpore u 
zbrinjavanju migranata. 

 
U travnju 2016. znat će se status 
navedenih projekata (odobreno ili 
ne). 
 
 
 
 
Održana dva radna sastanka te 
obilazak klizišta na području grada 
Vukovara. 

19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 
 

Izdano devet (9) potvrda o pripadnosti CZ za vrijeme 
Domovinskog rata.  
Izdana jedna (1) potvrda o stradavanju pripadnika CZ za 
vrijeme Domovinskog rata, 
Dostavljen zahtjev za izdavanje potvrde o posebnom stažu za 
jednog pripadnika CZ za vrijeme Domovinskog rata. 
 
Izrađen i dostavljen članak za godišnjak DUZS-a, 
Izrađeni i dostavljeni članci za SOS 112, 
Priprema i objava članaka na Internet stranici (34), 
Prijem i otprema pošte, 
Izrađen Plan rada za 2016., 
Izrađeno izvješće o radu za IV kvartal 2014, 
Izrađen plan rada za I kvartal 2016., 
Izrađen plan rada za II kvartal 2015., 
Izrađen plan rada za III kvartal 2015., 
Izrađen plan rada za IV kvartal 2015, 
Izrađeno izvješće o radu za I kvartal 2015.,  
Izrađeno izvješće o radu za II kvartal 2015., 
Izrađeno izvješće o radu za III kvartal 2015.,  
Izrađeno izvješće o radu za IV kvartal 2015. , 
Izrađeno godišnje izviješće o radu za 2014., 
Izrađeno godišnje izviješće o radu za 2015., 
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Izrada mjesečnog plana korištenja službenih automobila i 
izvješća o korištenju, 
Obračun plaće za djelatnike ureda i vježbenike, 
Obračun prekovremenih sati vezano za migrante, 
Obračun putnih troškova za djelatnike ureda, 
Zahtjevi za nabavu sredstava, 
Zahtjev za nabavu novih prozora u potkrovlju zgrade, 
Zahtjev za nabavu novog akumulatora za dizel agregat, 
Zahtjev za popravak klima uređaja, 
Zahtjev za zamjenu kočionih diskova i pločica (zadnjih) na 
službenom automobilu ZG 4660 EK i 
Zahtjev za zamjenu ljetnih sa zimskim gumama na službenim 
automobilima. 

20.  
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

Ured aktivno sudjelovao u koordinaciji logističke potpore u 
zbrinjavanju migranata. Koordinirali radom u kampu Opatovac. 
Organizirali te nadzirali rad javnih radova u kampu, naseljima 
Tovarnik i Bapska te na željezničkim kolodvorima Tovarnik i 
Vinkovci. Organizirali i proveli s javnim radovima te 
djelatnicima DIP-a, odjel Osijek zatvaranje kampa Opatovac. 
Nakon gašenja kampa i raspuštanjem većeg dijela osoba 
zaposlenih na javnim radovima, i dalje smo organizirali i 
nadzirali rad osoba u javnim radovima na željezničkim 
kolodvorima Tovarnik i Vinkovci.  

Javni radovi na željezničkom 
kolodvoru Vinkovci završili s radom 
25.12.2015. 
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  PUZS ZADAR                                  

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D

11I1..
11 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

- Poslana je okružnica u sve JL(R)S sa jasno definiranim 
zadaćama koje će se odvijati u narednom periodu sukladno -  
Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za RH u 2015 godini. 
- Suradnja i koordinacija sa ZHMP ZŽ,Objedinjeni hitni prijem 
OB Zadar,MUP PU Zadarska,susjedni PUZS (PUZS 
Gospić,PUZS Šibenik) na temu velike nesreće u prometu (na 
autocesti,u tunelima,državnim i nerazvrstanim cestama) 
sukladno predmetnom SOP. 
- Održana sjednica stožera Zadarske županije na temu 
„Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa RH u 2015. g.“  
- Održan tematski sastanak sa predstavnicima JL(R)S i ostalim 
subjektima koji su u sustavu protupožarnih mjera. 
- Izrada i dostava izvješća u DUZS o provedenim pripremama. 
Izrađeno 1 izvješće. 
- Praćenje izvršenja provedbe zadataka iz Operativnog plana 
DUZS  – sastanci kontakti i izvješća JL(R)S i subjekata koji su 
u sustavu protupožarnih mjera. Do sada su dostavljena 28 
izvješća i akta JL(R)S i subjekata koji su u sustavu 
protupožarnih mjera. Održano je 12 sastanaka i stožera 
JL(R)S  
- Veće intervencije u kojima je učestvovao PUZS Zadar – nije 
bilo. 
-  Nadzor provedbe Programa - 8 posjeta JL(R)S. 

Ukupan broj sastanaka: 25      
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- Praćenje izvršenja i prikupljanje izvješća sa terena 
- Izrađeno i poslano završno Izvješće sa prijedlozima Sektoru 
za vatrogastvo. 
- Održana sjednica stožera Zadarske županije sa točkom 
dnevnog reda izvješća PPZ 
  
Plan realiziran. 
 
 

2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

Pripremne aktivnosti Programa pripremnih i provedbenih 
aktivnosti za turističku godinu 2015. započeli smo slanjem 
okružnice u 22 JL(R)S sa Planom mjera i aktivnosti u njegovoj 
provedbi. 
Sastanci u koordinaciji ZHMP ZŽ odnosili su se i na TURS 
2015.g 
- Sastanci sa novoimenovanim ravnateljem ZZHMP ZŽ i 
pročelnikom HGSS- Stanica Zadar 
- Izrada i dostava izvješća u DUZS o provedenim pripremama. 
Izrađeno je 1 izvješće. 
- 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 2015. Održano je 8 sastanaka i stožera 
JL(R)S. Do sada su dostavljena 31 izvješće i akt JL(R)S 
- Tematski sastanak sa predstavnicima JL(R)S i subjekata koji 
učestvuju u Programu pripremnih i provedbenih aktivnosti za 
turističku godinu 2015. 
Aktivnosti će se odvijati sukladno Programu aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite turista  u 2015. godini: 
- Praćenje izvršenja i prikupljanje izvješća sa terena – 4 
posjeta  JL(R)S. 
Plan realiziran u potpunosti. 
- Izrađeno je i poslano završno izvješće Sektoru civilne zaštite 
Plan realiziran u potpunosti. 
 

  
  Ukupan broj sastanaka: 22 
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3. 
 

Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

- Stalni kontakti i koordinacija s JL(R)PS HGSS, HCK, Lučkom 
kapetanijom. 
- U periodu od 5.03 do  8. 03. 2015. g.dva puta je prosljeđno 
svim JL(R)PS crveni meteo alarm, uz posebna upozorenja, 
stavljanje stožera ZiS u pripravnost u naročito ugroženim JLS 
te stalni kontakt s Županijskim stožerom ZiS. 
Na području Zadarske županije nevrijeme je prouzročilo 
poteškoće u prometu, a bez električne energije su ostali 
potrošači: Paga, Debeljaka, Ražanca, Sukošana, Galovca, 
Donjih Raštana, Novigrada, Privlake i Vrsi. Komunalne službe i 
vatrogasci intervenirali su na otklanjanju porušenih stabala i 
granja koje je palo na prometnice, a djelatnici HEP-a saniraju 
slomljenih drvenih stupova električnih vodova. 
Na području županije tijekom dana i noći bilo je više od 50 
vatrogasnih intervencija. Radilo se o uklanjanju stabala sa 
prometnica, uklanjanju lima,dimnjaka, reklama i sanaciji 
krovišta. 
Promet je bio značajno otežan (A1 Sv. Rok, Maslenica) 
- Obavljene su pripremne aktivnosti za provođenje programa 
mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima. 
Poslan je dopis – naputak preporuka u sve JLPRS, održani su 
tematski sastanci sa predstavnicima Županijskih cesta kao i sa 
predstavnicima JLPRS u kojima su nepovoljni vremenski uvjeti 
izraženiji: Grad Obrovac, Općina Gračac, Općina Lišane O. 
Općina Stankovci, Općina Jasenice, Općina Starigrad 
 

  
  Ukupan broj sastanaka: 7 
- Veći broj telefonskih kontakata 
radi precizne instruktaže što 
poduzeti u konkretnim situacijama 
 - 40 različitih e-mailova u cilju 
pojašnjenja upozorenja, dorade i 
ispravke operativnih planova i 
drugih razloga u cilju pružanja 
stručne pomoći 
 
 
  

4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
zaštite i spašavanja 

Izdavanje suglasnosti na dokumente i odluke 
jedinica lokalne (regionalne) samouprave – odobrenja 
operativnih snaga 

16 odobrenja 
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5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području zaštite i 

spašavanja i  dokumentima 
prostorno-planske 

dokumentacije JLP(R)S 
 
 
 

- Izdavanje odobrenja za ažurirane procjene JL(R)S. 
- Zaprimanje zahtjeva za Prostorno-plansku dokumentaciju  
- Davanje suglasnosti 
- Davanje potvrda na Glavni projekt  
- Davanje smjernica i zahtjeva za Prostorno-plansku 
dokumentaciju  
- Učestvovanje u komisiji za tehnički prijem  
 

Procjene ugroženosti:35 
Donesene: 35 
od toga, revidirano (ažurirano): 34 
Planovi zaštite i spašavanja:35 
Doneseni:35 
od toga, revidirano (ažurirano):34 
Prostorno planska dokumentacija: 
Broj podnesenih zahtjeva:120 
Broj izdanih suglasnosti 69 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu:14 

6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

- prijetnja opasnosti – curenje amonijaka u hladnjači Adrija 
Zadar. Sazvani stožeri Grada Zadra i Zadarske županije. Ukupan broj sastanaka:2 

7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

Ovih aktivnosti u protekloj godini nije bilo  

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

Popuna postrojbe CZ ON 
Smotriranje postrojbi CZ ON  
Popuna specijalističkih postrojbi  
Smotriranje specijalističkih postrojbi CZ  

 
Ukupan broj broj popunjenih 
postrojbi ON:5 
Broj popunjenih spec. postrojbi: 1 
Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON:2 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi:  
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9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

Obuka postrojbi CZ ON  
Osposobljavanje Stožera ZiS 
 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON:5 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi:11 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

Sastanci s Upravom za ljudske resurse, Služba za poslove 
obrane, Područni odjel za poslove obrane Split, Ispostava 
Zadar  
Sastanci u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Zadarske 
županije s temom protupožarne i sezone TURS 2015. g.  
Sastanci po pitanju obuke i smotriranja postrojbi, te ažuriranja 
planskih dokumenata s načelnicima stožera zaštite i 
spašavanja i predstavnicima JL(R)S  
Sastanci s temom obuke i smotriranja postrojbi, te ažuriranja 
planskih dokumenata s načelnicima stožera zaštite i 
spašavanja i predstavnicima JL(R)S 
Redoviti satanci s Crvenim križem,Zavodom za HMP ZŽ,HGSS 
Stanica Zadar,OKC PU Zadarska  
 

Ukupan broj sastanaka:67 

11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

Projekt HAZADR, 
Suradnja sa JLS (grad Biograd na moru) i Zadarskom 
županijom oko pristupanja grada Biograda na moru udruzi 
Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od 
katastrofa 
Sudjelovanje na okruglom stolu –predstavljanje najboljih praksi 
(Projekt HOLISTIC- holistički model integralne zaštite od 
šumskih požara) 

Ukupan broj sastanak: 5 

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

Vježba evakuacije u OŠ „Bartul Kašić“ Zadar povodom Dana 
broja 112 
- Vježba ZiS „Razorni potres Nin 2015.“ 
- SKV „Tajni pozivatelj 2015-1“ 
- SKV„Tetraex1 2015“ 
Vježba „Vihor“,  u luci Gaženica 
 

Planirano vježbi za 2015. - 4 
Ukupan broj održanih vježbi:5 
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13. Jačanje ljudskih potencijala 
 
- Edukacija  „Modul 3 – razvoj kompetencija djelatnika ŽC 112“ 
- Edukacija za pripremu podataka za rad na novom 
informacijsko-komunikacijskom rješenju (KING – OKC) 

Broj educiranih službenika: 7 

14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

 
- Rad na provedbi  natječaja za likovne i literarne radove 
učenika osnovnih škola, predškolskih ustanova i ustanova za 
djecu s posebnih potrebama. 
- Dodjela priznanja djeci koja su učestvovala u natječaju 
„Katastrofe i žurne službe“ 
 

Ukupno planirano: 
Škole 6 OŠ 
Vrtići 5 vrtića 
Realizirano u 2015. 
Broj škola:5 
Okvirno broj učenika:330 
Broj vrtića:2 
Okvirno broj djece:70

15. 
Izgradnja jedinstvenog 

informacijsko-
komunikacijskog sustava 

112 

 
- Vođenje dnevnika protoka informacija o događajima i 
pozivima na broj 112 
- Ažuriranje telefonskog imenika sa kontaktima (planovima 
pozivanja) stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništvima 
civilne zaštite JLP(R)S kao i ostalih operativnih snaga važnih 
za sustav zaštite i spašavanja 
- Ažuriranje osoba zaduženih za prijem priopćenja od ŽC 112 
(temeljem čl.21. Zakona o zaštiti i spašavanju) 
- Rad i edukacija na Zeos sustavu  
- Provjera radio veza na Tetra mreži sa OKC PU zadarske 
- Provjera radio UKV veza sa ZHMP ZŽ 
- Implementiran novi ICT sustav u ŽC 112 Zadar i instalirana 
pripadajuća oprema (server,računala) 
- Održana edukacija za unos  podataka za rad na novom 
informacijsko-komunikacijskom rješenju kao i testni rad 
(paralelno na dosadašnji način i uhodavanje na novi ICT 
sustav)  
 

 

16. 
Održavanje funkcionalnosti i 

nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

 
PUZS sudjeluje  na organizaciji osposobljavanja,servisiranja i 
uvezivanja i preostalih sirena te implementaciji druge faze (4 
sirene) na području grada Zadra oko čega dogovaramo 
sudjelovanje u sufinanciranju sa gradom Zadrom i Zadarskom 

Ukupan broj sirena:13 
Broj uvezanih sirena:11 
Broj ispitanih:11 
Broj ispravnih:11 
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županijom. 
Isto tako sukladno procjenama ugroženosti stručno 
savjetujemo ostale gradove i općine oko uvezivanja u 
jedinstveni sustav za uzbunjivanje. 
 

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

 
Obilježavanje dana 112 – dan otvorenih vrata, svečana 
sjednica sa dodjelom priznanja i vježba, te dana CZ – vježba 
Jasenice 
Uređivanje web stanice u dijelu koji se odnosi na PUZS Zadar. 
Redovita suradnja s medijima ( 5 lok. radio postaje i 1 TV) te 5 
spec.članka i 2 radio emisije.  
3 stručna članka za glasilo SOS 112. 
Na Web stranici PUZS Zadar objavljena su 21 članak 

 

18. Međunarodna suradnja Međunarodne suradnje za 2015. godinu nije realizirana  
   

19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 
 

- Izrada Plana rada i Izvješća o radu za I,II,III i IV. kvartal 2015. 
g. te te Godišnje Izvješće o radu za 2015.g. i Plan rada za 
2016.g.  
- Ocjenjivanje djelatnika 
- Izrada Plana godišnjih odmora  
- Izrada plana korištenja vozila  
- Godišnji popis imovine – Izvješće o popisu imovine, Zahtjevi 
za dodjelu novih inv. br., Zapisnik o prijenosu OS , Zapisnik o 
promjeni popisnog mjesta, Dostava novih inv.br., Zahtjev za 
unos OS , Zapisnik o preuzimanju inf. opreme, Odluka o 
rashodu mat. imov. . Ukupno  42 akata 
- Održavanje objekta i voznog parka – 12 akata 
- Praćenje financijskih obveza – dostava pošte 178, slanje 
pošte 962 
- Dnevno vođenje evidencije o radu 
- Popuna Evidencije o radnom vremenu  
- Mjesečno izvješće o prisutnosti na radu i Nalog za isplatu 
naknade za mjesečne troškove putovanja  
- Redovna mjesečna izvješća ŽC 112 Zadar prema Službi za 
sustav 112 - 15 izvješća kvartalno 
- Izrada mjesečnog rasporeda dežurstva ŽC 112- 3 rasporeda 
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kvartalno 
- Popunjavanje izvještaja o prisutnosti na radu (turnusi) -3 izvj. 
kvartalno  
- Vođenje evidencije o  vježbenicima u ŽC 112- 3 izvj. 
kvartalno 

20.  
Neplanirani poslovi (prihvat 

i zbrinjavanje migranata i 
ostalo) 

 
Slanje tablica sa podacima o raspoloživim autobusima iz 
Zadarske županije  za potrebe prijevoza migranata 
(svakodnevno ažurirano stanje za PUZS Osijek i Sektor civilne 
zaštite ) 
Slanje tablica sa podacima o raspoloživim autobusima iz 
Zadarske županije  za potrebe prijevoza migranata 
(svakodnevno ažurirano stanje za PUZS Osijek i Sektor civilne 
zaštite ) 
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  PUZS ZAGREB                                                                                    

 
Red. 
broj 

 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
(ukratko navesti, po mogućnosti izraziti u % realizaciju od 

planiranog) 
BROJČANI POKAZATELJI 

(ukupno I.-IV kvartal) 

A B C D 

11I1..
11 

Priprema i Provedba 
Vladinog "Programa 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. 
g.“ 

Sukladno Odluci ravnatelja o realizaciji zadaća Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za RH u 2015. godini, PUZS Zagreb proveo je 
slijedeće zadaće: 
- točka 3. inicirano je održavanje sjednica Stožera ZIS u 
JLP(R)S sa temom planiranja mjera i aktivnosti za 
protupožarnu sezonu 2015. uz uključivanje svih subjekata 
zaštite od požara, na području nadležnosti, te provedba 
zadaća  iz alineje a) do e) ove točke Programa aktivnosti što 
su JLP(R)S i provele, 
-točka 4. JLP(R)S su ažurirale, odnosno izradile planove 
motrenja, čuvanja i ophodnje te provele propisane mjere 
zaštite od požara na ugroženim prostorima, građevinama i 
prostorima uz pružne i cestovne pravce za područje svoje 
odgovornosti, te održavale prohodnost pristupnih putova za 
interventna vozila prema kritičnoj infrastrukturi (prugama, 
autocestama, elektroenergetskim postrojenjima, crpilištima 
vode, šumama, plinovodima, naftovodima, dalekovodima i 
slično), 
•Vatrogasna zajednica Grada Zagreba i Zagrebačke županije, 
ažurirale su odnosno donijele  Planove  angažiranja 
vatrogasnih snaga i drugih subjekata zaštite od požara za 
svoje područje i izradile prosudbu potraživanja/pružanja 
ispomoći (dislokacija) sukladno mogućnostima, 
-točka 8. Vatrogasna zajednica Grada Zagreba i Vatrogasna 
zajednica Zagrebačke županije održale su vježbe zaštite i 
spašavanja tijekom rujna 2015. godine: 
-05.09.2015.g.  u Brezovici je održana operativno-pokazna 
vježba „BREZOVICA 2015“ 
-tijekom 12. i 13. rujna 2015. godine na lokaciji Sveučilišne 
bolnice Zagreb u Blatu održana je vježba zaštite i spašavanja 
pod nazivom „Blato 2015“, 

Ukupan broj sastanaka:    41 
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-12. rujna 2015.  godine u  Gradu Sveti Ivan Zelina održana je 
operativno pokazna vježba „PRIGORJE 2015". 
-također je Vatrogasna zajednica Grada Zagreba sudjelovala u 
vježbi Državne uprave za zaštitu i  spašavanje „ČIČE 2015“ 
-održani su radni sastanci u  prostorima poduzeća PLIVA 
d.o.o., Gradu Sv.I.Zelina i Gradu Zagrebu te sa  Vatrogasnom 
zajednicom Grada Zagreba i Vatrogasna zajednicom 
Zagrebačke županije vezano uz provedbu vježbi zaštite i 
spašavanja tijekom srpnja i rujna 2015.g. 
(ukopno održano 5 sastanaka) 
-točka 12. tijekom travnja i svibnja 2015. godine, PUZS Zagreb 
održao je radne sastanke s predstavnicima JLP(R)S s područja 
svoje nadležnosti u svezi realizacije njihovih zadaća utvrđenih 
u Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od  interesa za RH u 2015. godini, 
(ukupno održano 36 sastanaka) 
-točka 14. PUZS Zagreb je u 10 gradova i 2 općine, proveo 
osposobljavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja 
JLP(R)S s područja svoje nadležnosti-postrojbe civilne zaštite 
opće namjene,  
-točka 17. Hrvatske šume d.o.o.,dostavile su PUZS Zagreb 
Plan zaštite šuma od požara za 2015.godinu, 
-točka 19. HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ putnički prijevoz i HŽ 
Cargo d.o.o. dostavili su PUZS Zagreb, Godišnji plan čišćenja 
pružnog pojasa za 2015. godinu te Planove i program 
posebnih mjera zaštite od požara, 
-točka 20. Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., 
Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., te Županijska uprava za ceste 
Zagrebačke Županije dostavile su PUZS Zagreb, Godišnji plan 
košnje trave i čišćenja cestovnog pojasa od zapaljivih tvari na 
autocestama, 
-točka 21. JU za upravljanje parkovima prirode -„Park prirode 
Medvednica“, „Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje“ i 
„Zeleni prsten Zagrebačke Županije“ kontaktirale su nadležna 
tijela „Hrvatskih šuma“ u svezi provedbe dodatnih mjera zaštite 
od požara na njihovom području te dostavile PUZS Zagreb 
Planove motrenja, čuvanja i ophodnje, 
-točka 22. JLP(R)S na svojim područjima nadležnosti pratile su 
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i nadzirale stanja odlagališta otpada, te su po potrebi 
poduzimale sanaciju nekontroliranih divljih odlagališta otpada, 
-točka 23. –HEP - Proizvodnja d.o.o. i Hrvatski operator 
prijenosnog sustava d.o.o. dostavili  su Izvješće o provedbi 
pripremnih i drugih aktivnosti u provedbi mjera zaštite od 
požara te Planove čišćenja s dinamikom izvršenja, 
-po točkama 25., 30. i 33.- PUZS Zagreb nije imao 
postupanja, 
-točka 34. - JLP(R)S je sugerirano da u suradnji s lokalnim 
podružnicama – Upravama šuma utvrde načine i uvjete 
korištenja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za 
eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih 
putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara, 
-točka 35. – u sklopu planova koje su dostavile Hrvatske 
šume, razrađeni su postupci izrade šumskih prosjeka, 
navedena je oprema koja će se koristiti za potrebe intervencija 
gašenja požara, kao i sredstva veze, 
-po točkama 37., 38., 39. i 41.- PUZS Zagreb nije imao 
postupanja, 
U Županijskom centru 112 Zagreb kontinuirano su se 
izvršavale zadaće u vezi ažuriranja baze podataka o 
sudionicima sustava zaštite i spašavanja na području 
nadležnosti. 
BROJ PROVEDENIH INTERVENCIJA 
Grad Zagreb 
 -Požar otvorenog prostora – 652 
 -Požar na objektu – 518 
Zagrebačka županija: 
-Požar otvorenog prostora –304 
-Požar na objektu - 243 

 
PUZS Zagreb dostavio je  2 izvješća o provedbi svojih zadaća 
Sektoru za civilnu zaštitu te Sektoru za vatrogastvo 1 izvješće. 
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2. 
 

Izrada i Provedba Vladinog 
"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 
turističku godinu 2015" 

(TURS 2015) u dijelu 
"Sigurnost turista" 

Sukladno Odluci ravnatelja o pripremama za sudjelovanje u 
izvršavanju pripremnih i provedbenih aktivnosti iz djelokruga 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje za turističku sezonu u 
2015. godini,  PUZS Zagreb proveo je slijedeće zadaće: 
 
-PUZS Zagreb održao je radne sastanke s predstavnicima svih 
36 JLP(R)S, s ciljem razmatranja stanja njihove pripremljenosti 
i reagiranja u slučaju veće nesreće ili katastrofe na području 
njihove nadležnosti tijekom turističke sezone za 2015.godinu, 
te je inicirano od strane PUZS da se organiziraju  zajednički 
sastanci JLP(R)S i žurnih službi, civilnih udruga i pravnih 
osoba koje se bave zaštitom i spašavanjem (turista), na kojim 
će se analizirati njihova spremnost, redovno ažuriranje baza 
podataka, kao i koordinirano i efikasno postupanje u slučaju 
kriznih situacija, 
 
-u suradnji sa  JLP(R)S poduzete su aktivnosti na ažuriranju i 
dopunjavanju operativnih planova civilne zaštite za evakuaciju 
i zbrinjavanje stanovništva (turista) u slučaju većih nesreća ili 
katastrofa, 
 
-JLP(R)S su održale sjednice Stožera zaštite i spašavanja 
vezano uz realizaciju zadaća pripremnih i provedbenih 
aktivnosti za turističku sezonu u 2015. godini, te su članovi 
Stožera upoznati s Operativnim planom evakuacije i 
zbrinjavanja turista s ciljem koordiniranog i efikasnog 
postupanja u slučaju  izvanrednog događaja, 
  
-inicirani su i provedeni  zajednički sastanci svih sudionika 
zaštite i spašavanja turista na razini Grada Zagreba i 
Zagrebačke županije s predstavnicima  turističkih zajednica i 
ostalih pravnih osoba koje se planski uključuju u provedbu 
mjera sigurnosti turista s ciljem koordiniranog i efikasnog 
postupanja u slučaju velike nesreće ili katastrofe s naznakom 
na mjeru evakuacije u zbrinjavanja, te je istaknuta važnost 
pravovaljanih i pravovremenih informacija koje se dostavljaju 
na nacionalne žurne brojeve, uz ostale i na broj  112, a s kojim 
su najčešće upoznati i sami turisti, 

  
  Ukupan broj sastanaka:36 
 
 
  



 
 

184 
 

  
PUZS Zagreb uputio je dopise u svezi provedbe mjera 
sigurnosti i postupaka u zaštiti i spašavanju turista u slučaju 
velike nesreće ili katastrofe, te dostavu ažuriranih podataka 
odgovornih osoba s njihovim brojevima telefona slijedećim 
pravnim osobama: HGSS – Stanici Zagreb i Samobor, 
Gradskom društvu Crvenog križa Zagreb, Društvu Crvenog 
križa Zagrebačke Županije, Turističkoj zajednici Grada 
Zagreba i Turističkoj zajednici Zagrebačke županije, 
 
- HGSS – Stanica Zagreb i Samobor, Gradsko društvu 

Crvenog križa Zagreb, Društvo  Crvenog križa Zagrebačke 
Županije, Turistička zajednica Grada Zagreba, Ministarstvo 
zdravlja-Uprava za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu 
u zajednici dostavile su PUZS Zagreb ažurirane podatke 
odgovornih osoba s njihovim brojevima telefona te podatke 
o dodatnim timovima hitne medicinske službe na državnim 
cestama sa lokacijama, 

 
- redovno su ažurirane  baze podataka ŽC 112 Zagreb 

(telefonski imenici sa brojevima svih sudionika zaštite i 
spašavanja i službi redovnih djelatnosti te tijela i čelnih 
osoba na području nadležnosti u jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave koje će djelovat na 
sprečavanju i otklanjanju posljedica neželjenih događaja, 

 
- usklađen je način razmjene informacija između ŽC 112 i 

drugih žurnih i inspekcijskih službi na području Grada 
Zagreba i Zagrebačke županije u cilju pravovremenog 
dostavljanja informacija vezanih za zaštitu i spašavanje i 
djelovanje svih sudionika zaštite i spašavanja u izvanrednim 
okolnostima, sprječavanja i otklanjanja mogućih posljedica 
neželjenih događaja, 

 
- prema odredbama točke VIII., Odluke o pripremama za 

sudjelovanje u izvršavanju pripremnih i provedbenih 
aktivnosti iz djelokruga Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje za turističku sezonu u 2015. godini, PUZS 
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Zagreb imao je obvezu dostavljanja Izvješća o izvanrednim 
događajima na području svoje nadležnosti: 

 
- na području nadležnosti PUZS Zagreb - područje Grada 

Zagreba i Zagrebačke županije, tijekom turističke sezone u 
2015.g. nije bilo izvanrednih događaja, velikih nesreća ili 
katastrofe koje bi ugrozile sigurnost većeg broja ljudi, 
materijalnih dobara i okoliš, te zahtijevale intervenciju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja 

 
Sektoru za civilnu zaštitu dostavljena su 2 izvješća o provedbi 
zadaća PUZS: Izvješće o zadaćama koje je poduzeo PUZS 
Zagreb vezano uz zadaće iz Odluke ravnatelja za turističku 
sezonu za 2015.godinu u sklopu kojeg je bilo i  izvješće o 
popunjenosti i osposobljenosti postrojbi civilne zaštite JLP(R)S, 
kao i podatak o financijskim sredstvima osiguranim u 
proračunima JLP(R)S za 2015. godinu te završno izvješće 
PUZS Zagreb vezano uz provedene zadaće za TURS 2015.g. 

3. 
 

Mjere civilne zaštite u 
nepovoljnim vremenskim 

uvjetima  

Tijekom 2015.g. PUZS je svim JLP(R)S-(36), s područja 
nadležnosti redovno prosljeđivao upozorenja dobivena od 
strane DHMZ o pogoršanju vremena i nastanku nepovoljnih 
vremenskih uvjeta, te im je ukazivano na  poduzimanje 
preventivnih mjera u slučaju izvanrednih događaja izazvanih 
nepovoljnim vremenskim uvjetima, uz obvezu dostavljanja 
tabličnog izvješća sa iskazivanjem podataka o nastalim 
posljedicama po stanovništvo i njihovu imovinu putem obrasca 
koji im je dostavljen, 
JLP(R)S su dostavljale PUZS obrasce tabličnog izvješća o 
stanju na svom području, te poduzetim preventivnim i 
operativnim aktivnostima.  
 
U Zagrebačkoj županiji održana je preventivna sjednica 
Stožera ZIS vezano uz najavu pogoršanja vremena s obilnim 
padalinama snijega u periodu od  04.02. do 09.02.2015. g. 
 
Nadcestarije Zagrebačkog holdinga i Županijskih cesta 
Zagrebačke županije, dostavljale su redovno svoja izvješća o 
broju ekipa koje su izlazile na teren te količinama sipine i soli 

Ukupan broj sastanaka:39 
Sastanci planirani u IV kvartalu 
kada počinje zimski period 
 
Nakon prosljeđivanja e-mail 
obavijesti o mogućnosti nastanka 
nepovoljnih vremenskih  uvjeta 
PUZS Zagreb je u stalnim 
telefonskim kontaktima s  JLP(R)S 
s područja svoje nadležnosti 
vezano uz stanje na njihovom 
području nadležnosti 
 
 Tijekom cijele godine,jednom 
mjesečno, a po potrebi i češće 
organizirani radni sastanci s  
predstavnicima Stručne službe 
Zagrebačke županije zadužene za 
poslove civilne zaštite i Ureda za 
upravljanje u hitnim situacijama 
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koje su utrošene.  
 
Održan je sastanak u Gradu Zagrebu, Uredu za upravljanje u 
hitnim situacijama, vezan uz koordinaciju svih službi i 
operativnih snaga Grada Zagreba u slučaju poduzimanja 
potrebnih aktivnosti koje su vezane uz pojavu izvanrednih 
događaja izazvanih nepovoljnim vremenskim uvjetima, 
 
-  na području Grada Samobora uslijed obilnih kiša 22. i 23. 
svibnja 2015. g., dolazi do bujičnih poplava potoka 
Bregančice i plavljenja  Grdanjaca i manjih naselja, te su 
aktivirane sve snage zaštite i spašavanja  Grada Samobora 
-u Gradu Samoboru održan je sastanak te je održano i 
nekoliko sjednica Stožera ZIS vezano uz donošenje odluka i 
zaključaka za aktiviranje sustava ZiS-a  vezano uz poplave 
 
-tijekom ljetnog perioda PUZS Zagreb prosljeđivao  je svim 
JLP(R)S obavijesti vezano uz pojavu toplinskih valova te  koje 
je postupke preventivno potrebno poduzeti kao zaštitu od 
toplinskog vala, 
   
-U mjesecu listopadu zbog visokog vodostaja rijeke Kupe  
aktivirani su stožeri Zagrebačke županije, Grada Velika Gorica 
i općina Orle i Pisarovina uz aktivno poduzimanje adekvatnih i 
u tom trenutku procijenjenih  potrebnih  mjera obrane od 
poplave od strane Hrvatskih voda i lokalnih samouprava.    
-Općina Pisarovina je zbog poplava na svom području tražila 
od DUZS čamac s motorom i posadom što joj je i odobreno 
 
- tijekom studenog 2015. godine, PUZS Zagreb održao je 
radne sastanke s predstavnicima JLP(R)S-(36) s područja 
nadležnosti s ciljem definiranja njihovih obveza koje se odnose 
na razmatranje stanja pripremljenosti i dostignute sposobnosti 
sustava civilne zaštite za reagiranje u nepovoljnim vremenskim 
uvjetima na području njihove nadležnosti: 
  
- organizaciju radnih sastanaka JLP(R)S sa predstavnicima 

žurnih službi, komunalnih poduzeća i udruga građana s 

Grada Zagreba   
Sastanci planirani u IV kvartalu 
kada počinje zimski period-36 
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ciljem stjecanja uvida u stanje njihove spremnosti za 
reagiranje u slučaju izvanrednih događaja, 

- organizaciju pripremne sjednice Stožera civilne zaštite kao i 
   osiguranje uvjeta za izvršavanje zadaća Stožera CZ, 
- razmatranje Plana čišćenja prometnica u zimskom periodu 

donesenog od nadležne zimske službe odnosno cestovnih 
upravitelja i koncesionara,  

- analizu i procjenu opasnosti u slučaju nastanka nepovoljnih 
vremenskih uvjeta,  

- planiranje preventivnih mjera i aktivnosti na osnovi „naučenih 
lekcija“, 

- isticanje važnost poštivanja „načela supsidijarnosti“ odnosno 
korištenje vlastitih sposobnosti i postupanje sukladno 
rješenjima utvrđenim u Planu zaštite i spašavanja, 

- ukazano je na provjeru i po potrebi usklađivanje rješenja 
utvrđenih u Planu zaštite i spašavanja JLP(R)S s Planom 
obrane od poplava Hrvatskih voda odnosno s Operativnim 
planovima djelovanja zimskih službi cestovnih upravitelja i 
koncesionara za zimski period 2015./2016. godine te 
pravovremeno kontaktiranje rukovoditelja obrane od poplava  
Hrvatskih voda kako bi se pravodobno moglo reagirati u 
skladu  s informacijama o stanju voda na slivnom području, a 
u svrhu osiguranja potrebnih materijalno-tehničkih sredstava 
te ljudskih  kapaciteta, 

 
- naglašena je obveza provođenja zadaća vezanih uz 

osiguranje uvjeta za privremeno zbrinjavanje ugroženih i 
stradalih osoba koje se uslijed nepovoljnih vremenskih 
uvjeta zateknu u okolnostima koje im onemogućavaju 
nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja, kao i 
za privremeno zbrinjavanje osoba kojima je ugroženo 
zdravlje i život uslijed prijetnji izazvanih nepovoljnim 
vremenskim uvjetima ili im je zbog nastalih posljedica 
onemogućeno  korištenje vlastitog doma, te način 
informiranja i obavješćivanja stanovništva o potrebi za 
pripremu pričuva vode, hrane, energenata i drugih osnovnih 
životnih potrepština sukladno stečenom iskustvu i 
specifičnosti prostora, 
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- žurno dostavljanje podatka Županijskom centru 112 koji su 

potrebni za redovno ažuriranje baza podataka vezano uz 
operativne snage civilne zaštite, 

 
- obveza dostavljanja izvješća Županijskom centru 112 i 

Odjelu za preventivne i planske poslove putem elektronske 
pošte 
 

-Županijski centar 112 održava stalne kontakte s nadležnim 
službama (kontakt centrima) Hrvatskih voda i komunalnih 
poduzeća u praćenju stanja voda, te s nadležnim službama 
cestovnih upravitelja i koncesionara poradi pravodobnog 
alarmiranja i reagiranja žurnih službi i ostalih operativnih snaga 
civilne zaštite u slučaju nastanka izvanrednog događaja. 

 
-u slučaju nastanka izvanrednog događaja PUZS Zagreb bio je 
u obvezi dostaviti Sektoru za civilnu zaštitu izvješće o nastalom 
izvanrednom događaju te aktiviranim snagama i poduzetim 
aktivnostima od strane JLP(R)S, komunalnih poduzeća te 
cestovnih upravitelja i koncesionara gdje je događaj nastao, 
obzirom da izvanrednih događaja nije bilo PUZS Zagreb nije 
izrađivao izvješća, 

 
-svim nadcestarijama s područja nadležnosti PUZS Zagreb 
dostavio je obavijest o dostavljanju njihovog izvješća o stanju 
prometnica prilikom jačih padalina snijega  te potrošenim 
količinama soli i sipine uslijed nepovoljnih vremenskih prilika 

4. 
Učinkovito provođenje 

pravnih propisa u području 
civilne zaštite 

Sukladno odredbama  Zakona o zaštiti i spašavanju svim 
JLP(R)S s područja nadležnosti (36) dostavljen je dopis o 
provođenju njihovih obveza i zadaća: 
 
- razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno 
svih operativnih snaga zaštite i spašavanja ,donošenje 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 
na svom području, osiguranje financijskih sredstava 
namijenjenih za financiranje sustava zaštite i spašavanja,  
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-JLP(R)S s područja nadležnosti koje su dobile suglasnost na 
Procjenu ugroženosti dostavljen je dopis o provođenju njihovih 
obveza i zadaća sukladno odredbama Zakona o zaštiti i 
spašavanju i podzakonskim aktima odnosno obveza izrade 
Plana ZIS-a i Plana civilne zaštite te izrada nove Odluke o 
operativnim snaga zaštite i spašavanje sukladno Procjeni 
ugroženosti 
 
-svim JLP(R)S dostavljen je  Zakon o sustavu civilne zaštite 
(NN br.82/15) te im je ukazano na nove obveze i zadaće koje 
su propisane zakonom. 
 
-na sastancima koje PUZS Zagreb održao s predstavnicima  
JLP(R)S   
  upoznati su s obvezama sukladno odredbama  Zakona o 
sustavu  
  civilne zaštite (NN br.82/15) : 
 
- izrada godišnje  analize stanja i godišnji plan razvoja sustava 
civilne  
  zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 
smjernice  
  za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju 
svake  
  četiri godine 
- izrada  procjene rizika od velikih nesreća 
- izrada  plana djelovanja civilne zaštite 
- izrada  odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 
sustav  
   civilne zaštite 
- izrada odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite 
- osiguranje  financijskih  sredstava za izvršavanje odluke o   
   financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i 
katastrofi  
   prema načelu solidarnosti. 
-  izrada plana vježbi civilne zaštite 
- osiguravanje materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za   
  financiranje  i opremanje operativnih snaga sustava civilne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukupan broj sastanaka:36 
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zaštite 
- osnivanje, razvoj, financiranje, opremanje, osposobljavanje i  
  uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim 
smjernicama i  
  planu razvoja sustava civilne zaštite 
- planiranje i osiguravanje uvjeta za premještanje, sklanjanje,  
   evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi 
drugih  
   mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, 
materijalnih i  
   kulturnih dobara i okoliša 
- osiguravanje uvjeta za raspoređivanje pripadnika u postrojbe 
i na   
  dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje evidencije   
  raspoređenih   pripadnika 
- osiguravanje uvjeta za vođenje i ažuriranje baze podataka o  
  pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga 
sustava  
  civilne zaštite 
-vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i  
  katastrofama. 
-koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne 
zaštite u  
 velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu 
nadležnog  
 stožera civilne zaštite. 
- izradu vanjskog  plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća 
koje  
  uključuju opasne tvari za razinu županije i Grada Zagreba  

5. 

Provođenje pravnih propisa 
u području civilne zaštite i  
dokumentima prostorno-
planske dokumentacije 

JLP(R)S 
 
 
 

JLP(R)S s područja nadležnosti PUZS Zagreb bile su u 
postupku izrade Procjena ugroženosti, Planova ZIS i Planova 
CZ odnosno usklađivanja s odredbama Pravilnika o 
metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i Planova zaštite i 
spašavanja („Narodne novine“, broj 30/14 i 67/14). 
 
Ažurirane su  Procjene ugroženosti za:Grad Zagreb  i Grad 
Sv.Ivan Zelina- u postupku su dobivanja suglasnosti od DUZS  
 

 
Procjene ugroženosti:18 
Donesene:18 
od toga, revidirano (ažurirano):18 
 
Planovi zaštite i spašavanja:18 
Doneseni:18 
od toga, revidirano (ažurirano):18 
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U postupku usklađivanja su Procjene ugroženosti za: Grad 
Ivanić-Grad te Općinu Stupnik. 
 
 

Prostorno planska dokumentacija: 
Broj podnesenih zahtjeva:99 
Broj izdanih suglasnosti:15 
Broj danih uvjeta za m. z.i s.:33 
Broj javnih rasprava:33 
Broj uvjeta /potvrda lokacijskih 
dozvola i glavnih projekata:16 
Broj tehničkih pregleda skloništa:2 
Broj odbijenih, odnosno vraćenih 
zahtjeva na doradu: 0 (rješavano 
kroz postupak javnih rasprava) 

6. 

Sudjelovanje u radu stožera 
zaštite i spašavanja, 

zapovjedništva civilne 
zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava u slučaju 
velike nesreće 

-tijekom I. kvartala na području nadležnosti PUZS Zagreb nije 
bilo izvanrednih događaja/velike nesreće pa temeljem 
navedenog nisu se ni sazivale sjednice Stožera ZIS-a odnosno 
Zapovjedništva CZ i Vatrogasnog zapovjedništva osim u 
Zagrebačkoj županiji zbog najave pogoršanja vremena s 
obilnim padalinama snijega u periodu od  04.02. do 
09.02.2015. godine s ciljem poduzimanja potrebnih 
preventivnih aktivnosti 
 
-tijekom II kvartala održane su sjednice Stožera ZIS  u 
Zagrebačkoj županiji te gradovima i općinama vezano uz 
provedbu zadaća sukladno obvezama iz  Programa aktivnosti 
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2015. godini kao i provedbu  zadaća 
vezanih uz turističku sezonu za 2015.g. 
 
-u  Gradu Samoboru  održane su sjednice  Stožera ZIS-a, 
vezane uz  poplavljivanje uslijed obilnih kiša 22. i 23. svibnja 
2015. g., 
 
-Općina Stupnik -  održana je sjednica  Stožera ZIS-a vezano 
uz problematiku popune i osposobljavanja postrojbe opće 
namjene te nabavu opreme,  
 
-tijekom III.kvartala gradovi i općine koji nisu u II. kvartalu 
održali   sjednice Stožera ZIS vezano uz provedbu zadaća 
sukladno obvezama iz  Programa aktivnosti u provedbi 

Ukupan broj sastanaka:42 
 



 
 

192 
 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2015. godini kao i provedbu  zadaća vezanih uz 
turističku sezonu za 2015.g. proveli su zadaće tijekom ovog 
kvartala 
-U mjesecu listopadu zbog visokog vodostaja rijeke Kupe  
aktivirani su stožeri te održane sjednice, Zagrebačke županije, 
Grada Velika Gorica i općina Orle i Pisarovina  
 
-vezano uz dolazak migranata na područje Republike Hrvatske 
odnosno područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije 
odnosno njihov prihvat i smještaj održavane su sjednice 
Stožera ZIS i radni sastanci  u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj 
županiji, gradovima Jastrebarsko, Samobor i Zaprešić te općini 
Brdovec 
 
-tijekom IV. kvartala JLP(R)S su održavale  preventivne 
sjednice Stožera ZIS  vezano uz provedbu mjera zaštite od 
poplava tijekom listopada 2015.g., te provedbu zadaća 
sukladno obvezama iz   naputka Mjere zaštite i spašavanja u 
nepovoljnim vremenskim uvjetima u 2015/2016.godini, 
razmatranje analize stanja sustava civilne zaštite u 
2015.godini, utvrđivanje godišnjeg plana razvoja sustava 
civilne zaštite za 2016.godinu, izradu smjernica za sustav 
civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje, nabavu opreme za 
sustav civilne zaštite te planiranje financijskih sredstava 
 

7. 

Osiguranje normativnih 
pretpostavki za primjenu 
dosadašnjih i donošenje 
novih jasnih politika od 

interesa za razvoj sustava 
civilne zaštite  

-sve JLP(R)S s područja nadležnosti PUZS Zagreb bile su  
upoznate s izradom prijedloga novog Zakona o sustavu civilne 
zaštite, a po stupanju na snagu Zakona o sustavu civilne 
zaštite PUZS Zagreb je  JLP(R)S obavijestio o istom te im 
putem elektronske pošte dostavio isti 

 

8. 
Popunjenost operativnih 

snaga zaštite i spašavanja  
 

Popunjeno: 
 
Postrojbe civilne zaštite opće namjene 
1. Postrojba civilne zaštite Općine Pisarovina opće namjene 
(20), raspoređeno 24 pripadnika  

 
Broj popunjenih postrojbi ON: 7 
 
Broj popunjenih spec. postrojbi : 2 
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2. Postrojba civilne zaštite  Općine Gradec opće namjene (23), 
raspoređeno 28 pripadnika 
3. Postrojba civilne zaštite Grada Svetog Ivana Zeline opće 
namjene (20), raspoređeno 30 pripadnika 
4. Postrojba civilne zaštite Općine Preseka opće namjene (23), 
raspoređeno 26 pripadnika 
5. Postrojba civilne zaštite Grada Samobora opće namjene 
(53), raspoređeno 62 pripadnika  
6. Postrojba civilne zaštite Općine Žumberak opće namjene 
(12), raspoređeno 21 pripadnik 
7. Postrojba civilne zaštite Grada Ivanić-Grada opće namjene 
(36), raspoređeno 43 pripadnika 
__________________________________________________ 
Ukupno postrojbe opće namjene raspoređeno 234 pripadnika 
Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene 
1. Postrojba civilne zaštite Grada Svetog Ivana Zeline za 
spašavanje iz ruševina (15), raspoređeno 20 pripadnika 
2. Postrojba civilne zaštite Grada Ivanić-Grada za spašavanje 
iz ruševina (20), raspoređeno 29 pripadnika 
__________________________________________________ 
Ukupno postrojbe spec. namjene raspoređeno 49 pripadnika 
Smotrirano: 
Postrojbe civilne zaštite opće namjene 
Postrojba civilne zaštite Grada Ivanić-Grada opće namjene 
(36), pozvano 39 smotrirano  25  
Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene 
 
Postrojba civilne zaštite Grada Ivanić-Grada za spašavanje iz 
ruševina (20), pozvano 21, smotrirano 16 pripadnika.   
Izrađeno poziva za vježbu: 
Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti Novi 
Zagreb-zapad opće namjene, 66 poziva 
Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti  
Novi Zagreb-istok opće namjene, 54 poziva 
_____________________________________________ 
Ukupno izrađeno poziva za vježbu 120 
Izrađeno poziva za smotru: 
1. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti Novi 

Broj obavljenih smotriranja postrojbi 
ON: 1 
 
Broj obavljenih smotriranja specijal. 
postrojbi: 1 
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Zagreb-istok opće namjene, 62 poziva 
2. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti 
Podsused-Vrapče opće namjene, 67 poziva 
3. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti Novi 
Zagreb-zapad opće namjene, 63 poziva 
4. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti 
Gornji grad-Medveščak opće namjene, 38 poziva 
5. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti 
Podsljeme opće namjene, 54 poziva 
6. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti 
Gornja Dubrava opće namjene, 67 poziva 
7. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti 
Trnje opće namjene, 44 poziva 
8. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti 
Črnomerec opće namjene, 79 poziva 
9. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti 
Peščenica-Žitnjak opće namjene, 55 poziva 
10. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti 
Maksimir opće namjene, 44 poziva 
11. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti 
Stenjevec opće namjene, 60 poziva 
12. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti 
Sesvete opće namjene, 78 poziva 
13. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti 
Donja Dubrava opće namjene, 72 poziva 
14. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti 
Donji grad opće namjene, 39 poziva 
15. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti 
Brezovica opće namjene, 63 poziva 
16. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti 
Trešnjevka-sjever opće namjene, 62 poziva 
17. Postrojba civilne zaštite Grada Zagreba-Gradske četvrti 
Trešnjevka-jug opće namjene, 53 poziva 
_____________________________________________ 
Ukupno izrađeno poziva za smotru 1000 
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9. Osposobljenost operativnih 
snaga zaštite i spašavanja 

 
-tijekom I. kvartala, PUZS Zagreb proveo je osposobljavanja 
članova Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva civilne 
zaštite i Vatrogasnog zapovjedništva  za gradove Velika Gorica 
i Sveta Nedelja , te općine Kravarsko, Pokupsko, Orle i  
Stupnik.  
 

Broj održanih osposobljavanja 
postrojbi ON: 9 
Broj održanih osposobljavanja 
specijal. postrojbi:0 
 
Broj održanih osposobljavanja 
Stožera ZIS, Zapovjedništva CZ i 
Vatrogasnog zapovjedništva: 
GRADOVI:2, OSPOSOBLJENIH:19 
OPĆINE:4, 
OSPOSOBLJENIH:17 

10. 

Suradnja s tijelima državne 
uprave, tijelima JPL(R)S, 

udrugama građana, 
ustanovama i pravnim 
osobama koje se bave 
zaštitom i spašavanjem 

-aktivno sudjelovanje u svim projektima DUZS-a koji su 
zahtijevali uključivanje i angažman PUZS Zagreb,   
temeljem dostavljenih vremenskih prognoza od strane DHMZ o 
pogoršanju vremena, PUZS tijekom cijele 2015.g. redovno 
JLP(R)S s područja nadležnosti putem elektronske pošte 
prosljeđuje  obavijesti o istom, te  od JLP(R)S traži dostavu 
obrazaca tabličnog izvješća ukoliko je na njihovom području 
došlo do izvanrednih događaja koji su izazvani nepovoljnim 
vremenskim uvjetima, 
 
- PUZS Zagreb  je putem telefonskih kontakata te održavanjem 
sastanaka u svojim prostorijama  predstavnicima JLP(R)S 
davao smjernice i prijedloge oko izrade Procjena ugroženosti, 
Planova ZIS i Planova CZ,    
(sastanci 7 gradova, 5 općina) 
 
-JLP(R)S su upoznate da je izrađena Procjena rizika od 
katastrofa RH 
 
-PUZS Zagreb je organizirao sastanke s  predstavnicima 
JLP(R)S  na kojima  je dogovorio provedbu osposobljavanja 
članova Stožera zaštite i spašavanja,Zapovjedništva civilne 
zaštite i Vatrogasnog zapovjedništva  za gradove Velika Gorica 
i Sv.I.Zelina, te općine Kravarsko, Pokupsko, Orle i Bedenica. 
 
-održani su radni sastanci  u Gradu Sveta Nedelja i Općini 
Stupnik vezano uz obilježavanje Dana pobjede i domovinske 

Ukupan broj sastanaka:32 
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zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja-mimohod.  Općina 
Stupnik učestvovala je na mimohodu sa 8 pripadnika civilne 
zaštite opće namjene.  
 
-u periodu od 16.09.2015. do 28.09.2015.g. PUZS Zagreb bio 
je angažiran na području Grada Zagreba i Zagrebačke 
Županije zbog dolaska migranata  s ciljem njihovog 
humanitarnog prihvaćanja i zbrinjavanja. 
Predstavnici PUZS Zagreb sudjelovali su na radnim 
sastancima i u radu Stožera ZIS gradova i općina na čijem 
području su se nalazili migranti: 
-u suradnji s Gradom Zagrebom kao poslodavcem,i Hrvatskim 
zavodom za zapošljavanje i HŽ Cargo d.o.o. u periodu od 
11.11.2015. do 10.12.2015.g. PUZS Zagreb bio je koordinator 
i organizator javnih radova na čišćenju vagona na Glavnom 
kolodvoru Zagreb, vlakova u kojima su  prevoženi migranti. 
 
-suradnja s Gradom Zagrebom- Gradskim  uredom za 
obrazovanje ,kulturu i šport te Zagrebačkom županijom- 
Upravnim odjelom za prosvjetu,kulturu, šport i tehničku kulturu 
vezano uz objavu Natječaja DUZS za  za  likovne,literarne i 
foto radove djece i mladih za 2015./2016.g. 
 
PUZS Zagreb im je dostavio dopise u kojima ih je upoznao  sa 
uvjetima natječaja odnosno tematikom i kategorijama radova, 
rokovima natječaja, nagradama te imenovanjem  predstavnika 
navedenih institucija koji će sudjelovati u izboru radova. 
 
-tijekom cijele 2015 g. PUZS  surađuje s  Gradskim društvom 
Crvenog križa Grada Zagreba te Hrvatskom udrugom za obuku 
potražnih pasa vezano uz provedbu edukacije djece iz 
područja zaštite i spašavanja odnosno sustava civilne zaštite 
 

11. 
Aktivno sudjelovanje u 

projektima koji jačaju sustav 
zaštite i spašavanja 

U okviru projekta HeERO realizirano planirana mjesečno 
testiranje  
 e- poziva sukladno raspoloživim kapacitetima te zadnje 
testiranje  
 sprovedeno u ožujku 2015. 

Ukupan broj sastanaka: 13 
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Sudjelovanje u izradi Priručnika integriranog sustava 
upravljanja u velikim nesrećama i katastrofama  
Aktivnosti i radni sastanci  radne  skupine  za izradu 
programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske 
unije  2014. – 2020. iz tematskog cilja TO 5 i   TO 10.,  
odnosno definiranje tematskih ciljeva. U ključne projekte 
uvršten projekt osposobljavanja specijalističkih postrojbi civilne 
zaštite državne i županijske  razine.  
Program osnovnog tečaja potrage i spašavanja zrakoplova u 
skladu sa standardima ICAO i IMO. 
 

12. Priprema i provedba vježbi 
zaštite i spašavanja 

I KVARTAL 
1. Terenska vježba zaštite i spašavanja „ČIĆE“ 2015. 

Ožujak 2015. 
2. Simulacijska vježba „PAD ZRAKOPLOVA 2015.  04. 

veljače 
Vježba „uspostava komunikacije putem satelitske veze 
(SKV)“  
3.       2.Siječanj 2015. 
4.       3.Veljača 2015. 
5.       4.Ožujak 2015. 
 

II KVARTAL 
1.Terenska vježba MURA 2015. -  PUZS Zagreb je imao ulogu 
sudionika u vježbi – međunarodna  razina vježbe 
Vježba „uspostava komunikacije putem satelitske veze (SKV)“  

      2.Travanj 2015. 
      3.Svibanj 2015. 
      4.Lipanj 2015. 

           5.Simulacijsko komunikacijska vježba centara 112 
„TETRAEX1 2015“  

     Svibanj 2015. – PUZS Zagreb je sudionik u vježbi – 
županijska razina vježbe 

          6.Tajni pozivatelj 2015 (kvaliteta prijema poziva) - PUZS 
Zagreb je nositelj vježbe  - lokalna razina vježbe - Svibanj 
2015. 
 
III KVARTAL 

Planirano vježbi za 2015. -16 
Ukupan broj održanih vježbi:22 
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1)- “ SINTEZA 1 SM 2015“ 02.07.2015. Operativno-pokazna 
vježba na prostorima PLIVA d.o.o. Savski Marof – sudjelovatelj  
-županijska razina 
2)-05.09.2015.g.  u Brezovici je održana operativno-pokazna 
vježba „BREZOVICA 2015“ – Sudjelovatelj – lokalna razina 
3)-12.09.2015.U Gradu Sv. Ivan Zelina,  održana je  
operativno pokazna vježba „PRIGORJE 2015."  - Sudjelovatelj 
– županijska 
 Razina 
4)-12.09.2015. Pokazna vježba specijalističkih postrojbi civilne 
zaštite Grada Zagreba i ostalih operativnih snaga sustava 
civilne zaštite – „Blato 2015 –sudjelovatelj – županijska razina 
5)Srpanj 2015. Komunikacijska vježba s UHS-om, uspostava 
komunikacije putem satelitske veze (SKV) – Sudjelovatelj – 
lokalna razina 
6)Kolovoz 2015. Komunikacijska vježba s UHS-om, uspostava 
komunikacije putem satelitske veze (SKV) – sudjelovatelj – 
lokalna razina 
7)Rujan 2015. Komunikacijska vježba s UHS-om, uspostava 
komunikacije putem satelitske veze (SKV) –sudjelovatelj –
lokalna razina 
 
IV KVARTAL 
1.Listopad 2015. Komunikacijska vježba s UHS-om, uspostava 
komunikacije putem satelitske veze (SKV) – Sudjelovatelj – 
lokalna razina 
2.Studeni 2015. Komunikacijska vježba s UHS-om, uspostava 
komunikacije putem satelitske veze (SKV) – sudjelovatelj – 
lokalna razina 
3.Prosinac 2015. Komunikacijska vježba s UHS-om, uspostava 
komunikacije putem satelitske veze (SKV) –sudjelovatelj –
lokalna 
4.Simulacijsko komunikacijska vježba centara 112 „TETRAEX1 
2015“  
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13. Jačanje ljudskih potencijala 

- U ŽC 112 Zagreb u sklopu redovne popune i natječaja 
primljena su dva (2) nova djelatnika na neodređeno 
vrijeme , te dva (2) djelatnika na stručnom 
osposobljavanju na mjesto operatera-analitičara u 
Centru 112 kojima je stručno osposobljavanje prestalo 
u mjesecu prosincu, 

- U PUZS Zagreb je Odlukom ravnatelja dodijeljena 
djelatnica na mjesto stručnog referenta na privremeno 
vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci, 

- sudjelovanje jednog djelatnika na CMI tečaju  EU CPM  
u Rimu od 22. do 26.6., 

- edukacija voditelja smjena ŽC 112 – Modul 3- 
      komunikacijske vještine (4), 
- Izvršena obuka djelatnika Centra 112 za rad na sustavu 

za javno uzbunjivanje (24), 
- krajem godine primljena su na stručno osposobljavanje 

tri (3) djelatnika , dvoje u Centar 112  i jedna u Odjel 
PP,  

Broj educiranih službenika:34 

14. 
Provođenje edukacije djece 

u području zaštite i 
spašavanja  

 
Tijekom 2015.g. PUZS Zagreb je u suradnji s Gradskim 
društvom Crvenog križa Grada Zagreba te Hrvatskom udrugom 
za obuku potražnih pasa provodio edukaciju djece iz područja 
zaštite i spašavanja odnosno sustava civilne zaštite. 
Pojedine edukacije u osnovnim školama nisu provedene zbog 
zadaća PUZS vezanih uz prihvat i zbrinjavanje migranata, u 
nekim školama edukacija je otkazana zbog bolesti učenika. 
PUZS Zagreb educirao je 2073 više djece nego što je 
planirano. 
 
-PUZS Zagreb je proveo prikupljanje i upisivanje u bazu 
podataka dostavljenih likovnih radova  za Natječaj DUZS koji 
su dostavljani s područja Grada Zagreba i Zagrebačke 
županije, 
-osnovana su 2 stručna razradbena povjerenstva za odabir 
najboljih radova: 
-povjerenstvo Grada Zagreba  
-povjerenstvo Zagrebačke županije  
  

Ukupno planirano:3200 djece 
Broj škola:34 
Okvirno broj učenika:1200 
Broj vrtića:55 
Okvirno broj djece:1700 
 
Realizirano u 2015. godini:5273 
Broj škola:25  
Okvirno broj učenika:1588 učenika 
Broj vrtića:70 
Okvirno broj djece:3685 
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U PUZS Zagreb pristiglo je oko 320 radova. 
 
-PUZS Zagreb u suradnji sa stručnim razradbenim 
povjerenstvima proveo je izbor za najbolje likovne, literarne i 
foto radove djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i 
srednjoškolskog uzrasta te djece s posebnim potrebama na 
temu katastrofa i snaga civilne zaštite te je iste proslijedio u 
Kabinet ravnatelja u daljnju proceduru. 
Kabinetu ravnatelja dostavljeno je  ukupno 31 izabrani rad.  
 
GRAD ZAGREB 
-sveukupno je dostavljeno 256 radova, a izabrani su radovi iz 
sljedećih kategorija: 
Dječji vrtići:3 
Osnovne škole: 
Likovni radovi 1-4 razred:3 
Likovni radovi 5-8 razred:3 
Literarni radovi 1-4 razred:2 
Literarni radovi 1-4 razred:3 
Radovi djece s posebnim potrebama:3 
 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
-sveukupno je dostavljeno 73 rada, a izabrani su radovi iz 
sljedećih kategorija: 
Dječji vrtići:3 
Osnovne škole: 
Likovni radovi 1-4 razred:3 
Likovni radovi 5-8 razred:3 
Literarni radovi 1-4 razred:2 
Literarni radovi 1-4 razred:3 
 
-PUZS je proveo podjelu didaktičkih paketa ustanovama s 
posebnim obrazovnim potrebama čiji su učenici/štičenici 
sudjelovali na natječaju DUZS za likovne radove: Dječji vrtić 
"Poliklinike Suvag", Centar za autizam u Zagrebu,  Osnovna 
škola " Grigora Viteza,  Osnovna škola "Luka", Osnovna škola 
"Prečko", 
-PUZS  je proveo podjelu  Priznanja za sudjelovanje na 
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natječaju za likovne, literarne i foto  radove djece i mladih 
predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog  uzrasta te 
djece i mladih s posebnim obrazovnim potrebama iz Republike 
Hrvatske  za školsku 2014./2015. godinu na temu katastrofa i 
snaga zaštite  i spašavanja: 
-mentorima dječjih vrtića i osnovnih škola  koji su sudjelovali na 
Natječaju DUZS za likovne radove, PUZS Zagreb izdao je  
Potvrde o sudjelovanju na Natječaju likovnih, literarnih i foto 
radova djece i mladih za školsku 2014./2015. godinu 
-ukupno je izdano 29 potvrda 
-vezano uz provedbu natječaja DUZS za  likovne,literarne i foto 
radove djece i mladih za 2015./2016.g.  PUZS Zagreb je putem 
elektronske i obične pošte obavijestio 313 ustanova 
(predškolske, školske, srednjoškolske i posebne obrazovne 
ustanove) o Natječaju DUZS za  likovne,literarne i foto radove 
djece i mladih za 2015./2016.g. 
    
SVEUKUPNO OBAVIJESTI: 313    
    
GRAD ZAGREB: 232    
DJEČJI VRTIĆI: 60                 
OSNOVNE ŠKOLE: 107    
SREDNJE ŠKOLE: 56                  
POSEBNE OBRAZOVNE USTANOVE: 9   
 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA: 81  
DJEČJI VRTIĆI: 19  
OSNOVNE ŠKOLE: 47  
SREDNJE ŠKOLE: 13  
POSEBNE OBRAZOVNE USTANOVE: 2  
-vezano uz objavu Natječaja DUZS, PUZS Zagreb  je  
kontaktirao Grad Zagreb-Gradski ured za obrazovanje , kulturu 
i šport te Zagrebačku županiju-Upravni odjel za prosvjetu, 
kulturu, šport i tehničku kulturu te ih je upoznao  sa provedbom 
i uvjetima natječaja DUZS za  za  likovne,literarne i foto radove 
djece i mladih za 2015./2016.g. 
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15. 

Izgradnja jedinstvenog 
informacijsko-

komunikacijskog sustava 
112 

U okviru redovnih aktivnosti DIKSA  

16. 

Održavanje funkcionalnosti i 
nadogradnja postojećeg 
sustava za uzbunjivanje 

 

  Izvršeno označavanje inventarskim oznakama Sustava za 
upravljanje i nadzor sirena HORMAN.  
 Rađeno je na rješavanju problema sa zakupljenim vodovima 
prema sirenama. Vod Špansko je odjavljen. Vod prema sireni u  
Sesvetama je osposobljen i sirena radi. Izvršena je prijava 
kvara za neispravne vodove (Žitnjak, MORH i Prečko). 
U 2015. godini instaliran je sustav HÖRMAN u koji je uključeno 
16. sirena. Sustav radi na prijenosu signala putem radio veze. 
Izvršen je obilazak i utvrđivanje stanja sirena naslijeđenih od 
MORH-a,  a koji nisu imale inventurne brojeve. 
 
 Održan je sastanak sa predsjednikom Vatrogasne zajednice 
Zagrebačke Županije g. Novoselom, a vezano za dostavu 
podataka o testiranju vatrogasnih sirena sukladno Pravilniku o 
izmjeni pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N. 
br.47/06 i 110/11). Dogovoreno je da će se problem probati 
riješiti na Povjerenstvu Vatrogasne zajednice.  
U nekoliko navrata je došlo do kvara na sireni u Donjoj Pušći a 
koja je u sustavu HORMAN, pa je kvar rješen  od strane 
izvođača radova ECCOS-a ,koji je instalirao sustav, a kvar je u 
garantnom roku. 
Izvršen je izvid lokacije za sirene koje će se također instalirati u 
sustav HORMAN te je sa izvođačem radova ECOS  napravljen 
obilazak lokacija i dogovoren način montiranja na lokacijama 
Brdovec, Zaprešić, Sveta Nedjelja i Gajnice u Zagrebu. 
Redovno je rađeno ispitivanje Sustava za javno uzbunjivanje 
svake prve subote u mjesecu. 
4. travnja Sustav za javno uzbunjivanje  sukladno Pravilniku o 
postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj 
47/06., 110/11. I 10/15.) nije ispitivan jer je prva subota u 
mjesecu padala na Veliku subotu. 
Izvršena su redovna ispitivanja Sustava za javno uzbunjivanje 
3. siječnja, 7. veljače, 7. ožujka, 2. svibnja, 6. lipnja, 4. srpnja, 
1. kolovoza, 5. rujna, 3. listopada, 7. studenog i 5. prosinca 

Ukupan broj sirena:89 
Broj uvezanih sirena:32 
 
Broj ispitanih:32 
Broj ispravnih:25: 
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2015. godine te izvanredno uključivanje Sustava za javno 
uzbunjivanje 15. Studenog  2015. Godine povodom tragičnih 
događaja u Francuskoj. 
Tom prilikom je organizirano ručno uključivanje sirena u centru 
Zagreba jer je Centralni uređaj za upravljanje sirena Elsircom 
bio na servisu ( kvar utvrđen prilikom ispitivanja Sustava za 
javno uzbunjivanje 7. studenog). Izvršeni radovi oko 
instaliranja sirena u Sustavu Eccos. 
Izvršeni obilasci sirena prema planu rada. 
Sa T-comom rađeno na otklanjanu prijavljenih kvarova na 
zakupljenim paricama.                              
                                           

 
17. 

Promoviranje sustava 
zaštite i spašavanja 

Prilikom provedbe edukacije djece iz dječjih vrtića i osnovnih 
škola uručivane su im edukativne bojanke i enigmatike DUZS, 
rasporedi sati, memory igre, puzzle, SOS 112 časopis 
-dječji vrtići ,osnovne i srednje škole te obrazovne ustanove za 
djecu s posebnim potrebama s područja Grada Zagreba i 
Zagrebačke županije upoznati su s Natječajem DUZS za 
likovne radove za 2015/2016. g. 

 

18. Međunarodna suradnja 

-sudjelovanje u pripremi, organizaciji i provedbi međunarodne 
vježbe civilne zaštite „MURA 2015“ 
-sudjelovanje na završnoj planskoj konferenciji međunarodne 
terenske  vježbe civilne zaštite  „Ukraine 2015“ u Lvivu, 
Ukrajina, krajem lipnja i početkom srpnja 

 

19. 

 
 

Redovni administrativni 
poslovi 

 
 
 

Uređivanje web stranice PUZS Zagreb. 
1. Usklađenje knjigovodstvene evidencije iz poslovnih 

knjiga Državne uprave za zaštitu i spašavanje sa 
evidencijama Područnog ureda za zaštitu i spašavanje 
Zagreb, 

2. Usklađenje stvarnog stanja i knjigovodstvenog stanja,  
3. Izrada zapisnika o promjeni mjesta osnovnog sredstva, 
4. Izrada zahtjeva za rashodovanje osnovnih sredstava i 

sitnog inventara, 
5. Priprema odluka za rashod opreme, 
6. Izrada dokumenata kojima se dokazuju promjene na 

stanju materijalne imovine DUZS-a.  
7. Prikupljanje podataka o agregatima za zonu Zagreb, 

glede održavanja i dostavljao nadležnim službama. 
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8. Objedinjavanje Popisnih liste osnovnih sredstava tuđe 
imovine koja se nalazi u ustrojstvenoj jedinici PUZS 
Zagreb. 

9. Izrada planova korištenja službenih vozila po 
mjesecima, te prikaz prijeđene kilometraže i potrošnje 
goriva. 

10. Nabava informatičke opreme i naručivanje usluga 
informatičke struke. 

11. Nabava sitnog i potrošnog materijala, te skladištenje 
istoga. 

12. Ažuriranje podataka voditelja skloništa za grad Zagreb.   
13. Drugi poslovi i zadaće vezani uz voditelje skloništa. 
14. Izrada izvješća o prisutnosti na radu za zaposlene u 

PUZS Zagreb i Samostalne službe za inspekcijske 
poslove - Odjel Zagreb po mjesecima. 

15. Izrada Nalog za naknadu prijevoz za zaposlene u 
PUZS Zagreb po mjesecima. 

16. Prijem i dostava pošte za Područni ureda za zaštitu i 
spašavanje Zagreb i Samostalnu službu za 
inspekcijske poslove - Odjel Zagreb, te upisivanje  iste 
u: 
‐ Knjigu primljene pošte,  
‐ Urudžbeni zapisnik,  
‐ Urudžbeni zapisnik UP predmeta,  
‐ Dostavnu  knjigu za mjesto,  
‐ Internu dostavnu knjigu,  
‐ Dostavnu knjigu za poštu,  
‐ Prijemnu knjigu preporučene pošiljke,  
‐ Prijemnu knjigu obične pošiljke,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

524 pismena 
1.232 pismena 

69 pismena 
395 pismena 
311 pismena 
582 pismena 
582 pismena 
2374 pismena 
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