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DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

ZA 2016. GODINU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veljača 2017. godine 

 

 



GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU USTROJSTVENIH JEDINICA U SJEDIŠTU ZA 2016. GODINU 
 

1. KABINET RAVNATELJA 

 

RB 
SPECIFIČNI 

CILJEVI 

ZADATAK/ 

AKTIVNOST 
REALIZACIJA 

POSTOTAK 

REALIZIRA

NOSTI 

NAPOMENA  

(UKOLIKO CILJ NIJE 

OSTVAREN 

NAVESTI RAZLOG) 

A B C D E F 

1. 

 

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, JLRS, pravnim i 

fizičkim osobama 

Sjednice Kolegija 

ravnatelja, 

 praćenje izvršenja zadaća 

Održane su 4 sjednice 100 

 

Sjednica proširenog 

Kolegija ravnatelja 
Nije bilo  

 

Izrada Godišnjeg Plana 

rada DUZS-a  

Izrađen Godišnji plan rada DUZS-a 

za 2017., izrađeni Planovi rada 

PUZS-a za I-IV kvartal 2016. 

100 

 

Izrada godišnjeg izvješća o 

radu  

Izrađeno Godišnje izvješće o radu 

DUZS-a za 2015. godinu 
100 

 

Izrada kvartalnih izvješća 

o radu i  

analiza izvršenja 

Izrađena  su kvartalna izvješća o 

radu jedinica u sjedištu i područnih 

ureda za zaštitu i spašavanje 

100 

 

Izrada Strateškog plana i 

izvještavanje o realizaciji 

istog 

Revidiran je Strateški plan MUP-a 

za 2016.-2018. g.; izrađeno izvješće 

o realizaciji Strateškog plana za 

2015. godinu i izvješće o realizaciji 

polugodišnjeg plana za 2016. 

godinu;  

100 

 



Izrađen je prijedlog Strateškog 

plana MUP-a i drugih institucija u 

funkciji zaštite i spašavanja 2017.-

2019.g. 

Izrada mape poslovnih 

procesa i procesa 

upravljanja rizicima 

Revidirani su rizici u Strateškom 

planu MUP-a i drugih institucija u 

funkciji zaštite i spašavanja za  

2016.-2018. i za ciklus 2017.-2019. 

godine. 

Dostavljen popis visokorizičnih 

procesa u DUZS-a MUP-u RH, 

Samostalnoj službi za unutarnju 

reviziju 

100 

 

Poslovi koordinacije 

aktivnosti između jedinica 

u sjedištu i područnih 

ureda 

kontinuirano 100 

 

Koordinacija i obavljanje 

poslova u vezi s Hrvatskim 

saborom, Vladom 

Republike Hrvatske i 

središnjim tijelima državne 

uprave 

- izrađeno je Izvješće o 

primopredaji vlasti za razdoblje 

22.siječnja do 11. rujna 2016. 

godine za Ministarstvo uprave 

- izrađen Pregled nekih značajnijih 

aktivnosti, planova i projekata 

Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje u razdoblju 2012.-2015. 

godine s prijedlogom daljnjeg 

djelovanja 

- sudjelovanje u radu Povjerenstva 

100 

 



za žalbe hrvatskih branitelja u 

MUP-u RH  

- dostava podataka sukladno 

Nalogu Županijskog suda u Zadru 

- Izrada očitovanja na zastupničko 

pitanje g. Arsena Bauka 

- sudjelovanje na radionicama u 

MUP-u vezano za izradu godišnjeg 

i strateškog plana 

Koordinacija  aktivnosti i 

obavljanje poslova  

Državne uprave u vezi  s 

drugim državnim 

tijelima,JLRS te fizičkim i  

pravnim osobama 

- za Ured za udruge izrađena baza 

savjetodavnih tijela te popis 

djelatnika koji sudjeluju u raznim 

radnim skupinama i povjerenstvima 

- organizacija posjete 18. Naraštaja 

Ratne škole HVU 

- organizacija posjeta polaznika 15. 

naraštaja TČI-rod veze Službi 112 

- organizacija odlaska djelatnika na 

hodočašće u Lourdes 

- organizacija posjete Vojno-

diplomatskog zbora 

- organizacija posjete Saveza 

izviđača 

- organizacija stručne prakse 

studenata Veleučilišta Velika 

Gorica u DUZS-u i dr. 

100 

 

Davanje i objedinjavanje 

mišljenja na nacrte 
Po potrebi  

 



prijedloga zakona i drugih 

propisa 

Provođenje e-savjetovanja 

Sudjelovanje u radu povjerenstva 

kao administratora na objavljene 

podzakonske akte (za ukupno 22 

akta) 

100 

 

Sudjelovanje i 

organiziranje Sjednice 

Stožera civilne zaštite RH 

Nije bilo sjednica,  dostavljeni su 

prijedlozi za imenovanje članova 

Stožera civilne zaštite RH i upućeni 

u daljnju proceduru Vladi RH-a 

 

 

2. Odnosi s javnošću 

Odgovaranje na upite 

građana/pravnih osoba i 

medija 

Odgovoreno na 31 upit građana i  

23 pravnih osoba 

Upiti medija:  58 

Odgovoreno na 5 pritužbi 

/predstavki 

100 

 

Organiziranje konferencija 

za medije 

Organizirane 4 konferencije za 

medije 
100 

 

Pisanje najava i priopćenja 149 priopćenja i najava 100 
 

Priprema nastupa 

ravnatelja i zamjenika 

ravnatelja u sredstvima 

javnog informiranja 

kontinuirano  

 

Vođenje evidencije video, 

foto, tonskih i tiskanih 

zapisa 

VIDEO:  55 videozapisa  

TISKANI: 3916 objava 

(54% tiskani,  46% portali) 

 

100 

 



Uređivanje Internet 

stranice DUZS-a i stranica 

na društvenim mrežama 

Kontinuirano uređivanje službene 

web stranice 

Aktivnosti kod redizajna web 

stranice: 

 - definiranje strukture portala 

 - definiranje sadržaja za 

naslovnicu/podnaslovnice  

 - izrada dizajna naslovnice i 

podnaslovnica  

 

100  

 

 

 

 

U tijeku 

Praćenje i ažuriranje 

relevantnih podatka iz 

djelokruga rada Kabineta 

na intranet 

kontinuirano  

 

Nadzor medijskih 

aktivnosti područnih 

ureda, izrada i analiza 

kvartalnih izvješća 

 

- izrađena su kvartalna izvješća 
100 

 

Medijska praćenja 

aktivnosti ravnatelja, 

zamjenika ravnatelja i 

načelnika sektora 

kontinuirano  

 

Postupanje po Zakonu o 

pravu na pristup 

informacijama, vođenje 

Upisnika o zahtjevima, 

postupcima i odlukama o 

ostvarivanju prava na 

pristup informacijama 

Poslano Godišnje izvješće 

Povjerenici za informiranje 

Upisan i riješen 41 zahtjev po pravu 

na pristup informacija 

100 

 



3. 

Promidžbene aktivnosti 

DUZS-a s ciljem promicanja 

sustava civilne zaštite 

 Obilježavanja Europskog  

dana 112   

Priprema svečane sjednice za Dan 

112, organiziran program posjete 

učenika OŠ E. Kumičića DUZS-u 

100 

 

Obilježavanje 

Međunarodnog  dana 

civilne zaštite i dodjela 

nagrada za Naročiti 

pothvat 

Održana svečanost obilježavanja 

Dana CZ i dodijeljene nagrade za 

2015. godinu u Gospiću. 

Prikupljanje prijedloga za Godišnje 

nagrade, Naročiti pothvat i 

zahvalnice, raspis za dodjelu 

priznanja za znanstveni i stručni rad 

iz područja civilne zaštite za 2016. 

g. 

100 

 

Svečanost otvaranja 

Hrvatske platforme  
Nije održana 0 

 

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 

Aktivnosti oko provođenja 

natječaja, priprema organizacije 

svečanosti, sazivanje povjerenstva i 

odabir radova i nagrada. 

Priprema najavne brošure za 

Natječaj likovnih i literarnih 

radova „Mi smo svjesni opasnosti“ 

za 2016. g. 

Priprema i tiskanje kalendara za 

djecu s pobjednicima 

prošlogodišnjeg Natječaja. 

100 

 

Idejno i grafičko 

osmišljavanje 

promidžbenih artikala i 

Izrada brošure za Dan CZ i Naročiti 

pothvat , obnova ugovora sa 

zračnim lukama vezano za svjetleće 

100 

 



tiskanih materijala panele reklame „Emergency call 

112“. 

Idejno i grafičko osmišljavanje 

kalendara (3 vrste), rokovnika 

DUZS-a i promidžbenog materijala,  

Izrada teksta za bojanku Snage 

Hrvatske, izrada teksta za brošure 

(oblik harmonika i lepeza). 

Promidžbene aktivnosti 

vezane uz protupožarnu 

sezonu 

Oglašavanje putem jumbo plakata 

(Protokol o načinu komunikacije 

između DUZS-a i Hrvatskih šuma) 

– ukupno 122 jumbo plakata i 

100.000,00 letaka temeljem 

Protokola, leci su distribuirani u 

hotele i kampove diljem obale. 

Oglašavanje na HR MREŽI 

Hrvatskog radija (hrvatski i 4 strana 

jezika) – od 20. lipnja do 4. rujna 

2016. 

Emitiranje radijskog spota na HTV-

u – od 7. lipnja  do 31. kolovoza 

2016. 

Zakup oglasnih površina na 

plažama (zajedno s Hrvatskim 

šumama):  

•22 bannera za tornjeve za spasioce 

•65 plakata B0 formata za info 

mape i oglasne kabine 

100 

 



•20 platna za oglasne svlačionice 

 Uređivanje časopisa SOS 

112 i sl. 
Izašao jedan časopis  

 

Aktivnosti vezane uz 

vježbe CZ-a i projekte 

- izrada brošure i aktivnosti vezane 

uz vježbu Vlak 2016. 

- aktivnosti vezane uz medije, 

promatrače i protokol na vježbi  

"IPA FLOODS – CRO 2016", 

vježba TT zbora Divulje, Projekt 

Recipe 2015., vježbe 

Kruščica 2016., POTRES 2016; 

Održani sastanci u vezi provedbe 

projekta FRISCO 1 

100 

 

Promidžba putem medija kontinuirano   

Izrada promo filmova 

Suradnja pri izradi filma za  

Međunarodni dan CZ 

Suradnja pri izradi promotivnog 

filma za Natječaj literarnih i 

likovnih radova učenika i djelce 

Priprema promotivnog filma o 

vježbi „IPA FLOODS – CRO 

2016.“ 

100 

 

4. Protokolarni poslovi 

Protokolarne posjete i 

sastanci 
Održano 67 sastanaka  

 

Službena putovanja 

ravnatelja  
 43 službena putovanja   

 

Komemoracije i sahrane -   



Organizacija svečanosti 

Organizirane tri svečanosti (Dan 

112, Dan CZ i dodjela nagrada 

učenicima i djeci nakon Natječaja)  

100 

 

Izrada zahvalnica, 

priznanja, pozivnica, 

pisma zahvale, isprike 

nedolaska, službenih 

pokroviteljstva, 

čestitki i prigodnih 

telegrama 

Izrada zahvalnica, pohvalnice i 

priznanja –  587 

Pozivnice -   oko 700 

Zahvale i isprike – 51 pisanih  

Pokroviteljstvo –  3 

Čestitke i telegrami -  53 

100 

 

5. 

Evidentiranje i pohrana 

pošte s povjerljivim 

podacima i koordiniranje 

postupanja s klasificiranim 

podacima 

Evidentiranje i pohrana 

klasificiranih dokumenata 

Evidentiran  71 akt ( tonski zapisi i 

podaci o pozivima),  2 predmeta 

Povjerenstva za žalbe MUP-a  

( izdavanje potvrda braniteljima), 

evidentiran 3 predmeta u 

Kontrolnoj točki DUZS-a 

100 

 

Davanje suglasnosti 

PUZS-ima za dostavu 

klasificiranih podatka 

Izdano 38 suglasnosti za dostavu 

tonskih zapisa PUZS-ima 
100 

 

Davanje uputa za dostavu 

klasificiranih podataka 

pravnim i fizičkim 

osobama 

Dano  6 upute pravnim /fizičkim 

osobama 

Povjerenstvo za deklasifikaciju 

donijelo 3 odluke o deklasifikaciji 

tonskih zapisa 

100 

 

6. 

Pripremanje i provođenje 

stručnih i administrativnih 

poslova 

Pisanje bilješki i zapisnika 

sa sastanaka i sjednica 

Izrađene 4 bilješke sa radnih 

sastanaka, izrađena 4 zapisnika s 

kolegija, 3 zapisnika s Povjerenstva 

za deklasifikaciju dokumenata, 1 

100 

 



zapisnik o provođenju testa 

razmjernosti i javnog interesa 

Priprema radnih materijala 

i prezentacija  

Izrađene dvije  prezentacije o 

sustavu CZ 

Izrada prezentacije O2 Pack 

proizvoda na Učilištu 

Izrađena dopuna Pregleda nekih 

značajnijih aktivnosti, planova i 

projekata DUZS-a za razdoblje 22. 

siječnja do prosinca 2016. 

Izrađena prezentacija „Operativno 

djelovanje kod požara na 

otvorenom prostoru – Odnosi s 

javnošću“ za potrebe seminara za 

vatrogasne zapovjednike (DDPI) 

Izrađen Godišnji pregled aktivnosti 

u sustavu civilne zaštite u 2016. 

godini 

100 

 

Nadzor korištenja 

godišnjih odmora 

pročelnika, načelnika i 

voditelja samostalnih 

odjela 

kontinuirano 100 

 

Organiziranje pasivnog 

dežurstva načelnika kao i 

dežurstva  

tijekom izvanrednih 

događaja 

Izrađena mjesečna pasivna 

dežurstva načelnika 
100 

 



Planiranje godišnjih 

odmora djelatnika 

Kabineta 

kontinuirano 100 

 

Ocjenjivanje službenika za 

2015. g. 

Izrađeni prijedlozi ocjena za 2016. 

g. 
100 

 

Izrada procjena troškova 

za službena putovanja te 

putnih naloga pročelnika 

Izrađeno 12 mjesečnih procjene 

troškova 
100 

 

Izrada zahtjeva za nabavu 

sukladno potrebama 

Izrađeni zahtjeva za nabavu te 

obavljeno istraživanje tržišta za 

predmetne nabave 

100 

 

Priprema i izrada 

financijskog plana 

 Izrada prijedloga financijskog 

plana iz djelokruga Kabineta i 

kontinuirano praćenje realizacije 

Financijskog plana 

 

100 

 

Priprema i izrada plana 

nabave 

Izrada prijedloga Plana nabave 

2017. iz djelokruga Kabineta  
100 

 

Praćenje realizacije plana 

nabave i eventualne 

korekcije u skladu s 

potrebama i financijskim 

mogućnostima 

Kontinuirano praćenje realizacije 

Plana nabave 
100 

 

Praćenje promjena u stanju 

i evidenciji materijalne 

imovine 

Kontinuirano praćenje, 

sudjelovanje u radu inventurnog 

povjerenstva i izrada potrebnih 

popisa i izvješća 

100 

 

Arhiviranje predmeta  Odrađeno u I kvartalu 100  



Administrativni i tajnički 

poslovi za ravnatelja i 

zamjenika 

kontinuirano 100 

 

Vođenje rasporeda radnih 

obveza ravnatelja i 

zamjenika 

kontinuirano  100 

 

 

2. SEKTOR ZA CIVILNU ZAŠTITU 

 

RB 
SPECIFIČNI 

CILJEVI 

ZADATAK/ 

AKTIVNOST 
REALIZACIJA 

POSTOT

AK 

REALIZI

RANOST

I 

NAPOMENA  

(UKOLIKO CILJ NIJE 

OSTVAREN NAVESTI 

RAZLOG) 

A B C D E F 

1 

Izrada dokumenata iz 

nadležnosti Vlade Republike 

Hrvatske 

Strategija smanjenja rizika od 

katastrofa 

Temeljem Odluke Vlade RH  o 

osnivanju stalnih tijela za izradu 

dokumenata i provođenje aktivnosti na 

području smanjenja rizika od katastrofa 

u Republici Hrvatskoj, u tijeku je 

obrada  nominacije i priprema sastanak 

RS 

5% 

Vlada nije donijela Odluku 

više od 6 mjeseci. Po 

donošenju Odluke u postupku 

je prikupljanje nominacija 

STDU za članove RS za 

izradu Strategije 

Strategija razvoja sustava 

civilne zaštite 

Radna skupina započela je s radom na 

Strategiji 
50% 

Objektivni problemi zbog 

nedovoljnog broja stručnih 

izvršitelja 

Državni plan djelovanja civilne 

zaštite 

Provode se aktivnosti na izradi nacrta 

Državnog plana djelovanja CZ 
20% 

Čeka se na usvajanje 

Pravilnika o nositeljima, 

sadržaju i postupcima izrade 

planskih dokumenata na 

području CZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik o sastavu stožera, 

načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova 

stožera civilne zaštite 

Pravilnik je usvojen i objavljen u NN 

37/16 
100% 

 

Pravilnik o nositeljima, 

sadržaju i postupcima izrade 

planskih dokumenata u civilnoj 

zaštiti te način informiranja 

javnosti u postupku njihovog 

donošenja 

Izrada teksta Pravilnika privodi se kraju 90% 
Pripremljen za donošenje bit 

će u veljači 2017. 

Pravilnik o mjerama civilne 

zaštite u prostornom planiranju 
Pravilnik je prošao e- savjetovanje. 90% 

Od studenog '16. čeka se na 

mišljenje Ministarstva 

graditeljstva 

Pravilnik o uvjetima koje 

moraju ispunjavati ovlaštene 

pravne osobe za obavljanje 

stručnih poslova u području 

planiranja civilne zaštite 

Pravilnik je usvojen i objavljen u NN 

57/16 
100% 

 

Pravilnik o smjernicama za 

izradu procjena rizika od 

katastrofa i velikih nesreća za 

područje Republike Hrvatske i 

jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave za 

rizika 

Pravilnik je usvojen i objavljen u NN 

65/16 
100% 

 

Standardni operativni postupak 

o načinu slanja zahtjeva za 

pružanje pomoći od strane niže 

razine višoj hijerarhijskoj razini 

sustava civilne zaštite u velikoj 

nesreći i katastrofi 

Pravilnik je usvojen i objavljen u NN 

37/16 
100% 

 



 

2 

 

Izrada provedbenih propisa 

iz nadležnosti ravnatelja 

Uprave 

Uredba o sastavu i strukturi 

postrojbi opće namjene, 

specijalističkih postrojbi i 

intervencijskih postrojbi civilne 

zaštite 

Nacrt Uredbe prošao e savjetovanje, 

prikupljena mišljenja STDU, otvorene 

konzultacije s MORH i MUP. 

90% 
Uredba će VRH biti upućena 

na usvajanje u siječnju 2017 

Uredba o načinu i uvjetima za 

ostvarivanje materijalnih prava 

mobiliziranih pripadnika 

postrojbi civilne zaštite za 

vrijeme sudjelovanja u 

aktivnostima u sustavu civilne 

zaštite 

Uredba je objavljena na e-savjetovanju 

do 28.12.2016. 
90% 

Uredba će VRH biti upućena 

na usvajanje u veljači 2017 

Uredba o načinu i uvjetima za 

ostvarivanje materijalnih prava, 

obveza i uvjeta sudjelovanja 

pripadnika operativnih snaga 

sustava civilne zaštite u 

međunarodnim  aktivnostima i 

pružanju međunarodne pomoći 

Izrađen je Nacrt prijedloga 80% 

U siječnju 2017. Nacrt će se 

izložiti javnom uvidu na e-

savjetovanju 

Pravilnik o popunjavanju 

postrojbi i raspoređivanju 

povjerenika i zamjenika 

povjerenika civilne zaštite 

JLP(R)S 

Tekst prijedloga ugrađen/spojen u 

Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i 

načinu rada operativnih snaga sustava 

civilne zaštite, koji je objavljen u NN 

br.69/16 

100% 

 

Pravilnik o materijalnom i 

osobnom ustrojstvu postrojbi 

civilne zaštite 

Izrađen je Nacrt prijedloga Pravilnika.  90% 

Čeka se na usvajanje Uredbe 

VRH o sastavu i strukturi 

postrojbi CZ 

Pravilnik o mobilizaciji, 

uvjetima i načinu rada 

operativnih snaga sustava 

civilne zaštite  

Pravilnik je usvojen i objavljen u NN 

br. 69/16 
100% 

 



Pravilnik o kriterijima 

zdravstvenih sposobnosti koje 

moraju ispunjavati pripadnici 

postrojbi civilne zaštite te 

kriterijima za raspoređivanje i 

uvjetima za imenovanje 

povjerenika civilne zaštite i 

njegovog zamjenika 

Pravilnik je objavljen u NN 98/16 100% 

 

Pravilnik o odori pripadnika 

operativnih snaga civilne zaštite 

i državnih službenika i 

namještenika Državne uprave 

Pravilnik je objavljen u NN 99/16 100% 

 

Pravilnik o vođenju jedinstvene 

evidencije i informacijskih baza 

podataka o operativnim 

snagama, materijalnim 

sredstvima i opremi operativnih 

snaga sustava civilne zaštite 

Pravilnik je objavljen u NN 99/16 100% 

 

Priprema mišljenja i 

sudjelovanje u postupcima 

izrade i usvajanja provedbenih 

propisa iz nadležnosti drugih 

ustrojstvenih cjelina Uprave 

Kontinuirano je daju mišljenja i 

sudjeluje u postupcima izrade i 

usvajanja provedbenih propisa iz 

nadležnosti drugih ustrojstvenih cjelina 

Uprave 

100% 
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Izrada i Provedba Vladinog 

"Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti  za 

turističku godinu 2016" 

(TURS 2016) u dijelu 

"Sigurnost turista" 

Izrada Odluke i provedbenog 

dijela programa, te praćenje 

izvršenja. 

Donesena je  Odluka ravnatelja o 

provedbi programa  TURS te se 

kontinuirano pratilo izvršenje 

100% 

 

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 te dostavljeno 

ravnatelju DUZS-a. 

100% 
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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 

Izvješća dostavljena sukladno rokovima 

iz Naputka. 
100% 

 

Praćenje izvršenja provedbe od 

strane PUZS-a 

Kontinuirano praćenje izvršavanja 

zadaća od strane PUZS za razinu 

JLPRS. 

100% 
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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 „Vlak 2016“, „Kruščica 2016“, 

„Potres 2016“  

100% 

 

Praćenje provedbe vježbe Kontinuirano tijekom provedbe vježbe 100%  

Analiza održane vježbe 

Provedene su aktivnosti na analizama 

održanih vježbi i provedbi zadanih 

vježbovnih 

supozicija uz davanje preporuka za 

njihovo otklanjanje. 

100% 
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Sudjelovati u međunarodnim 

vježbama, seminarima, 

radionicama i dr.) 

Priprema planske 

dokumentacije i sudjelovanje na 

pripremnim sastancima 

 donesena Odluka za sudjelovanje 

MUSAR Modula na vježbi u 

Francuskoj 

 izrada nacrta prijedloga za 

sudjelovanje na EU simulacijsko-

komunikacijskoj vježbi civilne 

zaštite EDREX 

100% 

 



 sudjelovanje na EDREX Discussion 

Based Exercise (3-5. 10 Brussels) 

 sudjelovanje u projektu EDREX 

(European disaster response 

exercise) s ciljem održavanja vježbe 

u terminu 14.-16.03.2017. 

 sudjelovanje na DPPI DRR tečaju na 

Bledu (14.11.-18. 11.) 

Praćenje provedbe aktivnosti Kontinuirano 100% 
 

Priprema za sudjelovanje na 

terenskoj vježbi TRIMODEX, 

Francuska 

Provedene su pripreme za sudjelovanje 

na vježbi na nekoliko lokacija u i oko 

Rijeke - Grobnik, vojarna Draga, 

poligon Šapjane (od 19.2. — 23.2.) 

koje su obuhvaćale sve potrebne 

pripreme tima za putovanje i 

sudjelovanje u vježbi (priprema 

tehnike, ljudstva-uvježbavanje i 

ponavljanje taktičko - operativnih 

radnji i vještina 

100% 

 

Analiza održane aktivnosti i 

izvješćivanje 

Provedena je interna raščlamba Modula 

i podneseno je izvješće o sudjelovanju 

na vježbi 

100% 

 

Priprema planske 

dokumentacije i sudjelovanje na 

pripremnim sastancima 

 donesena Odluka za sudjelovanje 

tima za spašavanje na vodi na NATO 

vježbi u Crnoj Gori 

 

100% 

 

Priprema za sudjelovanje na 

terenskoj NATO vježbi CRNA 

GORA 2016 

Provedene su pripreme za sudjelovanje 

na vježbi na nekoliko lokacija Zagreba: 

na rijeci Kupi kod Pisarovine; jezeru 

Čiče - Velika Gorica; na rijeci Savi - 

(od 05.09.- 09.09.); u bazi DVIP 

100% 

 



Dubrovnik, Zvekovica na moru u 

okolici Cavtata i Konavala od (28. 10. – 

30.10.) koje su obuhvaćale provjeru 

svih potrebnih aktivnosti kao dio 

priprema CRO tima za putovanje i 

sudjelovanje u vježbi (priprema 

tehnike, ljudstva-uvježbavanje i 

ponavljanje taktičko - operativnih 

radnji i vještina) 

  
Analiza održane aktivnosti i 

izvješćivanje 

Provedena je interna raščlamba Modula 

i podneseno je izvješće o sudjelovanju 

na vježbi 

100% 
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Sudjelovati u radnim 

grupama u sklopu 

Mehanizama za civilnu 

zaštitu EU 

Priprema planske 

dokumentacije i sudjelovanje na 

radnim grupama 

Održan sastanak EU radne skupine 

„Odgovor na katastrofe“, 21. lipnja u 

Bruxellesu 

100% 

 

Jačanje kapaciteta za prijavu 

modula civilne zaštite u 

„Voluntary pool“ 

 održana je terenska vježba „POTRES 

2016“, svibanj, Divulje s ciljem 

priprema MUSAR modula za 

sudjelovanje u međunarodnim 

misijama i prijavu u „Voluntary 

pool“. Naučene lekcije 

implementirane u SOP modula 

 izrađen prijedlog osobnog i 

materijalnog ustroja MUSAR tima 

RH  

50% 

 

Analiza održane aktivnosti i 

izvješćivanje  

Provedena analiza održane vježbe u 

odnosu na utvrđene ciljeve  
100% 
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Sudjelovati u radu 

bilateralnih Potkomisija sa 

susjednim državama 

Priprema planske 

dokumentacije i sudjelovanje na 

radnim grupama 

Sudjelovanje na bilateralnoj radionici o 

Zakonu o sustavu civilne zaštite u 

Valbandonu 

100% 

 



Analiza održane aktivnosti i 

izvješćivanje  
Nije bilo aktivnosti 0% 
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Sudjelovati u projektima 

koje financira EU (CMI 

tečajevi, Vježbe za module 

Lot 1, IPA FLOODS, 

MATILDA, RECIPE, 

CIRCLE) 

Priprema planske 

dokumentacije i sudjelovanje na 

pripremnim sastancima 

EU MATILDA 

 održan je 3. Projektni sastanak za 

Bledu 1. i 2. ožujka 2016. 

 provedene pripreme (planski 

sastanak 13. ožujka 2016. u 

Dubrovniku) za održavanje BSA 

tečaja u Dubrovniku 

 održavanje BSA tečaja U 

Dubrovniku 04. do 06. travnja 

2016. 

 donesena je Odluka za sudjelovanje 

hrvatskog Tima na vježbi u Austriji 

 sudjelovanje hrvatskog tima na 

vježbi u Austriji, od 08. do 11. 

lipnja 

 

EU RECIPE 

 03. i 04. veljače 2016. održan je 

dvodnevni sastanak/radionica 

konzorcijskih partnera u Švedskoj 

(Mälmo) 

 16. veljače 2016. obavljen je posjet 

Centru za KI u Budimpešti 

 tokom veljače/ožujka 2016. 

izrađena je Studija izvodljivosti, te 

su razrađene Smjernice za jačanje 

otpornosti zaštite KI 

 sudjelovanje na međunarodnoj 

konferenciji, Split, 11. i 12. travnja 

100% 

 



2016. 

 izrada analize Konferencije (01. 

lipnja 2016. rok za izradu i dostavu 

Komisiji) 

 rad na RECIPE Smjernicama 

(Guidelines) – engleska i hrvatska 

inačica 

 priprema Zbornika radova sa 

RECIPE konferencije 

 izrada RECIPE završnog izvješća 

(Tehnički i Financijski segment). 

IPA FLOODS – component II 

 izrada baze podataka o štetama 

 23. veljače 2016. održana je u 

Zagrebu Inicijalna planska 

konferencija za vježbu IPA 

FLOODS – CRO 2016 

 22. svibanja 2016. održana je 

Glavna planska konferencija u 

Zagrebu  

 izrađena je odluka ravnatelja za 

organizaciju vježbe 

 07. rujna 2016. održana je Završna 

planska konferencija u Zagrebu 

 11 pripadnika DIP CZ Osijek 

sudjelovali su kao dio 

međunarodnog tima za spašavanje 

na vodi, na (obuci) treningu u 

Crnoj Gori, od 26.-30. rujan.2016. 

 održani sastanci i radionice  

 izrada kriterija/indikatora za baze 



podataka 

 održana vježba u Zagrebu od 18. - 

21.10.2016. 

EU CIRCLE 

 održan sastanak konzorcija od 18. 

do 19. svibnja 2016. u Milanu 

 održan sastanak konzorcija od 05. 

do 07. prosinca 2016. u Velikoj 

Britaniji 

 

MZOIP i EPTISA 

 jačanje kapaciteta MZOIP za 

prilagodbu klimatskim promjenama 

te priprema Nacrta Strategije 

prilagodbe klimatskim promjenama 

 jačanje kapaciteta MZOIP za 

prilagodbu klimatskim promjenama 

te priprema Nacrta Strategije 

prilagodbe klimatskim promjenama 

 ispunjavanje upitnika 

 davanje smjernica vezano uz 

procjenu rizika 

 pružanje podrške SSMO-u 

prilikom ispunjavanja obaveza za 

Interreg Italy – Croatia 

 

IPA DRAM  

 izrada dokumentacije za potrebe 

natječaja 

 Radionica za izradu Smjernica za 



izradu procjene rizika od katastrofa 

za područje jlp(r)s (priprema 

programa) 

 održavanje dvodnevna radionica sa 

zadaćom prenošenja iskustava 

nekoliko zemalja Europske unije u 

izradi i provedbi Strategije 

prilagodbe klimatskim promjenama 

– sudjelovanje 

 

EURBAN 

 održana Radionica u vezi pripreme 

TTX i terenske vježbe u razdoblju 

od 12. do 14. listopada 2016. u 

Beogradu, Srbija 

 održana stožerna vježba od 07. do 

10. studenog 2016. u Mađarskoj 

 

LOT1 

 započele pripreme za ModTTX 

koji će se održati u veljači u 

Divuljama 

Sudjelovanje na modularnoj edukaciji 

„Priprema i provedbe projekata 

financiranih iz ESI fondova. 

Početak sudjelovanja na novom 

projektu „REcheck“ (Procjena i jačanje 

otpornosti zajednice na katastrofe i 

krizne situacije povezivanjem ljudi iz 

susjedstva) u organizaciji Hrvatskog 

crvenog križa. 



Praćenje provedbe aktivnosti Izrada time sheetova za projekte 100% 
 

Analiza održane aktivnosti i 

izvješćivanje 

MATILDA 

 provedena interna raščlamba i 

podneseno izvješće o sudjelovanju 

na vježbi. 

RECIPE 

 na sastanku Odbora za civilnu 

zaštitu (Civil Protection Commitee, 

CPC) održanom u svibnju,  

predstavljen je  projekt „RECIPE 

2015“ . 

100% 
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Smanjiti opasnosti, ranjivost 

i posljedice velikih nesreća i 

katastrofa na području RH 

Pokrenuti postupak revizije 

Procjene rizika od katastrofa za 

RH 

 suradnja s DG REGIO 

 sudjelovanje u radu TRS-a, vezano 

uz pripremu projekata, natječaja i 

financiranje 

 priprema i provedba radionice 

Smjernice za izradu procjena rizika 

od velikih nesreća za PUZS i 

JLP(R)S 

100% 

 

Projekt SROK Kontinuirani rad na Projektu 100% 

U siječnju 2017. angažirat će 

se konzultanti za pripremu 

projekta, uključujući završno 

definiranje obrasca A 

Projekt "Hrvatska Platforma za 

smanjenje rizika od katastrofa", 

organizacija pripreme i 

provedbe VII. Konferencije HP 

• izrada Pravilnika o smjernicama za 

izradu procjena rizika od katastrofa 

i velikih nesreća za područje 

Republike Hrvatske i jedinica 

lokalne i područne (regionalne) 

samouprave za rizika 

80% 

Čekalo se na usvajanje Odluke 

VRH, u tijeku je prikupljanje 

nominacija predstavnika 

STDU u Odboru HP 



Sudjelovanje u razradi 

projekata za apliciranje na 

natječaje za korištenje EU 

strukturnih fondova za 

razdoblje 2016. - 2023. 

 rad na projektu Na putu do 

smanjenja rizika od katastrofa 

 sastanak HCK – prijedlog suradnje 

 sastanak URBANEX – prijedlog 

suradnje na projektima 

 priprema i održavanje tečaja 

„Smanjenje rizika od katastrofa za 

ravnatelje škola“ (26.-30. rujan 

2016.) 

 priprema prijedloga tečaja za DPPI 

DMTP 2017. godine 

 suradnja sa UNICEF-om i na 

prilagođavanju i prezentaciji 

društvene igre RiskLand 

 IPA DRAM projekt 

 suradnja sa UNICEF-om na 

prilagođavanju i prezentaciji 

društvene igre RiskLand 

 

100% 

Priprema i provedba projekata 

jačanja svijesti, 

priprema naputaka, uputa, 

priručnika i drugih materijala 

od interesa za preventivu na 

području CZ 

 izrađen je nacrt Odluke o osnivanju 

stalnih tijela za izradu dokumenata i 

provođenje aktivnosti na području 

smanjenja rizika od katastrofa u 

Republici Hrvatskoj 

 priprema, organizacija i provedba 

Radionice „Povećanje otpornosti 

gradova na katastrofe - Moj grad se 

priprema" (GETI) (animiranje 

potencijalnih sudionika- čelnika 

gradova, izbor lokacije-hotela u 

100% 

 



Varaždinu, priprema odluke, dnevni 

red, putni nalozi, unutarnja 

koordinacija i drugi logistički 

poslovi) 

 sudjelovanje na Treningu izgradnje 

kapaciteta stručnjaka za zaštitu djece 

u kriznim situacijama, UNICEF 

(Učilište vatrogastva i ZiS) 

 predavanje na Radionici "Klimatske 

promjene preduvjeti za pripremu 

velikih projekata u programskom 

razdoblju 2014.-2020." za MRRFEU 

 priprema prezentacije za osmu 

regionalnu konferenciju Sigurnost 

gradova SIGG 2016. – Zadar 

 priprema članka i prezentacije za 

Dane kriznog upravljanja 

(organizacija Veleučilište Velika 

Gorica) 

 mišljenje na sadržaj Strateške 

procjene Strategije regionalnog 

razvoja RH 

 rad na prijedlogu projekta 

EMBRACE DRR s UNDP 

 sudjelovanje u UNECE istraživanju 

vezanom za izradu upute o 

prostornom planiranju i 

pripadajućim sigurnosnim aspektima 



prema Konvenciji o prekograničnim 

učincima industrijskih nesreća i 

Protokolu o strateškoj procjeni 

okoliša 

 sudjelovanje u radu Stručnog vijeća 

za ocjenjivanje Izvješća o sigurnosti 

s Unutarnjim planom CRODUX 

Terminala UNP-a Sv. Križ Začretje 

 sudjelovanje u radu Stručnog vijeća 

za ocjenjivanje Izvješća o sigurnosti 

s Unutarnjim planom JANAF 

Terminala Sisak 

 sudjelovanje u radu Stručnog vijeća 

za ocjenjivanje Izvješća o sigurnosti 

s Unutarnjim planom JANAF 

Terminala Virje 

 priprema tečaja „Smanjenje rizika od 

katastrofa za ravnatelje škola“ 

 odluka o osnivanju stalnih tijela za 

izradu dokumenata i provođenje 

aktivnosti na području smanjenja 

rizika od katastrofa u Republici 

Hrvatskoj 

 sudjelovanje na dvodnevnoj 

radionici o iskustvima izrade i 

provedbe Strategije prilagodbe 

klimatskim promjenama 

 komunikacija sa ključnim 



stručnjakom na projektu MZOiP 

vezano za izradu Strategije 

prilagodbe klimatskim promjenama 

 izrada Obrasca za samoprocjenu 

utvrđivanja obaveze JLP(R)S iz 

članka 17. Zakona o sustavu civilne 

zaštite (Narodne novine 82/15 

 priprema i prezentiranje politika 

jačanja svijesti i smanjivanja rizika 

od katastrofa na Županijskom vijeću 

ravnatelja škola 
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Jačati partnerstvo s 

kapacitetima od interesa za 

civilnu zaštitu u RH i u 

međunarodnoj zajednici 

Sudjelovanje u radu Europskog 

foruma za smanjenje rizika od 

katastrofa 

Sudjelovanje na sastanku Europskog 

foruma za smanjenje rizika od 

katastrofa, Helsinki 

100%  

Sudjelovanje u radu Odbora 

stalnih predstavnika EUR-OPA 

Sporazuma Vijeća Europe 

 sudjelovanje na EUROPA sastanku 

u Parizu 

 sudjelovanje na Ministarskom 

sastanku Vijeća Europe, EUR-OPA 

sporazuma, Lisabon 

100%  

Nastavljanje s poslom na izradi 

elaborata o implementaciji 

NATO mjera odgovora na krize 

iz nadležnosti Uprave; 

Koordiniranje sa ostalim 

sudionicima iz javnog sektora 

 sudjelovanje u vježbi CMX'16 

 izrada plana provođenja obveza za 

Plan obrane RH (NATO)  

100%  

Koordiniranje sigurnosnih 

savjetnika iz središnjih tijela 

državne uprave u procesu 

izrade analize kritičnosti 

 u sklopu Nacionalne strategije 

kibernetičke sigurnosti, tijekom 

veljače odvijala se priprema, a 

tijekom ožujka i provedba 

100%  



objekata Kritične infrastrukture; 

Primjena multisektorskih 

mjerila za analizu kritičnosti 

objekata kritične infrastrukture; 

Savjetovanje nositelja u 

postupku izrade sigurnosnih 

planova 

radionica/sastanaka sa sigurnosnim 

savjetnicima u suradnji sa Zavodom 

sa sigurnost informacijskih sustava 

za usmjerenje pri definiranju 

elemenata KI i određivanju kriterija 

za utvrđivanje nacionalnih 

komunikacijskih i informacijskih KI 

(cyber ITC) 

 sudjelovanje na Drugoj radionici o 

unutarnjim prijetnjama kritičnim 

infrastrukturama, koja je održana u 

Bruxellesu 15. lipnja 2016., u 

organizaciji  Europske komisije, 

Opće uprave za migracije i unutarnje 

poslove   

 aktivnosti na utvrđivanju 

međusektorskih kriterija za 

identifikaciju KI i izrađen konačni 

prijedlog kriterija 

 sudjelovanje na radionici Povećanje 

otpornosti kritične infrastrukture u 

Bratislavi, Slovačka 

 ispunjavanje upitnika United Nations 

Framework Convention on Climate 

Change za potrebe nacionalnog focal 

point-a odnosno Ministarstva zaštite 

okoliša i prirode 

 završetak aktivnosti na izradi 

prijedloga Međusektorskih mjerila 

za identifikaciju kritičnih 

infrastruktura (suradnja sa ZSIS i 



MUP) 

 RECIPE 2016 - Izrada Završnog 

izvješća  

 Dani zaštite i sigurnosti:  

 priprema Odluke o brojčanim i 

opisnim pokazateljima 

međusektorskih kriterija za analizu 

rizika i identifikaciju kritičnih 

infrastruktura za VRH 

 izrada izvješća o KI za 2016. – 

promotivne svrhe 

 rad na aplikaciji nastaloj tokom EU 

projekta „RECIPE 2015“ – Follow 

up 

 završetak aktivnosti na izradi 

prijedloga Međusektorskih mjerila 

za identifikaciju kritičnih 

infrastruktura (suradnja sa ZSIS i 

MUP) 

Suradnja sa središnjim i drugim 

tijelima državne uprave, 

obrazovnim i znanstvenim 

institucijama  

 sudjelovanje u izradi Nacionalne 

strategije i Akcijskog plana 

izjednačavanja mogućnosti osoba s 

invaliditetom (MSPM) 

 suradnja s Ministarstvom 

poljoprivrede, prezentacija obveza 

pravnih osoba iz njihovog djelokruga 

rada na području civilne zaštite na 

temelju Zakona o sustavu CZ i 

Zakona o KI 

 sastanak sa ključnim stručnjakom na 

projektu MZOiP vezano za izradu 

Strategije prilagodbe klimatskim 

100% 

 



promjenama 

 dostava ažuriranih podataka 

Državnom zavodu za radiološku i 

nuklearnu sigurnost o osobama 

odgovornima za suradnju u JLP(R)S 

na čijim se područjima nalaze opasni 

izvori ionizirajućeg zračenja 

 ažuriranje baze podataka o pravnim 

osobama s opasnim tvarima koje 

nisu obveznici Uredbe o 

sprječavanju velikih nesreća koje 

uključuju opasne tvari 

 Online verifikacija II.A obrazaca 

Obavijesti o prisutnosti opasnih tvari 

u postrojenju unutar Registra 

postrojenja u kojima su prisutne 

opasne tvari (RPOT) 

 sudjelovanje u radu međuresornog 

Stručnog vijeća za ocjenjivanje 

Izvješća o sigurnosti (IoS) s 

Unutarnjim planovima (UP) za 

sljedeća područja postrojenja 

(sjednice i davanje mišljenja) 

 sudjelovanje na konzultativnom 

sastanku o Izvješću o sigurnosti s 

ovlaštenicima u organizaciji 

MZOIP-a, prezentiranje sadržaja 

Unutarnjeg plana (15.06.2016. u 

zgradi INA d.d.) 

 sudjelovanje u radu Povjerenstva za 

izradu Pravilnika o provedbi Mjere 

M05 „Obnavljanje poljoprivrednog 



proizvodnog potencijala narušenog 

elementarnim nepogodama i 

katastrofalnim događajima te 

uvođenje odgovarajućih preventivnih 

aktivnosti“ 

 komentari na Strategiju regionalnog 

razvoja Republike Hrvatske te na 

Sadržaj Strateške studije o utjecaju 

na okoliš Strategije 

 sudjelovanje u radu Povjerenstva o 

utvrđivanju opasnih tvari i razina 

opasnosti DINA d.d. u stečaju 

 sudjelovanje u radu radne skupine 

vezano uz izradu Uredbe o 

odgovornosti za štete u okolišu 

 provjera na lokaciji i izrada 

zapisnika za sljedeća područja 

postrojenja u svojstvu članice Radne 

skupine za provjeru Politike 

sprječavanja velikih nesreća i 

Sustava upravljanja sigurnošću 

(poglavlje I) te Radne skupine za 

provjeru poglavlja II, III, IV te 

izrada izvješća o sigurnosti 

 imenovanje za članicu Stručnog 

vijeća u postupku davanja 

suglasnosti na IoS i UP za HEP 

Proizvodnja d.o.o. TE-TO Zagreb 

 imenovanje u twinning projekt 

„Unapređenje sustava praćenja 

kemikalija i opasnih tvari te 

integracija u ISZO, odnosno 



centralni europski sustav SEVESO“ 

(CRO Seveso), 2017., nadležno 

tijelo Hrvatska agencija za okoliš i 

prirodu 

 distribucija DZRNS podataka o 

izmijenjenim planskim zonama 

primjene zaštitnih mjera za slučaj 

akcidenata u NE Krško i Pakš Odjelu 

za plansku, analitičku i GIS radi 

ažuriranja zemljovida te Područnim 

uredima za ZIS radi ažuriranja baze 

podataka i informiranja JLP(R)S 

 imenovanje za PROCIV (Working 

Party on Civil Protection) vezano uz 

praćenje aktivnosti u KBRN 

području 

 izrada mišljenja na prijedlog Izvješća 

o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i 

nuklearnoj sigurnosti u RH za 

razdoblje 2014.-2015. godine i 

Zaključka o prihvaćanju Izvješća, 

nadležno tijelo Državni zavod za 

radiološku i nuklearnu sigurnost 

 izrada mišljenja na prijedlog 

Strategije radiološke i nuklearne 

sigurnosti za razdoblje 2016. - 2025. 

godine, nadležno tijelo Državni 

zavod za radiološku i nuklearnu 

sigurnost 

 izrada mišljenja na prijedlog 

Nacionalnog programa provedbe 

Strategije radiološke i nuklearne 



sigurnosti za razdoblje 2016. - 2025. 

godine, nadležno tijelo Državni 

zavod za radiološku i nuklearnu 

sigurnost 

 sudjelovanje u radu međuresornog 

Stručnog vijeća za ocjenjivanje 

Izvješća o sigurnosti (IoS) s 

Unutarnjim planovima (UP) za 

trinaest (13) područja postrojenja 

(sjednice i davanje mišljenja na 

dokumente prije i nakon korekcije) 

 suradnja s pravnim 

osobama/operaterima, ovlaštenicima, 

HAOP-om i MZOIP-om vezana uz 

unos podataka u RPOT i korekcije u 

Izvješćima o sigurnosti s Unutarnjim 

planovima te s MZOIP-om radi 

utvrđivanja preduvjeta za davanje 

suglasnosti na Izvješća o sigurnosti s 

Unutarnjim planom 

 Online verifikacija II.A obrazaca 

Obavijesti o prisutnosti opasnih tvari 

u postrojenju unutar Registra 

postrojenja u kojima su prisutne 

opasne tvari (RPOT) 

 ažuriranje baze podataka o pravnim 

osobama s opasnim tvarima koje 

nisu obveznici Uredbe o 

sprječavanju velikih nesreća koje 

uključuju opasne tvari 

 redoviti godišnji sastanak Stožera za 

provedbu Plana intervencija kod 



iznenadnih onečišćenja mora, 

kolovoz, MPPI 

 sudjelovanje na Radionici na temu 

prognoziranja poplava, HAZU 

 suradnja s Agencijom za odgoj i 

obrazovanje na temu uključivanja 

SROK u škole, sastanci 

 suradnja s MORH-om na izradi 

Strategije nacionalne sigurnosti RH 

 proučavanje dokumentacije 

Barcelonske konvencije i izrada 

izvješća o provedbi Barcelonske 

konvencije (ispunjavanje upitnika) 

 sudjelovanje u radu međuresornog 

Stručnog vijeća za ocjenjivanje 

Izvješća o sigurnosti (IoS) s 

Unutarnjim planovima (UP) za 

sedamnaest (17) područja 

postrojenja (sjednice i davanje 

mišljenja na nacrte dokumenata, 

također i nakon korekcija) 

 praćenje aktivnosti u RKBN 

području na webu u okviru PROCIV 

(Working Party on Civil Protection) 

 pregled nacrta propisa otvorenih za 

javno savjetovanje na e-

savjetovanju, iz područja radioloških 

i nuklearnih opasnosti i zaštite 

okoliša i prirode 

 izrada mišljenja na nacrt prijedloga 

Nacionalnog programa Strategije 

zbrinjavanja radioaktivnog otpada, 



iskorištenih izvora i istrošenog 

nuklearnog goriva, nadležno tijelo 

Državni zavod za radiološku i 

nuklearnu sigurnost 

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 Nacionalnog 

povjerenstva za suzbijanje širenja 

oružja za masovno  

100% 

 

12 

Uspostaviti i održavati 

kontakte i suradnju s 

udrugama građana, 

ustanovama i pravnim 

osobama koje se bave 

civilnom zaštitom 

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.) 

Kontinuirana suradnja s udrugama 

građana 
100% 

 

13 

Uspostaviti optimalnu 

organizacijsku strukturu i 

veličinu DIPCZ 

Uskladiti strukturu DIP CZ s 

Odlukom o ustrojstvu 

DIPCZRH; Analizirati trenutno 

ustrojstvo timova i ustrojiti 

timove i module (tim za 

tehničku potporu, modul pumpe 

velikog kapaciteta, modul 

pročišćavanja vode) 

 analizirano je trenutno ustrojstvo, te 

je usklađena postojeća struktura DIP 

CZ s Odlukom 

 u DIP CZ Zagreb ustrojen je tim za 

tehničku potporu 

50%  



14 
Popuniti postrojbu DIP CZ 

ljudstvom do 100% 

Senzibilizirati civilne udruge i 

njihove članove da se 

dobrovoljno uključe u 

DIPCZRH 

Raspoređivanje pričuvnika-

dragovoljaca u timove CZ – u Tim za 

spašavanje u/na vodi i USAR tim 

100% 

 

Popuniti specifična formacijska 

mjesta u timovima s 

adekvatnim stručnjacima 

Nije bilo aktivnosti 0% 

 

15 

Pripremiti smjernice za 

izradu i izraditi katalog 

sposobnosti timova DIPCZ 

Izraditi i donijeti nedostajuće 

provedbene planove i propise 

Napravljen je pregled sposobnosti 

Timova po DIP-ovima CZ, od 

popune pripadnicima, provedenim 

 osposobljavanja,do opremljenosti 

 MTS koji će poslužiti za izradu 

 budućeg kataloga sposobnosti 

60% 

 

16 

Izrada godišnjeg financijskog 

i godišnjeg plana nabave te 

Plana opremanja DIP CZ 

materijalno-tehničkim 

sredstvima 

Analiza opremljenosti i 

prioritetnih potreba te Izrada 

financijskog plana i plana 

nabave po odjelima 

Revizija Plana nabave za 2016. 

Izrađen Financijski plan i Plan nabave 

za 2017.  

100% 

 

17 

Realizacija godišnjeg Plana 

opremanja (nabave) opreme i 

sredstava za civilnu zaštitu 

Popuna postrojbi (timova, i 

modula) opremom i sredstvima 

Popuna postrojbi opremom i 

sredstvima provodi se kontinuirano 
90% 

Zbog preraspodjela i 

smanjivanja proračunskih 

sredstava 



Donijeti nedostajuće nastavne 

programe Provesti 

osposobljavanje i uvježbavanje 

timova CZ 

Pripadnici DIP CZ kontinuirano 

sudjeluju u provođenju osposobljavanja 

i uvježbavanja timova CZ 

100% 

 

18 

Prihvat migranata u 

privremenim tranzitnim 

centrima 

Osiguranje uvjeta za prihvat 

migranata u privremenim 

prihvatnim centrima – 

šatorskim naseljima sukladno 

Odluci Vlade RH 

U suradnji s drugim SDTU 

osiguravanje uvjeta za prihvat 

migranata u privremenim tranzitnim 

centrima (šatorska naselja). Za prihvat 

migranata uspostavljeni su privremeni 

tranzitni centri u Belom Manastiru, 

Opatovcu, Slavonskom Brodu i Ježevu. 

Izvršavane su zadaće na osiguranju 

materijalnih resursa za formiranje 

šatorskih naselja putem Ravnateljstva 

za robne zalihe. 

Koordiniranje izuzimanja potrebne 

opreme i sredstava za potrebe dnevnog 

funkcioniranja ZPTC u Slavonskom 

Brodu.  

Prebacivanje međunarodne pomoći 

koja je stizala u skladište Ravnateljstva 

za robne zalihe Zabok u skladište 

DUZS u Jastrebarskom. 

Koordinacija osiguranja dovoljne 

količine goriva za vozila i za grijanje 

ZPTC „Slavonski Brod“. 

Razduživanje opreme i sredstava 

(raspremanje, sortiranje i prijevoz u 

skladište Ravnateljstva za robne zalihe 

100% 

 



u Zaboku i skladište DUZS u 

Jastrebarskom) iz ZPTC Slavonski 

Brod. 

Izvršene su zadaće na defektaži opreme 

i sredstava koja je korištena u 

privremenim tranzitnim centrima 

Opatovac, Bijeli Manastir, Ježevo i 

Slavonski Brod te su izvršena zadaće na 

kompletiranju iste odnosno izvršene su 

zadaće na pripremi za provedbu 

godišnjeg popisa materijalne imovine. 

 

19 ESI fondovi 

Priprema projektnih ideja kao 

osnova za razradu projekata za 

razdoblje 2014. – 2020. 

 održano je nekoliko sastanaka s 

Provedbenim tijelima prve i druge 

razine sa temom pripreme ključnih 

projekata na smanjenju rizika od 

katastrofa 

 održano je više sastanaka sektora 

DUZS-a, predstavnika ključnih 

projekata koji će se financirati iz 

alokacije u Operativnom programu 

konkurentnost i kohezija (OPKK) 

predviđene za financiranje 

aktivnosti na smanjenju rizika od 

katastrofa (5b1) 

 izrađen je nacrt aktivnosti i 

preporuka (smjernica DUZS-a) za 

financiranje iz alokacije za 5b1 u 

skladu sa prioritetima proizašlim iz 

Procjenom rizika od katastrofa za 

Republiku Hrvatsku 

50 % 

 



 održani su radni sastanci 

sa  predstavnikom Generalne uprave 

za regionalnu i urbanu politiku 

Europske komisije 

 ispunjeni su pregledani obrasci A za 

2 ključna projekta DUZS 

 završeno su aktivnosti na 

istraživanju tržišta vezano uz 

nabavu simulatora potresa za projekt 

SROK 

 projekt obuke državnih interventnih 

postrojbi DUZS-a je proširen na 

obuku i opremanje državne 

vatrogasnih interventnih postrojbi 

 održano je nekoliko sastanaka sa 

zainteresiranim dionicima sustava 

civilne zaštite za prijavu projekata 

na smanjenju rizika od katastrofa iz 

(alokacije 5b1, OPKK) 

 predstavljene su osnovne 

informacije o strukturnim 

fondovima djelatnicima PUZS te 

predstavnicima županija tijekom 

radionice za procjenu rizika u 

Zagrebu 

 održana je edukacija nekih 

djelatnika DUZS-a o projektima 

financiranim iz Strukturnih fondova 

 izrađeni su financijski i planovi 

nabave za 3 ključna projekta DUZS. 



20 Ostalo 

  izvršene su zadaće na pripremi 

dokumentacije za uvođenje u 

materijalne evidencije DUZS 

opreme i sredstava iz međunarodne 

pomoći koja je osigurana putem 

mEhanizma za civilnu zaštitu EU 

 izrada PS-4 obrazaca 

 vođenje baze podataka o 

operativnim snagama civilne zaštite, 

sredstvima i poduzetim mjerama u 

području civilne zaštite 

 priprema mišljenja na Odluku o 

izmjeni Odluke Vlade Republike 

Hrvatske o donošenju Godišnjeg 

programa strateških robnih zaliha za 

2016. 

 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 

 

 



 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 

 obavljanje administrativnih zadaća i 

poslova za potrebe Sektora 

 

 

3. SEKTOR ZA VATROGASTVO 

 

RB 
SPECIFIČNI 

CILJEVI 
ZADATAK / AKTIVNOST REALIZACIJA 

POSTOTAK 

REALIZIRAN

OSTI 

NAPOMENA  

(UKOLIKO CILJ 

NIJE 

OSTVARENNAVES

TI RAZLOG) 

A B C D D E 

 1.  

Uređenje sustava 

vatrogastva, nadzor i 

praćenje postignuća,  

administriranje 

1.  Izrada teksta prijedloga 

Zakona o vatrogastvu, 

provedba javne rasprave, 

priprema konačnog teksta i 

upućivanje u proceduru 

U obradi je i nadalje nekoliko 

verzija nacrta Prijedloga Zakona 

o vatrogastvu (neke uključuju 

samo djelomične ali i opsežne 

dopune i preinake trenutnog 

propisa.  

66 % Još krajem 2015. 

prijedlog je dorađen i 

poslan u MUP, a u 

2016. nije bilo 

značajnijih aktivnosti 

2.  Sudjelovanje u doradi 

Zakona o zaštiti od požara i 

drugih akata koji proizlaze 

iz Zakona o sustavu CZ 

U 2016. godini nije bilo aktivnosti 

djelatnika ovoga Sektora izravno 

vezano uz Zakon o zaštiti od 

požara, odnosno Zakon o sustavu 

civilne zaštite (koji je prethodno 

100%  



donijet)  osim aktivnosti u vezi s 

pripadajućim propisima: 

- Davanje mišljenja na Pravilnik o 

izmjenama i dopunama 

pravilnika o vatrogasnim 

aparatima, 

- Davanje mišljenja na prijedlog 

Pravilnika o načinu rada u 

aktivnostima radijske 

komunikacije za potrebe 

djelovanja sustava CZ u velikim 

nesrećama i katastrofama, 

- Davanje mišljenja na Pravilnik o 

vođenju jedinstvene evidencije i 

informacijskih baza podataka o 

operativnim snagama, 

materijalnim sredstvima i 

opremi operativnih snaga 

sustava civilne zaštite, 

- Davanje mišljenja na Pravilnik o 

odori pripadnika operativnih 

snaga civilne zaštite i državnih 

službenika i namještenika 

Državne uprave, 

- Davanje mišljenja na Pravilnik o 

kriterijima zdrav. sposobnosti 

koje moraju ispunjavati 

pripadnici postrojbi civilne 

zaštite te kriterijima za 

raspoređivanje i uvjetima za 

imenovanje povjerenika civilne 

zaštite i njegovog zamjenika. 



3.  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 2016. godinu, poslano u 

proceduru, prihvaćeno 

 Izrađen je i prijedlog Odluke o 

minimalnim financijskim 

standardima za redoviti rad JVP 

za 2017. godinu (2 inačice – 

kao za 2016. s min. izmj. i s 

novom JVP Sinj te nešto većim 

izmj.). 

100%  

4.  Izrada Planova operativnog 

angažiranja snaga, 

sudjelovanje u izradi 

planova i programa 

edukacije 

Tijekom I. i II. kvartala 2016. u 

suradnji s Učilištem izrađen je 

Plan provjere tjelesne i visinske 

provjere pripadnika DVIP-a i 

pripadnika dopunskih snaga iz 

JVP, Plan provedbe uvježbavanja 

pripadnika DVIP-a i pripadnika 

dopunskih snaga iz JVP u radu s 

helikopterom, Plan provedbe 

osposobljavanja za desant i 

gašenje šumskih požara (JVP), 

Plan osposobljavanja za prijevoz 

helikopterom i gašenje šumskih 

požara (DVD), Plan osposobljav. 

voditelja intervencija za 

navođenje zrakoplova te Plan 

osposobljavanja za spašavanje iz 

dubina i s visina. U IV. kvartalu 

izrađen je Prijedlog Plana 

provedbe helikopterske obuke za 

100%  



2017. godinu za pripadnike 

vatrogasnih postrojbi i HGSS-a i 

dostavljen MORH-u na mišljenje 

(u III. kv. nije bilo dodatnih 

aktivnosti). 

5.  Suradnja sa središnjim 

tijelima državne uprave, 

tijelima lokalne i područne 

(regionalne) samouprave,  

pravnim  osobama i 

vatrogasnim udrugama, te 

drugim sudionicima u 

sustavu civilne zaštite 

Održani su sastanci: 

- sa županijskim vatrogasnim 

zapovjednicima (2., 3., 4., 7. i 

11.3.) 

- s Hrvatskim šumama u vezi 

promidžbenih aktivnosti (5. 2.) 

- s predstavnikom OS MORH 

(11.2.) 

- s izvršiteljima/sudionicima PA 

(2.3.) 

- s učesnicima vježbe 

CONTROLMATIK 2016. i 

KRKA 2016. (DIP Šibenik) 

- sa županijskim vatrogasnim 

zapovjednicima (6., 19. i 20. 4. 

te 1. i 29. 6.), 

- s predstavnicima Hrvatskih 

šuma d.o.o.  (28. 4.) 

- s predstavnicima inspektorata 

MUP-a, Ministarstva 

pomorstva, prometa i 

infrastrukture, Agencije za 

sigurnost željezničkog prometa, 

HŽ Infrastrukture, Carga i 

Putničkog prijevoza te 

Ministarstva zaštite okoliša i 

prirode (u vezi s realizacijom 

100%  



zadaća Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara, dana 12. 5.), 

- u Ministarstvu obrane (radni 

sastanak vezano uz pripremu PP 

sezone i izmjenu Sporazuma 

DUZS-MORH i to 18. i 20. 4.) 

- s predstavnikom MUP-a (radni 

sastanak vezano uz provedbu 

točke 46. PA (18. 5.) 

- s izvršiteljima i sudionicima u 

PA (radni sastanak dana 31. 5.) 

 

Od ostalih vidova suradnje 

ističemo: 

- nazočnost na proslavi 30 godina 

DVD Župe Dubrovačke, 

- učešće na vježbi Mirinovo u 

organizaciji JVP Dubrovački 

Vatrogasci, 

- uslugu prijevoza djelatnika 

PUZSa i CZ iz Dubrovnika u 

Ston (radi vježbe), 

- usluge prijevoza nagrađene 

djece u literarnim radovima iz 

Dubrovnika u Zagreb 1 djelatnik 

- učešće u rušenju stabala kraj 

stare bolnice u Dubrovniku s 

ostalim vatrogascima iz 

županije - 5 djelatnika, 

- simulacijsku pokaznu vježba i 

edukativno osposobljavanje  80 



djece u postrojbi, 

- na vježbi i osposobljavanju 

sudjelovala  7 djelatnika DIP 

Dubrovnik, 

- sudjelovanje na sastanku u 

ERCC (Bruxelles) povodom 

pripreme za protupožarnu 

sezonu; 

- Od 30. 6. do 15. 9. djelatnici 

SZV sudjelovali su na 12 

videokonferencija s ERCC 

6.  Izdavanje suglasnosti iz 

područja zaštite od požara 

u dijelu koji se odnosi na 

organizaciju vatrogasnih 

postrojbi, a sukladno 

ovlastima 

Tijekom godine izdano je ukupno 

41 rješenje pravnim osobama  iz 

područja zaštite od požara (prema 

Pravilniku o programu i načinu 

osposobljav. pučanstva za 

provedbu preventivnih mjera 

zaštite od požara, gašenje požara i 

spašavanja ljudi i imovine 

ugroženim požarom i sl. 

100% Ovisi o zaprimljenim 

zahtjevima. 

7.  Sudjelovanje u radu 

Centralnog popisnog 

povjerenstva DUZS (po 

potrebi, odnosno 

imenovanju), rad u 

povjerenstvu za popis 

osnovnih sredstava i sitnog 

inventara u Sektoru za 

vatrogastvo  

Djelatnica Sektora kontinuirano je 

sudjelovala u radu Centralnog 

popisnog povjerenstva (suradnja 

sa svim Sektorima, zapisnici o 

promjeni mjesta, zahtjevi za 

knjiženja i sl., priprema odluka o 

prijenosu vlasništva bez naknade, 

Odluka o davanju na korištenje i 

sl.), a djelatnice Sektora 

sudjelovale su i u popisu 

(inventuri) za skladište DIP CZ 

Kruge (izrađeno je završno 

100%  

. 

 



izviješće i dostavljeno u SOP). 

Izrađena je Odluka o rashodu 

materijalne imovine i sitnog 

inventara za potrebe SZV, rashod; 

dvije uredske stolice, Odluka o 

uknjiženju 20 AVD uređaja. 

Usklađivanje i ažuriranje 

inventurnih lista osnovnih 

sredstava i sitnog inventara. 

8.  Rad u stručnim 

komisijama, Tehničkom 

odboru za protupožarnu i 

vatrogasnu opremu (TO 

21), Tehničkom odboru za 

osobnu zaštitnu opremu 

(TO 94) 

Nije bilo aktivnosti te vrste. 

0% Nije bilo aktivnosti. 

9.  Stručni nadzor vatrogasnih 

postrojbi 

Tijekom 2016. stručni nadzor nije 

provođen  

0% Problematika 

financija i planiranih 

troškova. 

10. Uređivanje mrežne stranice 

Sektora za vatrogastvo 

(sastavnica stranice DUZS) 

Objavljeni su tekstovi i fotografije 

sa održanog sastanka s 

izvršiteljima i drugim sudionicima 

Programa aktivnosti u 2016., sa 

sastanka sa županijskim vatrog. 

zapovjednicima te sa zap. javnih 

vatrogasnih postrojbi. Objavljen 

je Prijedlog Programa aktivnosti 

za 2016.g. 

Na mrežnim stranicama DUZS 

izvršeno je: 

- ažuriranje i objava dokumenata 

(Program aktivnosti za 2016. 

100%  



g.), 

- objava tekstova i fotografija sa 

svih održanih sastanaka sa 

zapovjednicima VZŽ i 

subjektima PA, 

- objava poziva, zapisnika, 

zaključaka i prezentacija sa tri 

održane radionice. 

11. Izrada zapisnika i bilješki 

sa sastanaka i sjednica 

Izrađene su bilješke sa pripremnih 

sastanaka u vezi planiranja i 

organiziranja sa predstavnicima 

Državnog hidrometeorološkog 

zavoda i Udruge profesionalnih 

vatrogasaca Hrvatske.  

Izrađeni su zapisnici radnih 

sastanaka s: 

- Hrvatskim šumama u vezi 

promidžbenih aktivnosti 

- izvršiteljima i drugim 

sudionicima PA  

- županijskim vatrogasnim 

zapovjednicima 

- predstavnicima Ministarstva 

obrane 

- s predstavnicima subjekata 

Programa aktivnosti (30. 11.), 

- s predstavnicima GS OS MORH 

i županijskim vatrogasnim 

zapovjednicima (22 i 23.. 11.) 

100%  

12. Priprema radnih materijala 

i prezentacija  

Pripremani su radni materijali 

(pozivi i sl.) za sve planirane 

sastanke te prezentacije za 

100%  



navedene radne sastanke te i 

druge potrebne podloge 

(promemorije), prezentacije, 

naputci i dr. 

13. Ocjenjivanje službenika za 

2016. g. 

Izvršeno je ocjenjivanje svih 

djelatnika Sektora za vatrogastvo 

za 2015. u I. kv. i za 2016. 

godinu. 

100%  

14. Planiranje godišnjih 

odmora djelatnika Sektora 

za vatrogastvo 

Predan prijedlog plana korištenja 

godišnjeg odmora (u dva dijela) 

za 2016. godinu (otpremljeno). 

100%  

15. Izrada procjena troškova za 

službena putovanja te 

putnih naloga  

Mjesečno je vršena prosudba 

troškova putovanja 

100%  

16. Izrada zahtjeva za nabavu 

sukladno potrebama 

Pripremljeni su zahtjevi za 

nabavu (ZZN) sukladno Planu 

nabave SZV DUZS (vatrogasna 

oprema za gašenje i tehničke 

intervencije, potrošni materijal, 

sitni inventar kao i zaštitna odjeća 

i obuče) – ukupno 37. Upućeni su 

i zahtjevi za tehnički pregled,  

registraciju i osiguranje prikolice 

– pumpe velikog kapaciteta te 

ZZN za tehnički pregled, 

registraciju i osiguranje 

novonabavljenih vatrogasnih 

autocisterni (4). Ujedno ove 

godine izvršen je i servis 

podvozja (7 Unimoga) kao i sevis 

nadogradnje na 4 Unimoga U-

1550L. 

100%  



17. Priprema i izrada 

prijedloga financijskog 

plana 

Pripremljeni su financijski planovi 

za 2017., 2018. i 2019. – 

dostavljeno na daljnje postupanje. 

100%  

18. Priprema i izrada 

prijedloga plana nabave 

Pripremljeni su prijedlozi plana 

nabave (privremeni proračun i 

godišnji) i dostavljeni na daljnje 

postupanje. 

100%  

19. Praćenje realizacije plana 

nabave i eventualne 

korekcije u skladu s 

potrebama i financijskim 

mogućnostima 

Kontinuirano je praćena 

realizacija plana nabave te su 

vršene korekcije (prema 

potrebama i financijskim 

mogućnostima). 

100%  

20. Praćenje promjena u stanju 

i evidenciji materijalne 

imovine 

Kontinuirano se pratilo stanje te 

su ažurirane evidencije 

materijalne imovine (zapisnici o 

promjeni mjesta, zahtjevi za 

knjiženja materijalne imovine). 

100%  

21. Arhiviranje predmeta  Početkom godine (I. kv.) Izvršeno 

je ažuriranje arhive za 2013. i 

2014. godinu (riješeno i 

otpremljeno u arhivu), dijelom i 

za 2015. 

100%  

22. Administrativni i tajnički 

poslovi za GVZ-a i vođenje 

rasporeda radnih obveza 

GVZ-a 

Uredno je praćen raspored obveza 

GVZ i Sektora. 

100%  

2. Uspostava optimalnog 

odnosa planiranih mjera  

i utroška resursa u 

pripremi i provedbi 

zaštite od požara (PA, 

naročito tijekom ljetne 

1.  Izrada prijedloga Programa 

aktivnosti (PA) za 2016. 

godinu 

Prijedlog PA izrađen je i usklađen 

te poslan prema MUP-u (za slanje 

Vladi RH te se očekuje donošenje 

u travnu ove godine), a izrađen je 

i Prijedlog Izviješća o PA 2015. 

Prihvaćeno je Izvješće o 

100%  



požarne sezone) realizaciji Programa aktivnosti za 

2015. g. od strane Vladi RH na 

sjednici 6. travnja 2016. godine 

PA izrađen je i donijet od strane 

Vlade RH dana 5. svibnja 2016. 

godine (»Narodne novine«, broj 

43/2016). 

Tijekom IV. kvartala započeto je 

sa pripremom i prikupljanjem 

prijedloga za PA za 2017. g. 

2. Izrada/ažuriranje Državnog 

plana angažiranja vatrogasnih 

snaga i snaga koje sudjeluju u 

gašenju požara: 

 Odluka o imenovanju 

zapovjednika, članova i 

zamjenika članova 

vatrogasnog zapovjedništva 

RH, Operativnog 

vatrogasnog zapovjedništva 

priobalja, odnosno 

kontinentalnog dijela RH 

 Plan dislokacije vatrogasnih 

snaga 

 Plan uporabe OS RH u 

protupožarnoj sezoni 

 Plan popune vatrogasnih 

postrojbi priobalja 

sezonskim vatrogascima 

 Plan izvanrednog 

(interventnog) angažiranja 

dobrovoljnih vatrogasnih 

Državni plan angažiranja 

vatrogasnih snaga i snaga koje 

sudjeluju u gašenju požara izrađen 

je tijekom prethodnih godina te je 

u I. kvartalu ažurirano: 

 Preliminarni Plan dislokacije 

vatrogasnih snaga  (dodatna 

provjera do 30. 4.). 

 Plan popune vatrogasnih 

postrojbi priobalja sezonskim 

vatrogascima (dodatna provjera 

do 30. 4.). 

 nacrt upute za sezonce i 

domicilne vatrogasce 

 Plan osposobljavanja 

pripadnika DVIP-a iz sastava 

JVP-a i DVD-a 

 Plan osposobljavanja dočasnika 

i časnika OS RH za gašenje 

požara raslinja 

Nakon toga je ažuriran dio Plana 

koji sadrži: 

100%  



postrojbi  

 Plan osposobljavanja 

pripadnika DVIP-a iz JVP-a 

i DVD-a 

 Plan osposobljavanja 

dočasnika i časnika OS RH 

za gašenje požara raslinja 

 SOP za djelovanje 

jedinstvenog OKC 112 kod 

požara otvorenog prostora 

 Uputa VOS Državnog 

centra zaštite i spašavanja te 

Uputa o načinu rada 

županijskih vatrog. zapovj. i 

županijskih vatrog. oper. 

centara 

 Upute o provedbi planske 

prosudbe potraživanja i 

pružanja pomoći za 

izvanredne i redovite 

dislokacije 

 Uputa o komunikaciji s 

posadama zrakoplova i ZOS 

GS OS RH 

 SOP između DUZS  i 

Ministarstva sigurnosti BiH 

te, DUZS i MUP Crne Gore 

o pružanju prekogranične 

pomoći u gašenju požara 

otvorenog prostora, 

odnosno SOP između 

DUZS RH i Uprave 

 Odluku o imenovanju 

zamjenika zapovjednika, 

članova i zamjenika članova 

Vatrog. zapovjedništva RH te 

zapovjednika, zamjenika 

zapovj., članova i zamj. članova 

Operativnog vatrog. zapovj. 

priobalja i kontinentalnog dijela 

RH,  

 Plan dislokacije vatrogasnih 

snaga, 

 Plan uporabe OS RH u 

protupožarnoj sezoni, 

 Plan popune vatrogasnih 

postrojbi priobalja sezonskim 

vatrogascima, 

 Prijedlozi uputa za angažiranje 

vatrogasaca: za sezonske 

vatrogasce, domicilne 

vatrogasce i dislokacije 

vatrogasaca 

 Plan izvanrednog 

(interventnog) angažiranja 

dobrovoljnih vatrogasnih 

postrojbi, 

 Plan osposobljavanja 

pripadnika DVIP-a iz sastava 

JVP-a i DVD-a, 

 SOP za djelovanje jedinstvenog 

OKC 112 kod požara otvorenog 

prostora,  

 Uputa VOS Državnog centra 



Republike Slovenije za 

zaštitu i spašavanje o 

pružanju pomoći letjelicama 

u slučaju požara na 

otvorenom prostoru 

 Naputak za korištenje 

elektroničkih komunikacija 

operativnih snaga zaštite i 

spašavanja tijekom požarne 

i turističke sezone 

 Plan zaštite od požara za 

otoke Korčulu, Lastovo, 

Brač, Hvar, Vis, Mljet i 

Dugi otok  te za poluotok 

Pelješac 

zaštite i spašavanja, 

 Uputa o načinu rada 

županijskih vatrogasnih 

zapovjednika i županijskih 

vatrogasnih operativnih centara, 

 Uputa o komunikaciji s 

posadama zrakoplova i ZOS GS 

OS RH, 

 Uputa o provedbi planske 

prosudbe potraživanja i 

pružanja ispomoći za potrebe 

izvanredne i redovite 

dislokacije, 

 SOP između DUZS  i 

Ministarstva sigurnosti BiH o 

pružanju prekogranične pomoći 

u gašenju požara otvorenog 

prostora, 

 SOP između DUZS i MUP 

Crne Gore o pružanju 

prekogranične pomoći u 

gašenju požara otvorenog 

prostora, 

 SOP između DUZS i Uprave 

Republike Slovenije za zaštitu i 

spašavanje o pružanju. Pomoći 

letjelicama u slučaju požara na 

otvorenom prostoru, 

 Naputak za korištenje 

elektroničkih komunikacija 

operativnih snaga zaštite i 

spašavanja tijekom požarne i 



turističke sezone, 

 Sporazum  o suradnji o gašenju 

velikih požara otvorenog 

prostora vojnim zrakoplovima 

OS RH, 

 Plan zaštite od požara za otoke:, 

Lastovo , Brač Hvar, Vis, Dugi 

otok, Korčulu te Plan zaštite od 

požara za poluotok Pelješac 

Izvršena je i: 

- popuna DIP Split 

profesionalnim  vatrogascima s 

kontinenta  (12 vatrogasaca  i 1 

kombi vozilo),  

- popuna SIVP Vis sa 6 

vatrogasaca  (1 DIP Split, 5 

vatrogasaca VZŽ Zagrebačke), 

početak 30. 6., 

- popuna baze DIP Dubrovnik s 5 

vatrogasaca s kontinenta (baza 

DIP Dubrovnik daje dislocirane 

vatrogasce na Lastovu - 1 

voditelj iz DIP Dubrovnik i 5 

vatrogasaca s kontinenta s 3 

vozila). 

- vođena je sva propisana 

evidencija o dislokacijama, 

- izrađene su i distribuirane 

zapovjedi za I. dislok. 

Izvršeno je i: 

-  Ažuriranje plana ZOP za otok 

Lastovo. 



- Od 01. 7. do 16. 9. popuna DIP 

Dubrovnik  s 5 profesionalnih 

vatrogasaca u smjenama po 14 

dana 

- Provedena dislokacija Lastovo 

s voditeljima iz DIP  Dubrovnik 

u smjenama od 14 dana. 

-  Popuna DIP Split 

profesionalnim vatrogascima s   

kontinenta (12 vatrogasaca i 1 

kombi vozilo).  

-  Popuna SIVP Vis s 6 

vatrogasaca (1 DIP Split, 5 

vatrogasaca i 2 vozila VZŽ 

Zagrebačke). Provedeno 6   

dislokacija, a završile su 16. 9. 

2016. 

- Vođenje svih propisanih 

evidencija o dislokacijama. 

3.  Obrada dokumentacije za 

refundaciju troškova 

dislokacija i sezonskog 

zapošljavanja 

Obrađeni su pristigli zahtjevi za 

aktivnost „MIGRANTI 2015“ i 

zahtjevi za provedbu vježbe 

„VLAK 2016“ 

- Donijete su 74 odluke o donaciji 

vatrogasne opreme za vatrogasne 

postrojbe.  

- Uz navedeno, ukupno je 

zaprimljeno, obrađeno, 

konsolidirano i izrađeno naloga 

(za refundacije): 

- 34 za domicilne vatrogasce; 

- 35 za sezonske vatrogasce; 

100% Opseg posla ovisi o 

ulaznoj 

dokumentaciji. 



- 142 za refundacije dislokacija 

javnim vatrogasnim 

postrojbama 

- 45 za refundacije dislokacija 

vatrogasnim zajednicama 

4.  Izrada izvješća i analiza 

vatrogasnih intervencija i 

cijele požarne sezone 

Izrađeno je Prvo privremeno 

izvješće o realizaciji Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa 

za RH u 2016. godini - 15. 6. je 

otpremljeno u proceduru 

donošenja od strane Vlade RH. 

- Izrađeno je izvješće i 

pripremljen tekst za TURS, 

- Izrađeno izvješće i pripremljeni 

tekstovi za izdanje Godišnjeg 

pregleda aktivnosti sustava CZ 

2016. 

Tijekom IV. kvartala započeto je 

sa pripremom i prikupljanjem 

Izvješća subjekata PA za 2016. g. 

100%  

3. Kontinuirano praćenje 

razvoja tehnike i 

tehnologija, dodatno 

opremanje vatrogasnom 

tehnikom, opremom i 

sredstvima 

1.  Praćenje noviteta na 

području vatrogasne 

tehnike, opreme i sredstva 

za gašenje 

Noviteti u području vatrogasne 

tehnike, opreme i sredstava za 

gašenje praćeni su prvenstveno 

preko dostupnih web stranica. 

Djelatnici Sektora bili su nazočni 

na prezentaciji vatrogasne opreme 

u prostorima JVPG Zagreb, 

odnosno na prezentaciji opreme 

INTERSPIRO (Tehnoservis) u 

Učilištu (svibanj) te na 

prezentaciji proizvoda O2Pack 

100%  



(studeni). 

2.  Priprema podloga i 

projekata za korištenje 

fondova EU 

Izrađivana je dokumentacija za 

projekt  „Vježbom u simulatoru 

do efikasnosti na terenu“. 

Pripremljena je  dokumentacija za 

sudjelovanje u EU projektu 

PREFER-RED (pod vodstvom 

kolega iz Italije). 

U suradnji s Učilištem 

pripremljen i predan na EU 

natječaj, projekt SVAROG, 19. 5. 

2016. 

U suradnji sa Učilištem 

vatrogastva, zaštite i spašavanja i 

Sektora civilne zaštite radi se na 

izradi projektne ideje „Opremanje 

i osposobljavanje intervencijskih 

postrojbi Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje“. 

100%  

 

 

3.  Učešće u projektima EU Napravljen je sažetak za EU 

projekt TTX vježba – gašenje 

šumskog požara te sažetak za EU 

projekt TTX i FFX vježbe – 

gašenje, spašavanje i ekološka 

zaštita mora u slučaju sudara 

broda za krstarenje (kruzera) i 

trajekta. 

Djelatnici su sudjelovali u 

provedbi projekta EU Matilda te  

osposobljavanju za ruševine u 

100%  



Vatrogasnoj školi Ig u Sloveniji. 

Pripremana je i provedba projekta 

„Svarog 2017“ koji je prihvaćen 

od strane Mehanizma Europske 

unije za civilnu zaštitu. 

Prikupljanje dokumenata i 

podataka za početak projekta, 

priprema planova rada i nabave, te 

izrada Odluke o osnivanju radne 

skupine za realizaciju zadaća u 

provedbi projekta „Svarog 2017“ 

4.  Planiranje nabave tehnike i 

opreme za vatrogasne 

postrojbe i DVIP, praćenje 

realizacije nabave i ulazna 

kontrola 

Provođeno trajno putem pripreme 

podloga za financijski i Plan 

nabave DUZS, praćen ulaz i 

novonabavljene opreme 

Oprema je naručena temeljem 

Plana nabave 2016. te se prilikom 

isporuke u skladište pregledavala 

(utvrđuje se je li ista sukladna 

dokumentaciji iz natječaja). 

Tijekom godine odrađena su 42 

prihvata opreme (opreme za 

gašenje požara, opreme za 

tehničke intervencije potrošnog 

materijala i zaštitne odjeće i 

obuće kao i potrošnog materijala i 

opreme za bespilotnu letjelicu) 

100%  

5.  Analiza pristiglih zahtjeva, 

odabir prioriteta i  

raspodjela opreme i 

kontrola kod izdavanja 

opreme 

Svi pristigli zahtjevi za 

izdavanjem opreme su obrađeni te 

su u skladu s prioritetima 

pripremljene i odgovarajuće 

Odluke za potpis ravnatelja. 

100% Opseg posla ovisi o 

ulaznoj 

dokumentaciji. 



Ravnatelj je donio ukupno 75 

Odluka te je oprema zapisnički 

predana subjektima u vatrogastvu 

RH na privremeno korištenje. 

Prilikom svakog izdavanje bila je 

prisutna službena osoba ovog 

Sektora koja je nadgledala isto. 

6.  Izdavanje suglasnosti za 

korištenje vatrogasnih 

frekvencija i 

identifikacijskih brojeva 

radio stanica, izdavanje 

mišljenje o homologaciji za 

uvezena vatrogasna vozila 

Pristigla su i obrađena 42 

zahtjeva za suglasnost korištenja 

vatrogasnih frekvencija i dodjelu 

ID brojeva  te 37 zahtjeva za 

mišljenja o homologaciji 

vatrogasnih vozila – svi riješeni 

pozitivno. 

100% Opseg posla ovisi o 

ulaznoj 

dokumentaciji. 

7.  Priprema podloga i izrada 

tehničke dokumentacije za 

vatrogasnu tehniku i 

opremu 

Tijekom 2016. godine izrađena su 

42 zahtjeva za nabavu vatrogasne 

opreme i tehnike, zaštitne odjeće i 

obuće kao i potrošnog materijala 

odnosno opreme za bespilotnu 

letjelicu. Pored toga izrađene su i 

podloge za servis nadogradnje 

četiri Unimoga U1550L u sastavu 

DVIP-ova. Tijekom godine 

izvršeni su servisi na izolacionim 

aparatima, pumpi velikog 

kapaciteta i bespilotnoj letjelici. 

100 %  

4. Dodatno angažiranje u 

provedbi edukacija i 

uvježbavanja, povećanje 

učinkovitosti u 

operativnom djelovanju 

1.  Operativno djelovanje u 

zemlji, sukladno   Zakonu i 

Planovima, upravljanje, 

koordinacija i vođenje 

složenih vatrogasnih 

intervencija 

- DIP Šibenik je sudjelovao na 

dvije intervencije požara 

otvorenog prostora, DIP 

Dubrovnik je 7. 2. s četiri 

djelatnika i dva vozila 

sudjelovao na požaru šume - 

100 %  



Zelenje (Konavle; a DIP Split je 

sudjelovao na intervenciji 

gašenja šumskog požara kod 

Marine 

- Intervencija na požaru šume u 

Cavtatu, 8 djelatnika, 4 vozila 

(ukupno 56 sati) 

-  dana 20. 7. požar Olipa – 

Intervencija trajala 28 sati, 

sudjelovalo 9 djelatnika, 

odrađeno 262 radna sata. 

-  dana 26. 7. požar Slano, 

intervencija trajala 21 sat, bilo 

12 djelatnika, odrađena 252 

radna sata. 

-  dana 3. 8. požar Čepikuće, 

Intervencija trajala 5 sati  xy 

djelatnika, odrađeno 60 radnih 

sati. 

-  dana 3. 8. požar Metković, 

intervencija je trajala 12 sati, 

sudjelovalo 12  djelatnika, 144 

radna sata. 

-  dana 6. 8. požar Štedrica, 

intervencija je trajala 27 sati, 

sudjelovalo 14 djelatnika, 

odrađeno 319 radnih sati. 

-  dana 24. 8. požar Lovorno, 

intervencija trajala 4 sata, 

sudjelovalo 10 djelatnika, 

odrađeno 40 radnih sati. 

-  dana 18. 9. intervencija zmija u 



vozilu u vožnji (Zvekovica), 

sudjelovalo 3 djelatnika po 30 

min. 

-  Intervencije požara otvorenog 

prostora na području Zadarske 

županije. 

-  Intervencije požara otvorenog 

prostora na području Šibensko 

kninske županije (Perkovići).  

-  Intervencije na području Dugi 

Otok (ukupno za Zadarsku 

županiju sudjelovalo: 30 

vozila,120 vatrogasaca,1301 sat 

rada na požarištu), 

-  Od 30. 6. dislokacija na Dugom 

Otoku u sastavu 1 DIP, 2 JVP, 2 

sezonca do 8. 9., 

-  U DIP Zadar uposlena 8 

sezonskih vatrogasca od 15. 6  

do 15. 9., 

-  DIP Šibenik je sudjelovao na 11 

intervencija gašenja šumskog 

požara otvorenog prostora. 

- DIP Split je sudjelovao na 1 

intervenciji spašavanja 

unesrećene osobe iz provalije 

koja je trajala 2 sata. Na 

intervenciji je sudjelovalo 5 

vatrogasaca sa 1 vozilom 

- DIP Šibenik je sudjelovao na 2 

intervencije požara otvorenog 

prostora i jednoj tehničkoj 



intervenciji koje su  trajale 71 

sat (sudjelovalo 13 vatrogasaca 

sa 5 vozila, odrađeno ukupno 

200 radnih sati). 

2.  Operativno djelovanje u 

inozemstvu 

Nije bilo operativnog djelovanju 

izvan zemlje. 

0 % Potrebe za 

operativnim 

djelovanjem nisu bile 

iskazane 

3.  Izvanredne dislokacije 

vatrogasnih snaga 

- Provođene su izvanredne 

dislokacije u Zimski tranzitno – 

prihvatni centar Slavonski Brod 

(DIP Šibenik, DIP Split, DIP 

Dubrovnik i DIP Zadar). 

- DIP Šibenik je sudjelovao na 2 

izvanredne dislokacije u  

Žaboriću i na Biokovu. 

- od 30. 6. do 8. 9. pripadnici DIP 

Šibenik bili su dislocirani na 

otok Hvar (Jelsa). Dislokacija se 

sastojala od 5 vatrogasaca koji 

su sudjelovali na 6 intervencija. 

100% Provedba ovisi o 

stanju na terenu. 

4.  Planiranje, priprema i 

provedba vježbi u zemlji i 

inozemstvu 

Djelatnici Sektora sudjelovali su u 

TTX vježbi EU-a u Finskoj i 

Rumunjskoj, u vježbi „Vlak 

2016“ (RH), DIP Šibenik je 

sudjelovao na vježbama 

ŠUBIĆEVAC 2016 i 

CONTROLMATIK 2016, a  jedan 

pripadnik DIP Split je sudjelovao 

na međ. vježbi Trimodex 2016 u 

Francuskoj. 

 

100%  



Planiranje, priprema i vježbe: 

- u Ličko-senjskoj županiji 

(Otočac – Brinje) održana je 

vatrogasna vježba na razini VZŽ 

uz zračne snage OS MORH (21. 

5.) 

- planiranje, organizacija i 

izvođenje Tehničko – taktičkog 

zbora „Divulje 2016.“ (9. 6.) i 

vatrogasne vježbe u sklopu iste 

(10 djelatnika DIP-a Split s 4 

vozila  i 6 djelatnika s 1 vozilom 

iz DIP Dubrovnik).  

- DIP Split, 2 djelatnika,  vježba 

Slovenija 17. - 22. 4., 

- obuka za ruševine – Matilda te 

sudjelovanje na vježbi ruševine 

modul,  Divulje, 3 djelatnika  

(20. - 22. 5.), 

- DIP Dubrovnik  (3 djelatnika) 

sudjelovao na vježbi potres 

(Matilda) u Divuljama (20. - 23. 

5.), 

- vježba na civilnom aerodromu, 

1 vozilo, 3 djelatnika (10. 5  

2016.), 

- DIP Dubrovnik (2 djelatnika) 

sudjelovao na vježbi u Austriji 

(7. - 12. 6.), 

- Vježba spašavanja iz ruševina 

Primoštenu  2016., sudjelovalo 

11 djelatnika. 



- Vježba izvanrednog događaja u 

Zračnoj luci Split, DIP Split 4  

pripadnika, 

- Vježba civilne zaštite i 

vatrogastva, Zapadna obala, 

Split 2016,  DIP Split 13 

pripadnika, 

- uvježbavanja hrvatskog 

MUSAR tima  na vježbi Potres 

2016 u Divuljama (pripadnici 

Sektora za vatrogastvo), 

- praćenje i analiza vježbe u Plivi, 

Zagreb (21. 4.), odnosno Pliva – 

Savski Marof (9. 6.), 

- priprema za vježbu u Crnoj Gori 

(22. 4.), 

- administrativno praćenje vježbe 

Potres 2016., 

- sudjelovanje na međunarodnom 

RKB tečaju u Antwerpenu (22 – 

27. 5.), 

- Sudjelovanje predstavnika 

Sektora za vatrogastvo na obuci 

za korištenje BUFFER IT 

kapaciteta (Italija), 

- sudjelovanje na vježbi Bistra 

2016 - 2 djelatnika., (10. do 11. 

6.), 

- od 18. do 24. 6. sudjelovanje 

djelatnika SZV na tečaju CMI u 

Austriji, 

- vježba u Austriji (2 pripadnika 



Sektora) u sklopu projekta 

MATILDA. 

- U suradnji s Učilištem 

vatrogastva, zaštite i spašavanja 

i Sektora civilne zaštite radi se 

na izradi projektne ideje 

„Opremanje i osposobljavanje 

intervencijskih postrojbi 

Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje“. 

- pripadnici DIP Split i Šibenik 

sudjelovali na međunarodnoj 

NATO vježbi spašavanja na 

vodi u Crnoj Gori, 

- Sudjelovanje djelatnika Sektora 

za vatrogastvo u planiranju, 

pripremi i provedbi 

međunarodne vježbe „IPA 

Floods – Cro 2016“ od 17. do 

21. 10. 

5.  Teorijska nastava, praktične 

i kondicijske vježbe  

Izrađen je Plan provođenja 

tjelesne i visinske provjere za 

pripadnike dopunskih snaga DVIP 

iz sastava kontinentalnog dijela 

RH (upućeni pozivi).  

DIP-ovi provode redovite tjedne  i 

mjesečne  teorijske i praktične 

vježbe 

 

Djelatnici Sektora su sudjelovali u 

međunarodnoj ljetnoj školi 

kriznog upravljanja (Sarajevo, 18. 

100%  



do 22. 7.), 

 

U listopadu 2016. troje djelatnika 

Sektora za vatrogastva 

sudjelovalo na tečaju „Priprema i 

provedba projekata financiranih iz 

ESI fondova“ 

6.  Provjera tjelesne 

pripremljenosti 

Za sve pripadnike DIP-a (ZD; ŠI; 

ST i DBK) izvršena je provjera 

tjelesne i i visinske sposobnosti 

tijekom ožujka i travnja (65 

djelatnika). 

100%  

7.  Uvježbavanje i trenaže s 

helikopterom 

- Provedena je trenaža pripadnika 

DIP Split za desantiranje i 

helikoptersko spašavanje, 

- Izvršeno je osposobljavanje 

novih vatrogasaca za 

desantiranje i gašenje šumskih 

požara za Istarsku županiju, 

- trenaža vatrogasaca za rad s 

helikopterom u Istarskoj, 

Primorsko-goranskoj i Ličko-

senjskoj županiji (DIP Split), 

23. 5. 

- trenaža Zadarska županija, 40 

djelatnika JVP,  

- trenaža, Šibenska županija, 42 

vatrogasca iz DVD-a i 5 iz JVP 

Korenica položili za 

desantiranje (Brbirske Mostine), 

- uvježbavanje i trenaža s 

helikopterom za pripadnike DIP 

100%  



Šibenik i trenaža helikopterom 

za DIP Dubrovnik. 

8.  Sudjelovanje instruktora 

DVIP u osposobljavanju 

drugih operativnih snaga 

zaštite i spašavanja 

- Iz DIP Šibenik je jedan 

pripadnik sudjelovao kao 

instruktor na osposobljavanju za 

rukovanje AVD, 

- DIP Split je s Učilištem 

sudjelovao u osposobljavanju 

vatrogasaca za gašenje i 

spašavanje u zatvorenom 

prostoru na pokretnom 

vježbalištu u Zagrebu (DVD 

Kaštela i DVD Podstrana, 7 + 7, 

od 14. do 16. 3.), rad s 

hidrauličkim i pneumatskim 

alatima i za spašavanje iz dubina 

i visina u Divuljama (DVD 

Solin, 12 polaznika, od 22. do 

26. 2.),  provođenje ispita 

završne provjere iz Programa 

osposobljavanja za spašavanje 

iz dubina i visina – II. stupanj  

(za  7 pripadnika  DVD Stupnik, 

23. 3.). 

- provedeno osposobljavanje za 

dubine i visine vatrogasaca iz 

DVD Solin (provodili pripadnici 

DIP Split), 

- provedeno osposobljavanje za 

rukovanje hidrauličkim i 

pneumatskim alatima  

vatrogasaca iz DVD Solin 

100%  



(provodili pripadnici DIP Split), 

- pripadnik DIP Split sudjelovao 

kao instruktor na 

osposobljavanju vatrogasnih 

zapovjednika za navođenje 

zrakoplova, 

- pripadnici DIP Split provodili su 

tečaj gašenja i spašavanja u 

zatvorenom prostoru na 

pokretnom vježbalištu u 

suradnji s Učilištem 

- za polaznike Vatrogasne škole. 

16, 17 i 23. 5. provedeno je  

osposobljavanje (JVP  Korenica, 

5 djelatnika za desantiranje), a 2 

djelatnika položila su za 

vježbatelja instruktora, 

- 3 djelatnika vršila su 

prekvalifikaciju za vatrogasnog 

tehničara 

- za „flash over“ bila su 

osposobljena 44 polaznika, 

- 2 djelatnika su polagala  za 

vježbatelje (27. do 30. 6.), 

- Instruktor i vježbatelj  iz DIP 

Dubrovnik na otoku Korčuli 

provodili su osposobljavanje za 

gašenje šumskih požara i 

prijevoz helikopterom (12. i 13. 

5.), 

- u bazi DIP Dubrovnik 

provedeno je osposobljavanje za 



desantiranje i gašenje šumskih 

požara na osposobljavanju 

(sudjelovalo  5 djelatnika DIP 

Dubrovnik, 16, 17. i 18. 5.), 

- obavljen je završni ispit za 

desantiranje i prijevoz 

helikopterom  (sudjelovalo 5 

djelatnika DIP Dubrovnik, 24. 

5.), 

- provođena je obuka s aparatima 

za početno gašenje požara u 

hotelu Epidaurus  - Cavtat (7. 

6.), a bila su angažirana 3 

djelatnika DIP Dubrovnik. 

- od 26. do 30. 9. je jedan 

djelatnik  DIP Dubrovnik 

sudjelovao kao vježbatelj u 

programu  osposoblj. na vodi, a 

4 djelatnika sudjelovala su na 

obuci za spasioca na vodi. 

- izvršeno je osposobljavanje za 

vježbatelja spašavanja na vodi, 

1 djelatnik iz DIP Zadar. 

- Vatrogasni instruktori  

pripadnici DIP Split provodili su 

Program osposobljavanja za 

spašavanje iz dubina  i visina – 

1. stupanj, za vatrogasce DVD 

Trogir. 

- Vatrogasni instruktori DIP Split 

provodili su Program 

osposobljavanja za rad s 



hidrauličkim i pneumatskim 

alatima, za pripadnike DIP 

Dubrovnik te za vatrogasce 

DVD Trogir. 

- Vatrogasni instruktori DIP Split 

sudjelovali su u međunarodnom 

osposobljavanju vatrogasaca iz 

Bosne i Hercegovine i Crne 

Gore za gašenje šumskih požara 

(Zagreb), a provodili su i 

strukovno-teorijsku i praktičnu 

nastavu sa polaznicima 

programa prekvalifikacije za 

zanimanje vatrogasac u Učilištu 

u Zagrebu. 

9.  Planiranje, priprema i 

provedba tečajeva, 

seminara, radionica i 

programa osposobljavanja 

Za potrebe organizacije radionica 

uspostavljeni su kontakti i 

odrađeni sastanci sa potencijalnim 

suorganizatorima (UPVH i HVZ) 

izlagačima na pojedinim 

radionicama (DIKS, HAKOM, 

JVP). a izrađen je Sporazum o 

međusobnoj suradnji 

DUZS/HVZ/UPVH u organizaciji 

radionica te prijedlog Odluke 

ravnatelja o organizaciji radionica 

(upućeni pozivi i pripremljeni 

radni materijali za I. radionicu). 

 

DUZS - Sektor za vatrogastvo kao 

središnje tijelo državne uprave 

zaduženo za poslove vatrogastva, 

100%  



a  nakon potpisivanja Sporazuma 

o suradnji s Hrvatskom 

vatrogasnom zajednicom (HVZ) i 

Udrugom profesionalnih 

vatrogasaca Hrvatske (UPVH) je 

temeljem Odluke ravnatelja i uz 

učešće ostalih institucija i 

stručnjaka započeo s provođenjem 

niza radionica (podizanje ukupne 

razine znanja vatrogasnog 

operativnog, a posebno 

zapovjednog kadra, prenošenje 

iskustava s vatrogasnih 

intervencija, unapređivanje 

provedbe zaštite od požara i 

predlaganje mjera za poboljšanje 

sustava vatrogastva). 

 

Do sada su održane radionice s 

temama: 

 Komunikacija (sustav veze) u 

vatrogastvu i predstavljanje 

mogućnosti ZEOS aplikacije, 

(6. 4.)  

 Priznavanje profesionalne 

bolesti i utjecaj stresa i 

psihološka pomoć 

vatrogascima, (26. 4.) 

 Meteorologija u zaštiti od 

požara i vatrogastvu, (11. 5.) 

 

Uz navedeno, provođeno je i: 



- osposobljavanje pripadnika DIP 

Split  za rukovanje s agregatima 

za dobivanje električne energije 

- sudjelovanje u ronilačkoj eko-

akciji Kaštela (DIP Split) 

- edukacija djece školske i 

predškolske dobi u Divuljama 

(DIP Split), 3. i  4. 5., 

- osposobljavanje za rad s 

agregatom za dobivanje 

električne struje (DIP 

Dubrovnik, 8 djelatnika), 

- 1 djelatnik DIP Šibenik prošao 

je obuku za instruktora za 

osposobljavanje za desantiranje i 

gašenje šumskih požara 

- osposobljavanje za rad s 

agregatima za struju – ukupno 

11 djelatnika osposobljeno  (12. 

- 13. 5., Zadar). 

- osposobljavanje za rad sa 

zapovjednim vozilom - 4 

djelatnika (27. 6.), 

- Vatrogasni instruktori DIP Split 

prošli su specijalističko 

usavršavanje za rad s 

hidrauličkim i pneumatskim 

alatima (3 pripadnika) i 

specijalističko usavršavanje za 

spašavanje na vodi (8 

pripadnika); 

- Vatrogasni instruktori DIP 



Šibenik prošli su specijalističko 

usavršavanje za spašavanje na 

vodi (5 pripadnika), a po 1 

pripadnik prošao je 

specijalističko osposobljavanje 

za instruktora, odnosno 

vježbatelja; 

- od 27. i 28. 10. su 3 djelatnika 

DIP Dubrovnik sudjelovala na 

stručnom seminaru ŽVZ  u 

hotelu Adria u Dubrovniku, 

- dana 21. 11. je i 5 djelatnika DIP 

Dubrovnik sudjelovalo na 

seminaru HVZ i ŽVZ u hotelu 

Adria (tema potresi) 

10. Operativno vođenje i 

zapovijedanje, stručno 

osposobljavanje za 

specijalnosti u vatrogastvu 

- Svi pripadnici DIP Šibenik su 

uspješno završili 

osposobljavanje za rukovanje 

AVD; 

- 4 djelatnika DIP Dubrovnik su 

13. 1. sudjelovala je na obuci za 

rad s pumpom velikog 

kapaciteta, 

- od 11. 2. do 12. 2.  je 6 

djelatnika prošlo obuku za 

upotrebu automatskog vanjskog 

defibrilatora; 

- DIP Zadar je vršio edukaciju 

djece predškolske i školske dobi 

(DJEČJI VRTIĆ  JAZINE), a 

njihovih 10  djelatnika 

osposobljeno je za uporabu 

100%  



AVD –a dok su 4 djelatnika  

bila na obuci za rad s pumpom 

velikog kapaciteta.  

- DIP Split pripadnici su 

osposobljeni su za rad s AVD–

om i za rad sa sustavom za 

crpljenje i dobavu velikih 

količina vode Hydrosub; 

- svi pripadnici DIP-a prošli su 

osposobljavanje za rad s 

novonabavljenom vatrogasnom 

autocisternom (Zagreb, 

ZIEGLER d.o.o.), 

- od 17. 11. i 27. 12. održani su 

sastanci u vezi izrade i provedbe 

Programa usavršavanja za 

specijalnost voditelj složenih 

intervencija, 

- Od 10. 10. do  14. 10. jedan je 

djelatnik DIP Dubrovnik prošao 

obuku za instruktora, a jedan za 

vježbatelja za spašavanje na 

vodi, 

- od 12. 12. do 16. 12. osam 

djelatnika DIP Dubrovnik 

sudjeluje i prolazi obuku za rad 

s hidrauličnim alatima, 

- od 8. 12. do 9. 12. su 3 

djelatnika DIP Dubrovnik bila 

na predavanju iz andragogije i 

pedagogije, 

- od 17. i 18. svibnja dvojica 



djelatnika Sektora za 

vatrogastvo bili su na 

osposobljavanju za rukovanje 

agregatom za dobivanje 

električne energije 

11. Suradnja s Francuskim 

vatrogascima u edukaciji 

pripadnika vatrogasnih 

postrojbi 

Izvršene su pripremne aktivnosti u 

organizaciji stručnog skupa 

„Ronjenje u vatrogastvu“ u 

suradnji s franc. vatrogascima 

100%  

12. Učešće u provedbi obuke 

operativnog vođenja i 

zapovijedanja  

Završen je dogovoreni ciklus s 

francuskim vatrogascima i u IV 

kv. počela priprema za daljnju 

obuku po programu, a 17. 11. I 

27.12. održani su i sastanci u vezi 

provedbe Programa usavršavanja 

za specijalnost voditelj složenih 

intervencija. 

100%  

13. Razmjena iskustva u 

području ronjenja u 

vatrogastvu 

Od 24. do 26. 10. održan je 

seminar „Ronjenje u vatrogastvu“ 

u Divuljama u suradnji sa 

Veleposlanstvom Republike 

Francuske i 2 vatrogasna časnika 

100%  

5. Poboljšanje uvjeta za 

rad, djelovanje i boravak 

u prostoru Državne 

vatrogasne 

intervencijske postrojbe 

(Odjeli Dubrovnik, Split, 

Šibenik i Zadar) 

1. Izrada prosudbi potreba, 

dugoročnih planova, mjera i 

aktivnosti za poboljšanje 

standarda rada i djelovanja 

djelatnika DVIP-a (dodatna 

ulaganja, tekuće i 

investicijsko održavanje) 

Prikupljeni su i proslijeđeni 

podaci o upražnjenim radnim 

mjestima u  DVIP Divulje kao i 

prijedlozi Plana razvoja i ulaganja 

radi poboljšanje uvjeta za boravak 

i opremanje za sva četiri odjela 

DVIP-a (prvenstveno uređenje 

garažnog i skladišnog prostora za 

potrebe DIP Šibenik). 

100%  



2. Usklađivanje potreba i 

mogućnosti u narednom 

razdoblju 

Značajnije potrebe za 

usklađivanjem nisu iskazivane. 

0% Nije uočena potreba 

za značajnije 

uskladbe. 

3. Izrada odgovarajućih 

zahtjeva za nabavu 

sukladno potrebama 

Kontinuirana izrada 

odgovarajućih zahtjeva za nabavu 

sukladno potrebama u skladu s 

Planom nabave SZV DUZS za 

2016., a u IV kvartalu uređen je 

sanitarni čvor u objektu Divulje. 

100%  

6. 

Ostalo 

 Priprema tražene dokumentacije 

te sudjelovanje na sastancima za 

potrebe Državne revizije u dijelu 

koji se odnosi na Program 

aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara za 2015. 

Godinu. 

- provjera dostave izvješća 

subjekata PA 

- provjera Odluka o donaciji 

opreme 

- provjera dokumenata u vezi 

refundacije sredstava i dr. 

Izdavanje mišljenja o 

homologaciji za vatrogasna vozila 

i vatrogasnu opremu. 

100%  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. DRŽAVNI INFORMACIJSKI I KOMUNIKACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

RB 
SPECIFIČNI 

CILJEVI 

ZADATAK/ 

AKTIVNOST 
REALIZACIJA 

POSTO

TAK 

REALI

ZIRAN

OSTI 

NAPOMENA  

(UKOLIKO CILJ 

NIJE OSTVAREN 

NAVESTI 

RAZLOG) 

A B C D E F 

1. 

Izgradnja sustava 

potrage i 

spašavanja 

zrakoplova 

Organizacija rada Stalne 

koordinacije za potragu i 

spašavanje zrakoplova. 

Organizacija osposobljavanja 

sudionika u aktivnostima 

potrage i spašavanja 

zrakoplova. 

Provedba vježbi na temu 

potrage i spašavanja 

zrakoplova 

Održana su dva sastanka (26.8. i 8.11.) međuresorne 

Stalne koordinacije  za potragu i spašavanje zrakoplova, 

a uz određivanje nadležnosti, načina i dinamike rada od 

tema na sastancima ističemo: 

> Regionalno vijeće/odbor za potragu i spašavanje - 

donijet zaključak da se Republika Hrvatska uključi kao 

promatrač, a što je i učinjeno potpisivanjem 

Memoranduma o razumijevanju (3.11. u Beogradu)  

> Prezentacija projekta „Analiza nacionalnog sustava 

potrage i spašavanja zrakoplova s prijedlozima za 

njegovo poboljšanje i nastavak razvoja“ 

> Poboljšanje kapaciteta i sposobnosti sudionika 

sustava potrage i spašavanja zrakoplova - kroz 

provedbu standardiziranog osposobljavanja 

> Usuglašavanje provedbi vježbi tijekom 2017. na temu 

potrage i spašavanja zrakoplova 

100% 

 



2. 

NICS (Next-

Generation Incident 

Command System) 

projekt 

Sudjelovanje na sastancima i 

provedba zadaća u pojedinim 

fazama projekta u cilj 

implementacije sustava 

upravljanja u kriznim 

situacijama 

Kontinuirano održavanje tjednih sastanaka s 

predstavnicima NATO SPS i MIT LL. 

Dana 28., 29. i 30. studenoga 2016. održan je u 

Bruxellesu početni sastanak NATO SPS projekta 

G4968, sa zaključcima: 

1. Definirani su članovi prve i druge radne skupine. 

2. Otvorena je mogućnost korištenja NICS-a na NATO 

terenskoj vježbi koja će se održati u rujnu 2017. u 

Bosni i Hercegovini. 

3. NICS se može koristiti i na nacionalnim vježbama 

koje organiziraju države koje sudjeluju u projektu. 

4. Definirani su načini djelovanja radnih skupina i 

ciljevi za sljedećih 6 mjeseci. 

5. Izradit će se program posjeta predstavnika MIT LL 

državama koje sudjeluju u projektu (prva polovica 

2017. godine) s ciljem detaljnog upoznavanja s 

nacionalnim sustavom za djelovanje u velikim 

nesrećama i katastrofama te postojećim informacijsko-

komunikacijskim alatima koje države koriste (provjera 

kompatibilnosti s NICS) kao i detaljnog upoznavanja 

nacionalnih stručnjaka s mogućnostima NICS-a. 

Dana 12.12. u DUZS-u je održan sastanak tijekom 

kojega su dionici u projektu Advanced Regional Civil 

Emergency Coordination Project upoznati sa NICS 

projektom, njegovim ciljevima i zaključcima početnog 

sastanka održanog od 28. do 30.11. u Bruxellesu. 

100% 

 



3.. 

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 5 860 događaja, od čega ističemo: 

 129 medicinskih prijevoza zrakom, 

 229 traganja i spašavanja, 

 774 lociranja mobitela, 

 35 isključenja zlonamjernih pozivatelja. 

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. 

Izrada privremene Upute za komuniciranje sa Sustavom 

112 putem SMS poruka. 

100% 

 



Provedba simulacijsko-

komunikacijskih i terenskih 

vježbi, na nacionalnoj i 

međunarodnoj razini  

Sudjelovanje na simulacijsko-komunikacijskim 

vježbama i vježbama operativnih snaga civilne zaštite 

na državnoj i međunarodnoj razini, putem kojih su se 

uvježbavale procedure postupanja, razvijala znanja, 

sposobnosti i vještine, te obavljala provjera 

funkcioniranja komunikacijskih sustava. 

Odjel je bio uključen u 38 vježbi odnosno provjera 

ispravnosti komunikacijskih sustava, i to: 

- 25 na međunarodnoj razini, od čega ističemo: 

 „TRIMODEX 2016“, 25.-28.2. 

 NATO EADRCC, CMX 2016, 9.-12.3. 

 IAEA USIE „INEX-5“, 16.3. 

 ICPDR-AEWS, 5.4. 

 „IPA FLOODS - CRO 2016“, 17.-21.10. 

 „CRNA GORA 2106“, 31.10.-3.11. 

- 13 vježbi odnosno provjera ispravnosti sustava 

komunikacije na državnoj razini, a ističemo: 

 „POTRAGA I SPAŠAVANJE ZRAKOPLOVA 

2016“, u 8 navrata tijekom ožujka i travnja 

 „TETRAEX 1 2016“, 25.-29.4. 

 „POTRES 2016“, 19.-22.5. 

 „MOTEL PLITVICE 2016“, 21.5. 

 „BISTRA 2016“, 10. i 11.6. 

 „TETRAEX2 2016“, 10.-14.10. 

100% 

 

Sudjelovanje na programima 

izobrazbe i osposobljavanja 

> Tečaj Mehanizma Unije za civilnu zaštitu - Modules 

Basic Course (MBC), 6.-12.2., Moreton-in-Marsh-

Velika Britanija, jedan službenik 

> AEWS trening ( uvježbavanje procedura u sustavu 

žurnog uzbunjivanja kod onečišćenja rijeka dunavskog 

sliva), 16.3., Zagreb, pet službenika 

> Trening/osposobljavanje za korištenje web aplikacije 

CECIS, 16.6., Brussels, jedan službenik 

100% 

 



> Tečaj PREP-Program učinkovite pripravnosti i 

odgovora, 19.-26.6., Struga-Makedonija, jedan 

službenik 

> Tečaj engleskog jezika, pet službenika 

> Trening/osposobljavanje za korištenje web aplikacije 

CECIS, 8.12., Brussels, jedan službenik 

4. 

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 strane 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). 

> Sukladno odobrenju glavnog vatrogasnog 

zapovjednika (GVZ-a) izvršeno: 

 - 272 zahtjeva (2 naknadno stornirana) za angažiranje 

zračnih snaga za gašenje 160 požara (5 CL-a i 2 AT-a 

nisu djelovali na 7 požara zbog kvara, meteo uvjeta ili 

miniranosti terena) te 22 izviđanja zrakoplovima AT. 

Za gašenje ukupno (kumulativno) angažirano 273 CL-a, 

133 AT-a i 19 helikoptera (6 gašenje, 13 prijevoz 

gasitelja i opreme) 

- 56 zahtjeva za angažiranje Državnih vatrogasnih 

intervencijskih postrojbi, ubrajajući i SIVP tijekom 

požarne sezone djelovali na 69 intervencija (požari, 

tehničke intervencije) u RH. 

100% 

 

Provedba koordinacije 

postupanja vatrogasnih i 

drugih snaga u vatrogasnim 

intervencijama, te pružanje 

operativno-komunikacijske 

potpore 

> 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. 

> Izvršena operativno-komunikacijska potpora za DIP i 

zračne snage u vatrogasnim intervencijama. 

100% 

 



Prikupljanje, vođenje i upis 

podataka o vatrogasnim 

intervencijama i ostalim 

aktivnostima u bazu podataka, 

te izrada izviješća, analiza i 

zaključaka o provedbi 

vatrogasnih intervencija 

> 18 957 prikupljenih, analiziranih i u bazu VOS-a 

upisanih izvješća o angažiranju vatrogasnih snaga 

> 6 642 požara na otvorenom prostoru od čega 3 729 

požara raslinja s opožarenih 21 025 ha površina 

(procjena vatrogasaca sa terena) 

> 3 390 požara na objektima 

> 707 požara prijevoznih sredstava 

> 7 169 tehničkih intervencija i akcidenata 

> 1 049 ostalih događaja (usluga, osiguranja, izvida i 

sl.) 

> 607 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/ 

> 282 prikupljena, analizirana i u bazu VOS-a upisana 

izvješća o angažiranju vatrogasnih snaga dobivenih u 

2016. a za 2015. (93 požara na otvorenom od čega 32 

požara raslinja, 49 požara objekata, 4 požara 

prijevoznih sredstava, 119 tehničkih intervencija i 17 

ostalih događaja) 

> prikupljanje i obrada podataka o vatrogasnim 

intervencijama rađena i iz programa Vatrogasna Mreža 

HVZ-a 

> napravljeno 360 izvješća za objavu na WEB stranici 

DUZS-a 

> izrada različitih izvješća za potrebe GVZ-a, HVZ-a, 

> periodična izrada izvješća o požarima raslinja 

> izrada završnog izvješća o provedbi Programa 

aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara za 2015. te privremenog izvješća za 2016. 

>napravljena i dostavljena (e-mail) analiza tijeka oba 

požara na poluotoku Pelješcu 2015. (podaci dostupni 

100% 

 



VOS-u) te izvršeno geokodiranje i 3D prikaz i izračun 

opožarene površine, a za potrebe znanstvenog 

istraživanja DHMZ-a 

Izrada novih i ažuriranje 

postojećih normativno-

planskih dokumenata vezanih 

za rad  

VOS-a 

> rad na ažuriranju uputa o radu VOS-a te ŽVOC-ova i 

županijskih vatrogasnih zapovjednika 

> sudjelovanje u projektu koji je odobren od strane 

HAKOM-a, a odnosi se na Upravljanja u vatrogasnim 

intervencijama (UVI) 

> izrađen plan rada za rad VOS-a u 2017. 

100% 

 

5. 

Ostvarenje obveza 

iz Programa 

aktivnosti u 

provedbi posebnih 

mjera zaštite od 

požara od interesa 

za RH u 2016. 

Provedba aktivnosti 

određenih Državnim planom 

angažiranja vatrogasnih snaga 

i snaga koje sudjeluju u 

gašenju požara 

> postupanje po odredbama Državnog plana za 2016. 

> izrađena 52 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 (turnus 

12-24-12-24) 

> izvršeno 12 smjena službenika VOS-a, i to u 

vremenskom razdoblju od 20.6. do 13.9.  

Odlukom Ravnatelja DUZS-a VOS je dislociran u 

Divulje 20. 6., a sukladno traženju GVZ-a 13.9. VOS je 

prestao sa radom u operativnom vatrogasnom 

zapovjedništvu Divulje te nastavio sa radom u prostoru 

DCZiS-a, Nehajska 5 Zagreb 

> na zahtjev Sektora za vatrogastvo, napravljeno i 

dostavljeno privremeno izvješće VOS-a o radu u OVZ-

u Divulje uz osvrt na Program aktivnosti te grafička i 

analitička obrada podataka o požarima raslinja na 

priobalju. 

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 dislokacija vatrogasnih snaga 

sukladno zapovijedi GVZ-a 

> nije bilo potrebe za provedbom izvanrednih 

dislokacija vatrogasnih snaga za požare na otvorenom 

prostoru 

100% 

 

6. 

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 

ZeOS: 

 Ugroze za RH; dodavanje sloja: Minski sumnjiva 

područja - MSP 

 Dnevnik protoka informacija DC ZiS; ažuriran sloj za 

2016. 

 HŽ Infrastruktura; stacionaže, željeznice i željeznički 

objekti priprema i kontrola podataka za unos u ZeOS 

sustav 

 Vatrogasci dislokacija 2016; izrada shape file-a, 

import u bazu podataka i obnavljanje servisa 

 Izrada razreda opasnosti od šumskih požara i 

prognoza razreda opasnosti od šumskih požara 

 HEP Šibenik; ažuriranje elektro mreže Šibenske 

županije i obnavljanje servisa 

 MUP; izrada shape file-a sa lokacijama policijskih 

uprava i policijskih postaja u RH 

 HZHM; izrada shape file-a sa lokacijama sjedišta i 

ispostava županijskih zavoda za hitnu medicinu 

 Ažuriran sloj Hidranti (Istarski vodovod d.o.o. i 

Vodovod Pula d.o.o.) 

 Ažuriran sloj Odašiljači (repetitori), obnovljeni servisi 

Otvaranje sveukupno 85 novih korisničkih računa 

100% 

 



(MUP, MORH, DUZS, JVP, DVD, UHS Grad Zagreb, 

Crveni križ, HEP Šibenik) 

Rješavanje problema sa spajanjem HCR-a preko FTP-a 

i podešavanje skripti za osvježavanje MSP-a. 

Izrada testne WPF desktop aplikacije identične ZeOS-u. 

Izrada/nadogradnja/održavanje ZEOS javascript web 

aplikacije. 

Rješavanje problematike vezano za način razmjene 

podataka ZeOS-a i Sfere. 

Tehnička dokumentacija i zahtjev za nabavu za ArcGIS 

Server Standard Enterprise. 

Izrada digitalnog modela reljefa - DMR. 

MUP - AVL (automatsko lociranje TETRA uređaja). 

Povećanje otpornosti i 

raspoloživosti sustava kroz 

povećanje brzine i broja 

istovremenih pristupa 

Priprema analize stanja i planiranje buduće 

konfiguracije sustava. 

Priprema servera za instalaciju Portal for ArcGIS. 

Priprema analize stanja i prijedloga vezano za ZeOS 

infrastrukturu u virtualnom okruženju. 

Pripremne i završne radnje prilikom reinstalacije OS-a 

na serveru Jupiter. 

Rješavanje problema sa SSL certifikatom na Jupiteru. 

Rješavanje problema nemogućnosti pristupa servisima 

nakon instalacije FortiWeb-a. 

100% 

 

Izrada prostornih i 

geostatističkih analiza 

Izrada zemljovida za potrebe: 

 PUZiS Zagreb - osposobljavanje zapovjedništva GČ 

Grada Zagreba 

 DIP CZ Rijeka - kamp udruge eRIpio; zemljovid 

područja osposobljavanja 

 Sektora CZ - DZRNS, zone pripravnosti za slučaj 

nuklearne nesreće NE Krško i NE Pakš 

100% 

 



Provedba obuke u korištenju 

ZeOS-a aplikacija 

Edukacija za rad sa web aplikacijom ZeOS za 

djelatnike DIKS ZiS, Sektora za vatrogastvo, 

Samostalne službe za međunarodne odnose, PUZiS 

Zagreb i Karlovac. 

100% 

 

Suradnja s hrvatskim i 

međunarodnim institucijama 

koje prikupljaju prostorne 

podatke 

Državna geodetska uprava (DGU): 

 Poslovi vezano uz NIPP na Geoportalu NIPP 

 Tematska konferencija posvećena infrastrukturama 

prostornih podataka, „Dani IPP-a 2016.“ 

 Izrada studije uspostave katastra zgrada u Republici 

Hrvatskoj 

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP): 

 Dostava podataka o požarima za Projekt „Izrada 

registra emisija onečišćujućih tvari s prostornom 

raspodjelom u EMEP mreži visoke rezolucije“ 

 Dostava podataka o broju onečišćenja tla zabilježenih 

u županijama putem sustava 112 

HŽ Infrastruktura - dobiveni prostorni podatci o 

postojećim prugama pod upravom HŽI kao i podatci o 

službenim mjestima (kolodvori i stajališta), željezničko-

cestovnim prijelazima, mostovima i tunelima. 

Ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada 

Zagreba - sudjelovanje na Konferenciji „Tehnologija u 

funkciji Sustava CZ“. 

Rad na IPCR platformi u suradnji sa Stalnim 

predstavništvom RH pri EU (razmjena podataka, 

popunjavanje upitnika). 

Rad i dostava podataka sa IPCR/ISAA platforme grupi 

korisnika u DUZS-u (analize, pregledi, statistike). 

Razmjena podataka sa ECHO ERCC (u sklopu projekta 

prikupljanja kontaktnih podatka žurnih službi zemalja 

EU). 

100% 

 



Potpora Stožeru CZ RH u 

slučaju velikih nesreća 

Nije se ukazala potreba za provedbom potpore Stožeru 

CZ RH u slučaju velikih nesreća. 
100%  

Izrada procjena ugroženosti 

RH 

Nije se ukazala potreba za izradom procjena 

ugroženosti RH. 
100% 

 

Provedba obuke u korištenju 

ESRI analitičkih alata 

ZeOS tečajevi - Uvod u ArcGIS I za djelatnike DUZS-a 

(DC ZiS, SIKT i PUZiS Zagreb). 
100% 

 

Suradnja s hrvatskim 

znanstveno-obrazovnim 

institucijama 

DHMZ - unapređenje sustava zaštite od požara i 

vatrogastva kao priprema protupožarne sezone 2016. 

(meteorologija u zaštiti od požara i vatrogastvu - 

demonstracija rada na web aplikaciji ZeOS) 

MORH (Hrvatsko vojno učilište) - suradnja i 

savjetovanje za izradu modela terena. 

100% 

 

Izrada situacijskih i 

analitičkih zemljovida za 

potrebe DC ZiS 

Izrada zemljovida za potrebe: 

 vježbe „POTRES 2016“ 

 primorskih županija (požarna sezona) 

 vježbe „BREŽANI 2016“ 

 DIKS, Odjela za sustav uzbunjivanja i obavješćivanja 

- pogranične općine sa Republikom Slovenijom kod 

kojih je granica određena rijekama Dragonjom, 

Kupom, Breganom, Sutlom, Dravom i Murom. 

 određivanja lokacije pirotehničara stradalog u okolici 

Okučana 5.10. 

 vježbe „IPA FLOODS - CRO 2016“ 

 vježbe „ISTRA 2017“ 

100% 

 

7. 

 

Održavanje 

funkcionalnosti i 

nadogradnja 

Ispitivanje ispravnosti 

jedinstvenog sustava za 

uzbunjivanje 

Provedeno je 12 redovnih ispitivanja sustava za 

uzbunjivanje te su o istima prikupljeni i obrađeni 

podaci, a na osnovu kojih su podnijeta izvješća o 

rezultatima ispitivanja. 

100% 

 



postojećeg sustava 

za uzbunjivanje  

 Izrada projektnih zadataka, 

idejnih rješenja i tehničke 

dokumentacije za nabavu 

Pripremljeni i otpremljeni zahtjevi za nabavu godišnjih 

ugovora za servis i održavanje sustava za uzbunjivanje. 

Izrađena je tehnička dokumentacija za nabavu 2 nove 

elektroničke sirene i prelazak na MUP Net TETRA 

sustav veze za potrebe upravljanja i nadzora sirena u 

Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. 

Za EU projekt  FRISCO1 izrađeni su dokumenti  

Analiza postojećeg stanja sustava uzbunjivanja na 

slivovima rijeka Dragonja, Kupa, Bregana,Sutla, Drava 

i Mura i Analiza potencijalnih lokacija za postavljanje 

novih sirena na navedenim slivovima. 

Izrađen i poslan na daljnje postupanje Nacrt pravilnika 

o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja 

stanovništva. 

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.  

Analizom zaprimljenih ponuda, procjenom isplativosti 

popravaka, a u okviru raspoloživih financijskih sredstva 

izdano je četrnaest (14) Naloga za izvršenje usluga 

servisa u iznosu od 181.895,00 kn, odnosno 91% 

planiranih financijskih sredstava. 

98% 

 



Kontrola nabavljene opreme i 

izvedenih usluga, ovjera 

računa i vođenje evidencija o 

izvršenim uslugama i 

troškovima 

Prije ovjere, provjerena je usklađenost računa za servis 

i održavanje sustava za uzbunjivanje s izdanim 

nalozima za popravak i zapisnicima o izvršenim 

uslugama zaprimljenim od PUZS-a. Obrađeno je 27 

računa vezano za usluge servisa elemenata sustava za 

uzbunjivanje. Radovi su izvedeni u 10 županija, a 

popravljena su 43 elementa sustava za uzbunjivanje.  

U Gradu Zagrebu pregledane su i puštene u funkciju 

dvije nove elektroničke sirene koje su uvezane na MUP 

Net TETRA sustav veze. 

100% 

 

8. 

Uspostava i 

održavanje sustava 

za uzbunjivanje 

pravnih osoba te 

osiguranje prijema 

priopćenja 

nadležnog centra 

112 

Stručna pomoć i koordinacija 

sa pravnim osobama 

Održane konzultacije te pružena stručna pomoć 

tvrtkama ACI d.d. Opatija, projektnim  tvrtkama 

Projektni biro Split d.o.o, Procom d.o.o. Bodovaljci i 

Aztek d.o.o Zagreb.  

100% 

 

Izdavanje suglasnosti na 

Projekte, suglasnosti za 

izvanredna uključivanja 

sirena, organizacija i 

provedba funkcionalnih 

ispitivanja novih ili 

rekonstruiranih sustava 

Izdane suglasnosti na projekte sustava za uzbunjivanje 

Vodocrpilišta Jelas u Slavonskom Brodu, Butan plinu-

Skladište u Zaprešiću i HE Velebit. Na zahtjev HEP-a 

organizirano je i provedeno funkcionalno ispitivanje 

obnovljenog i moderniziranog sustava za uzbunjivanje 

HE Dubrava (4 centralna uređaja za upravljanje i 

nadzor sirena i 19 sirena) te dvodnevno funkcionalno 

ispitivanje sustav za uzbunjivanje na rijeci Cetini 

nizvodno od brane Peruča do Omiša (3 centralna 

uređaja za upravljanje i nadzor sirena i 22 sirene). 

100% 

 

9. 

Ujednačiti i 

unaprijediti 

djelovanje sustava 

112  

Normativno uređenje sustava 

112 

Doneseni su propisi: 

1. Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe 

poziva na broj 112 (NN 37/16), 

2. Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja 

obavijesti o broju 112 (NN 38/16), 

3. Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu DUZS-

a (NN 57/16), 

4. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 

100% 

 



69/16), 

5. Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje 

(NN61/16), 

6. Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog 

uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16), 

7. Protokol o komunikaciji kod pronalaska bolesnih, 

ranjenih ili uginulih jedinki strogo zaštićenih morskih 

životinja (DUZS i HAOP) 

8. Izrađena je i dostavljena centrima 112 informacija o 

mogućnosti prijema automatskog poziva u pomoć 

zbog prometne nesreće iz Fordovih vozila  

9. Izrađena je i dostavljena centrima 112 informacija o 

postupanju kod prijema žurnih poziva od službi koje 

se brinu o nemoćnim i starijim osobama.  

10. Ažurirana je tablica kontakata pograničnih centara 

112 Hrvatske i  Slovenije. 

11. Izrađen prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sustavu 

CZ glede centara 112 i sustava uzbunjivanja 

Izrada redovnih i periodičnih 

planova, smjernica, izvješća i 

postignuća u sustava 112 

1. Izrađena su sva kvartalna izvješća o radu, godišnje 

izvješće o radu za 2015. te mjesečna izvješća o 

događajima koje je zabilježio sustav 112 za Vladu i 

Ured predsjednice RH. 

2. Objedinjena je procjena potreba i planiranje izobrazbe 

državnih službenika za razdoblje 2017. i 2018. g. 

3. Mjesečno su ažurirani podaci o pozivima i 

događajima zaprimljenim na broj 112. 

4. Odgovor na upitnik Centra za praćenje provedbe 

zakona u zemljama jugoistočne Europe (SELEC) o 

arhitekturi i djelovanju broja 112 u RH. 

5. Izrađen je plan rada za 2017. g. 

100% 

 



Objedinjavanje i analiza 

podataka o djelovanju centara 

112 

1. Analizirano je djelovanja ŽC112 po ključnim 

pokazateljima kvalitete rada. 

2. Prikupljeni su i ažurirani podaci iz SOP-a o pozivnim 

brojevima hitnih službi prema kojima operatori javnih 

komunikacijskih mreža ŽC112 i DCZiS-u moraju 

omogućiti besplatne pozive. 

3. Izrađivane su mjesečne i periodične raščlambe o 

djelovanjima ŽC112. 

4. Za reviziju su izrađeni pokazatelji kadrovske 

popunjenosti ŽC112 u 2015. i 2016. s osvrtom na 

buduću učestalost odlazaka službenika u mirovinu. 

100% 

 

Izvršavanje programa Vlade 

RH ili drugih nositelja u 

području civilne zaštite 

1. Izrađivana su izvješća o pripremi i provedbi TURS-a 

2016  a u sve ŽC112 proslijeđena obavijest Min. 

zdravlja o organizaciji dodatnih timova HMS-a  

2. Sektoru za vatrogastvo dostavljena su izvješća o 

obavljenim zadaćama na temelju Programa PA 2016. 

100% 

 

Suradnja sa subjektima 

značajnim za djelovanje 

sustava 112 

1. Sudjelovanje na sastanku s Udrugom pokretnih 

komunikacija Hrvatske po temi lociranja pozivatelja 

na 112. 

2. Praćenje objave i primjene propisa HAKOM-a: 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

univerzalnim uslugama u elektroničkim 

komunikacijama 

3. Upoznavanje specijalizanta epidemiologije (sedam) s 

ustrojstvom i djelovanjem Sustava 112. 

4. Suradnja na pripremi međunarodne vježbe „IPA 

FLOODS – CRO 2016“. 

5. Odgovor prema UHS Zagreb na temu integracije 

hitnih službi na 112. 

6. Osam odgovora na upite građana i pravnih osoba o 

sustavu 112   

7. Sudjelovanje na sastanku (16.12. u HAOP-u)  

100% 

 



sudionika uključenih u provedbu Protokola za dojavu 

i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili 

ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja. 

Promoviranje broja 112  

1. Izrađena je promemorija o Sustavu 112 povodom 

Dana broja 112 

2. Multimedijski poslovi vezani za rad SZS112 (izrada 

vlastitih, te praćenje javnih medija i pohrana tonskih i 

video zapisa o 112) – 40 videozapisa. 

3. Sudjelovanje u izradi godišnjeg izdanja glasila SOS 

112 za 2015.g. 

4. Izrada tekstova o Sustavu 112 za objavu u glasilu 

SOS112 za travanj - 3 članka. 

5. Obilježen je Dan 112 – izrada prijedloga promotivnih 

materijala i organiziranje prigodnih obilježavanja u 

Zagrebu i Slavonskom Brodu. 

6. Obilježena je 25-godišnjica uvođenja broja 112 u EU. 

7. Rad na brošuri DIKSZiS-a. 

100% 

 

10. 

Unaprijediti 

kvalitetu rada 

djelatnika u 

centrima 112 

Nadzor kvalitete rada u 

centrima 112  

1. Postupanje po 2 neosnovane i 1 osnovanoj pritužbi 

građana. 

2. Prikupljeni su i analizirani ključni pokazatelji 

uspješnosti rada centara 112, a podaci dostupni u 

sveobuhvatnoj tablici. 

3. Podrška reviziji procesa isporuke, korištenja, 

obnavljanja i rashoda opreme i MTS u centrima 112. 

4. Izrađena je zbirna tablica vrednovanja preslušanih 

zvukovnih zapisa ŽC112 za I-XI 2016. i provedena je 

analiza postupanja po pojedinim događajima iz 

dnevnika protoka informacija za pet ŽC 112 za X i 

XI. 

100% 

 



Priprema i provođenje 

simulacijsko-komunikacijskih 

vježbi u sustavu 112 

1. Simulacijsko-komunikacijske vježbe „Tajni pozivatelj 

2016 -1/2“ održane su u svibnju i listopadu s ciljem 

provjere kvalitete prijema poziva na broj 112. 

Obuhvatile su 20 ŽC 112 i 160 službenika. 

100% 

 

Predlaganje mjera za 

unapređenje rada temeljem 

rezultata nadzora i raščlambi 

vježbi  

U PUZS/ŽC112 upućeni su dopisi kojima se traži: 

1. Poboljšanje razine poznavanja propisanih 

komunikacijskih procedura 

2. Provođenje superviziju zaprimljenih vježbovnih 

poziva i ocjenjivanje kvalitete poziva; operaterima 

ukazati na uočene nedostatke i poduzeti mjere u cilju 

otklanjanja istih, te na potrebu dosljedne primjene 

Upute o postupanju u radu dežurne smjene u centru 

112 s prvenstveno na odredbe Upute navedena u 

raščlambama vježbi 

3. Poboljšanje načina predstavljanja operatera kod 

prijama poziva u skladu s Uputom o radu dežurne 

smjene (dopis poslan u tri ŽC112)  

100% 

 

Edukacija/osposobljavanje 

djelatnika kroz tečajeve, 

radionice, seminare i dr. 

1. Sudjelovanje na 7. MeetUP-u Contact Center 

Akademije održanom 25. veljače u Zg na temu 

„Kreativan, vizionarski pogled u budućnost 

kontaktnih centara“. 

2. Izrada i objavljivanje 19., 20. i  21. broja 

„112vjesnika“ kojim se informacije i edukativni 

materijali prvenstveno stavljaju na raspolaganje 

djelatnicima ŽC 112. 

3. Održan je sastanak u Učilištu vatrogastva, zaštite i 

spašavanja na temu programa edukacije operatera u 

centrima 112 i izrađen je prijedlog programa. 

100% 

 



11. 

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. Dostava podataka u MPPI o provedbi čl. 26. st.4. 

Direktive o univerzalnim uslugama 2002/22/EZ 

(pristup broju 112 osobama s posebnim potrebama). 

2. Izrađeno je i poslano u MPPI izvješće za Europsku 

komisiju: „Key performance indicators (KPI) table 

on the implementation of 112 - 1 July 2015 – 30 June 

2016“. 

3. E-poziv: prijava DUZS-a i KING-ICT-a u I_HeERO 

projekt u svojstvu pridruženih članova i sudjelovanje 

na webinarima, dostava podataka HAKOM-u za 

izradu izvješća o sukladnosti djelovanja centara 112 

sa zahtjevima EK, kontakti s tvrtkama Bosch, 

SiriusXM, OnStar za TPSP. 

100% 

 

Suradnja s EENA-om 

1. Kontakti na izazovu pozicioniranja (AML)te je 

održan sastanak (20.10. u UPKH) s predstavnikom 

EENA-e B. Vivierom  

2. Izvještavana je o provedbi obilježavanja Dana 112 u 

RH i izdanju monografije DUZS 2005. – 2015.'' (EN). 

3. Provedene su aktivnosti iz programa „Erasmus 

generacija“. 

4. Dostavljeni su podaci za ediciju „PSAPs in Europe - 

document 2016“. 

5. Praćene su objave EENA-inih mnogih dokumenata i 

publikacija. 

100% 

 

Sudjelovanje na sastancima i 

drugim međunarodnim 

skupovima i aktivnostima 

vezanim uz uporabu broja 112  

1. Izrađen je stručni rad „Aspekti suvremenih trendova 

u kriznom komuniciranju“ za 9. Međunarodnu 

konferenciju Dani kriznog upravljanja u Splitu. 

2. Sudjelovanje na sastanku potkomisije za 112 sa 

Slovenijom krajem svibnja u Valbandonu. 

3. Sudjelovanje na godišnjoj konferenciji EENA-e u 

Pragu 

100% 

 



12. 

Opremanje snaga 

zaštite i spašavanja  

radiokomunikacij- 

skom opremom po 

standardu TETRA 

Nabava radio komunikacijske 

opreme 

1. Programiranje i podjela radio komunikacijske 

opreme TETRA: DVIP-ovi, DIP-ovi CZ i PUZS-

ovi (pročelnici i vozila). 

2. Programiranje i podjela radio komunikacijske 

opreme TETRA: podijeljena oprema TETRA i 

ATEX TETRA sa kovčezima za čuvanje i transport 

DIP-ovima CZ i DVIP-ovima. 

3. Instalacija radijske opreme u nova vozila za DVIP 

(vatrogasne cisterne). 

4. Rad na Pravilniku o radio komunikacijama u 

sustavu zaštite i spašavanja. Izrađen je prijedlog 

Pravilnika o načinu rada u aktivnostima radijske 

komunikacije za potrebe djelovanja civilne zaštite u 

velikim nesrećama u katastrofama. 

5. Tranzicija radio sustava za upravljanje sustavom za 

javno uzbunjivanje na području Grada Zagreba i 

Zagrebačke županije: kao pilot projekt izvršeno je 

prebacivanje radio sustava TETRA iz radijske 

mreže ZET TETRA u radijsku mrežu MUPNet 

TETRA (kvalitetnija pokrivenost, bolje 

funkcionalne mogućnosti u MUPNet mreži).  

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

Podjela opreme snagama CZ 

  



13. 

Opremanje i 

održavanje 

informacijskih i 

komunikacijskih 

(IK) sustava 112 i 

poslovnog sustava 

DUZS-a 

Nabava IKT opreme 

1. Izrada financijskog i plana nabave za 2016. 

odnosno buduće trogodišnje razdoblje. 

2. Pokrenut prijelaz na novu platformu za potrebe 

geolociranja u ŽC 112 preko OTC-a. 

3. Redovite intervencije na sustavu za žurne 

pozive (pregled logova, prijava grešaka, pregled 

poslužitelja, zamjene diskova, prijenos servera 

na druge poslužitelje (Split). 

4. Ugovori: Pokrenuti zahtjevi za ugovaranjem 

održavanja servera i računala, aktivne mrežne 

opreme, Intraneta, Centrixa, te zahtjev za najam 

fotokopirnih i multifunkcijskih uređaja. 

Ugovorene telekomunikacijske usluge u 

nepokretnoj telefoniji s T-HT-om. S OiV-om 

potpisan ugovor za zakup komunikacijske 

infrastrukture. Ugovorena javna nabava 

dodatnih Microsoftovih licenci u skladu s OS-

om DUSJN. 

5. Intervencije, popravci i zamjene repetitora na 

lokacijama: Sv. Jure, Otok Krk, Ravne Staje, 

Učka, Oštra, Stipanov Grič, Lička Plješivica, 

Kamenar kod Šibenika, Promina kod Drniša, 

Sv.Mihovil, Otok Ugljan, Sljeme, Vela Luka, 

otok Rab, Velebitska Plešivica. 

6. Opremanje RK opremom: PUZS, ŽC112 

Gospić, Dubrovnik, Split, Rijeka, Šibenik, 

Sektor za Vatrogastvo, DVIP Šibenik i DVIP 

Split. 

7. U prostorima Učilišta vatrogastva, zaštite i 

spašavanja održana prva radionica (iz niza 

radionica) s temom „Komunikacija (sustav 

veze) u vatrogastvu“ gdje su bila izlaganja 

100% 

 

Instaliranje IKT opreme 

 

Održavanje IKT opreme 

 

Inventura i rashod IKT 

opreme 

 



„Sustav veza u civilnoj zaštiti“ i „Planiranje 

veza za vatrogastvo“. 

8. Redoviti servisi na agregatima ŽC 112 sukladno 

terminskom planu održavanja istih. 

9. Revizija procesa isporuke, korištenja, 

obnavljanja i rashoda opreme i MTS u 

operativno komunikacijskim centrima 112. 

10. Nabava računalne opreme: monitori, računala, 

usmjerivači, preklopnici, licence za 

virtualizaciju, za ip telefoniju.  

11. Sređivanje skladišta ICT opreme u sjedištu 

Uprave, popisivanje ICT opreme u cilju 

sređivanja inventurnih lista DUZS-a. 

Organizacija i uspostava vlastitih skladišta 

(Nehajska i Kruge) za nabavljenu IKT opremu 

koja će se tek raspodjeljivati po našim 

ustrojstvenim jedinicama. 

14. 

Postizanje iste vrste 

tehničko tehnološke 

opremljenosti u 

centrima 112, 

sukladno njihovoj 

veličini, a u svrhu 

njihovog uvezivanja 

u jedinstveni sustav 

112 

Instalacija IKT opreme za 

centre 112 

12. CTI : 

13. Završen 1. ugovor iz okvirnog sporazuma sa 

svoje dvije faze. Potpisan i drugi Ugovor iz 

ovog okvirnog sporazuma, odnosno 3. faza. 

Prvim ugovorom se: 11 + 5 ŽC 112 opremilo 

CTI sustavom Sfera, a kroz drugi ugovor treba 

riješiti umrežavanje centara i backup sustava. 

14. Izrađena dokumentacija i pokrenut zahtjev za 

ugovaranjem daljnjeg razvoja (nadogradnje) 

CTI sustava (GIS, SMS i IP telefonija).  

15. Izvršena edukacija operatera za rad na novom 

sustavu. 

16. Prelazak na t-ht link za potrebe privatne mreže 

sustava za žurne pozive, pojačan backup sustava 

– za lokacije gdje je Sfera (privatna mreža). 

100% 

 

Povezivanje centara 112 u 

jedinstveni sustav 

  

Edukacija korisnika u 

rukovanju opremom 

  



15. 

IKT potpora PPS, 

TURS, zimskoj 

sezoni, vježbama, 

radionicama, 

seminarima, 

konferencijama i sl. 

za potrebe drugih 

ustrojstvenih 

jedinica DUZS-a u 

zemlji i inozemstvu 

Priprema informacijske i 

komunikacijske opreme i 

pripadajuće tehničke i 

operativne dokumentacije. 

17. Vježbe: 

18. Vježba VLAK 2016 - vježba žurnih službi s 

područja Vukovarsko-srijemske županije.  

19. Radionica „Smanjivanje rizika u urbanim 

sredinama: razvoj kapaciteta za jačanje 

otpornosti gradova na katastrofe“, travanj 

2016.Varaždin. 

20. Pokazna vježba „Motel Plitvice 2016“, 21.5.,  

21. Tehničko taktički zbor i pokazna vježba u 

Divuljama, 9.6. 

22. Terenska vježba „Potres 2016“, 20. – 22.5., 

Divulje. 

23. Vježba „Bistra 2016“, lipanj. 

24. Pokazno-terenska vježba Kruščica 2016 na temu 

spašavanja, evakuacije i zbrinjavanja ugroženih 

osoba i materijalnih dobara iz poplavama 

ugroženog područja. 

25. Manifestacija „Dani zaštite i sigurnosti 2016“, u 

organizaciji Hrvatskog foruma za urbanu 

sigurnost. 

26. „IPA FLOODS – CRO 2016“, terenska 

međunarodna vježba CZ, listopad. 

27. Vježba „Brežani 2016“, listopad. 

28. PPS 2016 

29. Priprema i podjela TETRA radio uređaja za 

pripadnike Državnih vatrogasnih intervencijskih 

postrojbi i Sezonskih vatrogasnih 

intervencijskih postrojbi. Izrađeni i podijeljeni 

planovi veza za potrebe operativnih snaga ZiS 

koje sudjeluju u PPS. 

30. Potpora u pripremi dislokacije VOS-a u 

Divuljama: Preusmjerenje tel. linija na Divulje. 

  

Raspodjela informacijske i 

komunikacijske opreme i 

pripadajuće tehničke i 

operativne dokumentacije. 

100%  



Instalacija računala i formiranje LAN-a, 

spajanje digitalnih tel. aparata, spajanje radio 

stanica analognih i TETRA, te fax uređaja. 

Instalacija sustava za snimanje komunikacijskog 

prometa te provjera snimanja telefonske i radio 

mreže. Izdavanje mobitela za VOS. Popravak 

agregata u Divuljama. 

16. Ostale aktivnosti  

1. Napravljen elaborat preseljenja ŽC 112 Zg i 

DC-a u Vjesnikove prostorije kao tehnička 

podloga za zahtjev za izradu projektne 

dokumentacije i troškovnika za preseljenje u 

suradnji s CZ-om, koji su također završeni. 

2. Sudjelovanje na nacionalnoj radionici (žurne 

službe RH) Europskog projekta „BroadMap“ 

kojim se radi priprema za buduću nabavu 

„interoperabilne slijedeće generacije 

širokopojasnog sustava radio komunikacija za 

javnu sigurnost“ u cilju poboljšanja zaštite u 

kriznim situacijama (PPDR). 

3. U cilju provedbe Nacionalne strategije 

kibernetičke sigurnosti i pripadnog Akcijskog 

plana, u dijelu koji se odnosi na kritičnu 

komunikacijsku i informatičku infrastrukturu, 

kroz suradnju s ZSIS-om, razrađeni su kritični 

procesi do 3. razine i usklađeni s 

međusektorskim kriterijima. Obuhvaćeni su 

procesi iz sustava za žurne pozive kao i oni u 

DC-u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 



5. UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

RB 
SPECIFIČNI 

CILJEVI 

ZADATAK/ 

AKTIVNOST 
REALIZACIJA 

POSTOTAK 

REALIZIRA

NOSTI 

NAPOMENA 

(UKOLIKO CILJ NIJE 

U POTPUNOSTI 

REALIZIRAN, 

NAVESTI RAZLOG) 

 

A B C D E F 

1. 

 
Formalno obrazovanje 

  

Upisni postupak 

Realizirano: 

U ljetnom i jesenskom upisnom roku prijavilo 

se 123 kandidata.  

Proveden razredbeni postupak 

Upisano 75 polaznika 

100%  

Provođenje nastave 

za polaznike upisane u šk. 

god. 2015./2016. 

Realizirano sukladno nastavnom planu i 

programu 

25.5.2016. - završetak nastave za polaznike 

prekvalifikacija za zanimanje vatrogasac 

21.6.2016. - završetak nastave za polaznike 

prekvalifikacija za zanimanje vatrogasni 

tehničar 

100%  

Provođenje nastave 

za polaznike upisane u šk. 

god. 2016./2017. 

Realizirano sukladno nastavnom planu i 

programu 

26.9.2016. – početak nastave 

29.11.2016. – završetak strukovno-teorijske i 

praktične nastave 

1.12.2016. – početak strukovne prakse 

 

100% . 

Popravni ispiti  

šk. god. 2015./2016. 

Realizirano:  

10.6.2016. - Predmetni ispiti - prekvalifikacija 

vatrogasac 

13.6.2016. -Popravni ispiti - prekvalifikacija 

vatrogasac 

100%  



6.7.2016. - Popravni ispiti  -prekvalifikacija 

vatrogasni tehničar i vatrogasac  

Izrada i obrana završnoga 

rada (šk. god. 2015./2016.) 

Pristupilo i uspješno položilo 41 polaznik za 

zanimanje vatrogasac i 42 polaznika za 

zanimanje vatrogasni tehničar 

100%  

2. 
Novi nastavni planovi i 

programi  

Izrada nastavnog plana i 

programa za temeljno 

zanimanje profesionalni 

vatrogasac 

Nije realizirano 0% 

Nastavne planove i 

programe nije moguće 

izraditi i verificirati 

zbog nedostatka 

zakonske regulative 

(Zakon o vatrogastvu) 

Izrada nastavnih planova i 

programa usavršavanja za 

zanimanje profesionalni 

vatrogasac - specijalist za 

operativu / - specijalist za 

preventivu 

Pokretanje postupka 

verifikacije 

3. 
Edukacija 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) 

Realizirano : 

Učilište: 187 djece 

PUZS-i: 28.114 djece 

100%  

4. 

Neformalno obrazovanje - 

povećanje broja kvalitetno 

osposobljenih vatrogasaca 

i drugih operativnih snaga 

i sudionika u sustavu 

civilne zaštite  

Priprema i provedba 

Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera u 

zaštiti od požara od interesa 

za RH u 2016. 

Programi osposobljavanja za: desantiranje i 

gašenje šumskih požara, za gašenje šumskih 

požara te za osposobljavanje voditelja za 

navođenje zrakoplova su realizirani  – 

Programe proveo SZV (73) 

Program osposobljavanja za 

instruktora/vježbatelja realiziran – program 

80% 

 

Program 

osposobljavanja za 

helikoptersko 

spašavanje ugroženih 

osoba  iz okruženja 

požara  nije donesen. 

Program su zajednički 



provelo Učilište (16) 

-izrađeno izvješće PA  2016 

-izrađen prijedlog plana za 2017. 

trebali izraditi Učilište 

i SZV u suradnji s 

MORH –om.  

Provedba aktivnosti  iz 

„Programa pripremnih i 

provedbenih aktivnosti za 

turističku godinu 2016“ 

 (TURS 2016) 

Realizirano 

- provedeni programi osposobljavanja  

- izrađeno izvješće TOURS 2016 

100%  

Priprema, donošenje i 

prilagođavanje programa 

osposobljavanja za 

vatrogasce i druge operativne 

snage i sudionika u sustavu 

civilne zaštite 

Doneseno je 5 programa osposobljavanja 

- Programa osposobljavanja za rukovatelja 

agregatom za dobivanje električne energije 

ma: 

- Program osposobljavanja čelnika JLP(R)S u 

sustavu CZ 

- Program osposobljavanja Stožera CZ RH 

- Program osposobljavanja povjerenika CZ i 

njihovih zamjenika 

- Program osposobljavanja pripadnika CZ 

opće namjene 

100%  

Provođenje donesenih 

programa osposobljavanja 

Provedeno 10 Programa osposobljavanja 

Osposobljeno je ukupno 1158 pripadnika (VŠ 

331 + PUZS-i 827) dobrovoljnih i 

profesionalnih vatrogasnih postrojbi, 

vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, 

službenika DUZS-a (pripadnici DVIP-a i 

DIP-a CZ), stožera CZ gradskih četvrti Grada 

Zagreba, postrojbi CZ opće namjene i 

povjerenika CZ i njihovih zamjenika. 

100%  



Provođenje programa 

osposobljavanja donesenih 

temeljem posebnih propisa 

Provođenje Programa osposobljavanja 

pučanstva za provedbu preventivnih mjera 

zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja 

ljudi i imovine ugroženih požarom – 102 

polaznika 

100%  

Provođenje seminara, 

tečajeva, radionica i 

prezentacija u sustavu civilne 

zaštite 

- Stručni skup o profesionalnim bolestima u 

vatrogastvu -  1 službenica sudjelovala s 

temom  „Mentalno zdravlje i djelatnici 

spasilačkih službi; potreba za psihološkom 

podrškom u vatrogastvu“  

100%  

5. 

 

Domaće i međunarodne 

vježbe u sustavu civilne 

zaštite u svrhu 

uvježbavanja operativnih 

snaga sustava u cjelini 

 

 

 

Izrada Godišnjeg plana vježbi 

 

Izrađen Godišnji plan državnih i 

međunarodnih vježbi u sustavu CZ za 2017. 

godinu   

 Izrađen Godišnji plan vježbi za 2017. godinu 

(razina PUZS) 

100%  

Izrada Izvješća o realiziranim 

vježbama 

Izrađeno Izvješće o realiziranim vježbama u 

2015. godini (nivo PUZS) te prikupljanje 

podataka za izradu izvješća o realiziranim 

vježbama u 2016. godini (državna i razina 

PUZS-a) 

100%  

Ostale aktivnosti na domaćim 

i međunarodnim vježbama u 

sustavu civilne zaštite  

Sudjelovanje na:  

terenskoj vježbi: „VLAK 2016“; 

međunarodnoj vježbi TRIMODEX 2016“;  

vježbi „Potres 2016“ ; vježbi „Primošten 

2016“; vježbi „Bistra 2016“; vježbi 

„KRUŠČICA 2016“ ; vježbi IPA FLOODS-

CRO 2016  

100%  

6. 
Provedba projekata EU 

unutar Operativnog 

programa konkurentnost i 

Odabir i dobivanje nekretnina 

u vlasništvu RH od DUUDI 

Dobivena je nekretnina u Jastrebarskom 

površine 32,828 ha. 
100%  



kohezija 2014.-2020.  

 

Ustrojavanje - izgrađenost 

vježbališno-ispitnog centra 

za osposobljavanje, 

usavršavanje i 

uvježbavanje  vatrogasaca 

i drugih operativnih snaga 

te ispitivanje tehnike, 

opreme i sredstava za 

gašenje u sustavu civilne 

zaštite 

Izrada idejnog rješenja - 

idejni projekt. Izrada  

građevinskog projekta koji 

uključuje izradu studije 

izvodljivosti te studije 

utjecaja na okoliš 

Nije realizirano 0% 

Navedene aktivnosti 

provest će se nakon što 

se provede postupak 

javne nabave  za 

izradu tehničke 

dokumentacije  

Po prikupljenoj 

kompletnoj 

dokumentaciji (upis u 

katastar i gruntovnicu) 

izradit će se  idejno 

rješenje  

Uređenje  lokacije 

(hortikulturalno uređenje 

zemljišta, uvođenje 

infrastrukture - prometnice, 

struja, voda, plin, telefon) 

Nije realizirano 0% 

Navedene aktivnosti 

provodit će se nakon 

što će biti izrađena 

tehnička 

dokumentacija 

7. 

Osnivanje i ustrojavanje  

ustanove za potrebe 

vatrogastva i civilne 

zaštite 

Donošenje normativnog akta  

o osnivanju ustanove 

Nije realizirano 0% 

Nije donesena nova 

zakonska regulativa –

(Zakon o vatrogastvu) 

Ustrojavanje ustanove 

Registracija ustanove 



 

 

 

 

8. 

 

Unaprjeđenje svih 

segmenata u sustavu 

civilne zaštite 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 

Razrađena i pripremljena 4 projektna 

prijedloga: FIRESIM, INTEGRAMUS, 

SVAROG i ADRIATIC 2017.  

SVAROG i ADRIATIC 2017 su prihvaćeni 

za financiranje. 

100%  

Sudjelovanje u pripremi 

prijedloga projekata za 

financiranje iz strukturnih 

fondova u financijskoj 

perspektivi 2014 – 2020 

Nije realizirano 0% 

Nije bilo aktivnosti, jer 

nije bilo novih 

prijedloga projekata 

Sudjelovanje u provedbi 

projekata financiranih iz 

sredstava EU (organizacija 

tečajeva "Uvod u mehanizam 

civilne zaštite" (CMI) za 

konzorcij IT, UK, HR; 

provedba projekta "RECIPE" 

– projekt prevencije i 

pripravnosti financiran u 

okviru Mehanizma za CZ 

EU; priprema prijedloga 

projekta „Integracija 

naprednih sustava nadzora u 

sustav kontinuiranog 

odgovora“ za financiranje iz 

Mehanizma za CZ EU; 

priprema prijedloga projekta 

„FireSim Training“  - 

osposobljavanje uz korištenje 

Sudjelovanje u provedbi projekata 

financiranih iz sredstava EU: CMI (3 tečaja), 

RECIPE (konferencija), te pružanje podrške 

pri organizaciji TTX IPA FLOODS (stožerna 

vježba). 

-DPPI SE – Provedba obuke za vatrogasne 

zapovjednike iz BIH, CG i Makedonije u 

okviru Programa obuke za upravljanje 

katastrofama Inicijative za pripravnost i 

prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Europi. 

Tema programa „Operativno djelovanje kod 

požara na otvorenom prostoru“  

 

100%  



vatrogasnog simulatora za 

financiranje iz Mehanizma za 

CZ EU; sudjelovanje u 

drugim međunarodnim 

projektima) 

9. 

Provedba projekata EU: 

Provedba projekata 

unutar Operativnog 

programa konkurentnost i 

kohezija 2014.-2020. i 

Operativnog programa 

„Učinkoviti ljudski 

potencijali“, 2014.-2020.-

Prioritetna os 

IV/Investicijski prioritet 

11.i./Specifični cilj /11.i.1. 

Provedba unutar OP KK:  

Projektu „Opremanje i 

osposobljavanje DIP CZ“ je 

promijenjen naziv i sada glasi  

„Opremanje i 

osposobljavanje 

intervencijskih postrojbi 

DUZS“. 

U suradnji sa Sektorom za vatrogastvo i 

Sektorom za CZ  izrađeno više verzija 

prijedloga proračuna za projekt. Predstavnici 

SCZ i SSMO obavili sastanak s 

predstavnicima upravljačkog tijela (Hrvatske 

vode) u svezi revizije obrasca A koji je 

SSMO uputio prema HV. Očekuje se sastanak 

i instrukcije posredničkog tijela (HV) 

Nije 

moguće 

izraziti 

 

Provedba unutar OP ULJP: 

projektu „Osposobljavanje 

pripadnika postrojbi civilne 

zaštite (CZ) županijske 

razine“ je promijenjen naziv 

koji sada glasi 

„Osposobljavanje 

pripadnika DUZS i 

postrojbi civilne zaštite 

županijske razine“    

Obavljen sastanak u DUZS 12.10.  gdje je 

predstavnik SOP-a zaključio da DUZS ne 

može isplaćivati refundaciju prema 

obveznicima CZ iz županija. Predstavnici CZ 

zaključili da bi projekt trebalo realizirati samo 

kroz osposobljavanje pripadnika DUZS (nije 

definirano kojih djelatnika i za koje 

programe). Upućena pisana zamolba MRMS 

u svezi promjene projekta, ali nije dobiven 

odgovor. Održana 5. sjednica odbora za 

projekt OPULJP, na sjednici bio zamjenski 

predstavnik iz Učilišta. Nije bilo daljnjih 

konzultacija na razini DUZS u svezi provedbe 

projekta. Zatraženo pisanim putem od SCZ i 

SV utvrđivanje službenika DUZS koji bi se 

osposobljavali (koji programi , period 

osposobljavanja, broj osoba, lokacije itd) 

Nije 

moguće 

izraziti 

 



10. 

Povećanje sistemske i 

uporabne učinkovitosti 

tehnike u sustavu civilne 

zaštite 

Ispitivanje tehnike  

- zaprimanje zahtjeva i narudžbenica (61 

komada), ispitivanje tehnike za Državnu 

upravu za zaštitu i spašavanje i druge 

naručitelje (383 proizvoda), izdavanje 

zapisnika i isprava o kakvoći (212 komada), 

obračunavanje troškova ispitivanja (30 naloga 

za fakturu) te davanje mišljenja – uključujući 

ponude, obavijesti, preporuke i savjete 

korisnicima naših usluga ispitivanja (216 

mišljenja) 

100%  

Normativno-razvojna 

djelatnost 

- rad na HRN EN normama u Hrvatskom 

zavodu za norme kroz pet tehničkih odbora na 

119 strana radna dokumenta 

 

100%  

Servis i održavanje 

vatrogasnih aparata 

- zaprimanje zahtjeva i narudžbenica (38 

komada), održavanje vatrogasnih aparata za 

Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i 

druge naručitelje (567 komad) te 

izračunavanje troškova servisiranja 

vatrogasnih aparata (21 nalog za fakturiranje) 

100%  

11. 
Jačanje ljudskih 

potencijala 

Osposobljavanje i 

usavršavanje službenika 

putem programa 

osposobljavanja, seminara, 

tečajeva, radionica…, koje 

provode vanjske ustanove ili 

DUZS 

- Trening izgradnje kapaciteta stručnjaka za 

zaštitu djece u kriznim situacijama (2) 

- AVD tečaj (39) 

- Edukacija „Priprema i provedba projekata 

financiranih iz ESI fondova“(4) 

- 1  službenik završio pedagoško-psihološko 

obrazovanje  

- 1 službenica završila on-line edukaciju o EU 

projektima 

- 1 službenica završila engleski jezik (C.1. 

stupanj) 

-Tečaj Rad s on line  ZeOS aplikacijama  (1 

100%  



službenik) 

- andragoško usavršavanje EPALE u 

organizaciji ASOO (2) 

- seminar „Mentalno zdravlje izbjeglica i 

migranata“ (1) 

- Regionalni seminar „Psihosocijalna podrška 

u katastrofama-COMPASS Regional 

workshop“ (1) 

- - Seminar „Osobna zaštitna oprema za zaštitu 

tijela“ (2)  

- - Seminar „Osobna zaštitna oprema za zaštitu 

dušnih organa“ (2)  

-Prezentacija WEBER alata za polaznike i 

službenike Učilišta 

- Prezentacija uređaja WASP za detekciju 

stabilnosti objekta, u organizaciji SZCZ (5 

službenika iz Učilišta) 

- -prezentacija opreme za hitnu medicinsku 

pomoć, transport pacijenata, evakuacija i 

spašavanje (2) 

-prezentacija vatrogasne opreme i kemijskih 

odijela (4) 

12. 
Pripremanje i provođenje  

stručnih i administrativnih 

poslova 

Sudjelovanje u izradi, izmjeni 

i dopuni pravne regulative iz 

područja djelokruga rada  

Sudjelovanje u pripremi Programa 2015/1535 

– popisa planiranih tehničkih propisa za 

notifikaciju u 2016. godini za TRIS - MINGO 

Predložene mjere za unapređenje ZNR. 

Donesen Pravilnik o vrstama i načinu 

provođenja vježbi operativnih snaga sustava 

CZ  Narodne novine br. 49/2016. 

Donesen Pravilnik o tehničkim i drugim 

uvjetima koje moraju ispunjavati pravne 

osobe ovlaštene za ispitivanje ispravnosti 

100%  



tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite, 

Narodne novine br. 57/2016. 

Sudjelovanje u izradi nacrta Pravilnika o 

odori pripadnika operativnih snaga civilne 

zaštite i državnih službenika i namještenika 

Državne uprave. 

Davanje mišljenja na nacrt Pravilnika o 

kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje 

moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne 

zaštite te kriterijima za raspoređivanje i 

uvjetima za imenovanje povjerenika civilne 

zaštite i njegovog zamjenika. 

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sustavu 

civilne zaštite (obrazovanje) 

Izrada prijedloga provedbenih 

akata DUZS-a (odluke, upute, 

natječaji….) 

Izrada prijedloga odluka o provođenju 

programa prekvalifikacija i programa 

osposobljavanja; 

Priprema i izrada prijedloga akata za upis 

kandidata u šk. god. 2016./2017., prijedloga 

Ugovora o radu (prva pomoć) 

100%  

Provedba redovnih propisanih 

poslova u području 

personalnih poslova - nadzor 

korištenja radnog vremena, 

planiranje godišnjih odmora, 

ocjenjivanje službenika i dr. 

Evidencija radnog vremena. 

Izrada Izvještaja za obračun plaće. 

Izrada Naloga za isplatu troškova prijevoza. 

Ocjenjivanje službenika za 2016. godinu. 

Izrada plana godišnjih odmora za 2016. 

Izrada Plana prijama u državnu službu za 

2016. godinu. 

100%  

Priprema i izrada financijskog 

plana i plana nabave 

Izrada obrazloženja izvršenja FP za 2015. 

Priprema Izrada Financijskog plana i Plana 

nabave za 2017. godinu te projekcije FP za 

2018. i 2019. 

100%  



Praćenje realizacije plana 

nabave i eventualne korekcije 

u skladu s potrebama i 

financijskim mogućnostima 

Pisanje zahtjeva za nabavu roba i usluga; 

Naloga za izdavanje iz skladišta , Izvješće o 

realizaciji nastave (ugovor o radu) 

100%  

Izrada smjernica za rad i 

godišnjeg plana rada  za 

narednu godinu 

Izrađen Godišnji plan rada Učilišta  za 2017. 

Godinu 

Rad na izradi Plana osposobljavanja za 2017. 

Rad na izradi plana međunarodnih aktivnosti 

za 2017. 

 Rad na revidiranju Strateškog plana MUP 

2016.-2018. 

Rad na izradi Strateškog plana MUP 2017.-

2019. 

100%  

Izrada kvartalnih izvješća, 

postignuća i godišnjeg 

izvješća o radu za tekuću 

godinu 

Realizirano 

 Izrada polugodišnjeg izvješća Strateškog 

plana MUP-a 2016.-2018. 

Izrada polugodišnjeg izvješća Strateškog 

plana MUP-a 2016.-2018. 

Izrada izvješća o primopredaji vlasti za period 

od 22.1. do 22.9.2016. 

100% 

 
 

Stručni članci 

Pisanje stručnog rada za konferenciju Dani 

kriznog upravljanja „Mentalno zdravlje 

spašavatelja i potreba za psihološkom 

podrškom operativnih snaga sustava civilne 

zaštite“  

Pisanje stručnog članka za izradu Brošure o 

Učilištu 

Pisanje članka za SOS112 

100%  

Stručna literatura Nije realizirano  Nije bilo potrebe 



Registar rizika 

- Izvješće o upravljanju rizicima 

- MUP - Revizija procesa  

  osposobljavanja pripadnika CZ: sastanci  

  (7),  izrada i dostava   

- Prijedlog plana revizije za 2017.  

   (visokorizična područja) 

100%  

Praćenje promjena u stanju i 

evidenciji materijalne 

imovine 

Kontinuirano tijekom godine 

 

Godišnji popis imovine, potraživanja i 

obveza: prostori DVIP-a Dubrovnik, PUZS-a 

Dubrovnik, Učilišta - Ksaverska cesta 107, 

SOP-a Ksaverska 107 i 109, Sektora za 

vatrogastvo, PUZS-a Zagreb, SSZIP-a, 

Skladišta DIP CZ u Krugama, Jastrebarskom i 

Ksaverskoj cesti 109  (završetak za 2015. i 

početak za 2016. godinu) 

100%  

Suradnja s drugim 

ustrojstvenim jedinicama 

DUZS 

Sektor za vatrogastvo – prosudba strukovne 

sposobnosti, provođenje programa 

prekvalifikacije i programa osposobljavanja; 

projekt FIRESIM, priprema projektne ideje  

SVAROG  2017. 

SOP – psihologijska testiranja, nalozi za 

fakture, praćenje uplata školovanja, 

sudjelovanje službenice u radu Etičkog 

povjerenstva 

PUZS Zagreb – edukacija djece i provedba 

programa osposobljavanja 

PUZS Šibenik – projekt INTEGRAMUS 

Sektor za CZ – priprema projektne ideje 

Adriatic 2017; suradnja oko izrade Programa 

osposobljavanja za međunarodne operacije 

CZ 

100%  



SSMO – prikupljanje dokumentacije za 

projektne ideje prije slanja u EK 

DIKS- suradnja oko izrade Programa 

osposobljavanja operatera u Centrima 112 

 

Sudjelovanje u Komisiji za provedbu javnog 

natječaja (za prijam službenika). 

 

Suradnja sa središnjim i 

drugim tijelima državne 

uprave i tijelima područne i 

lokalne samouprave, pravnim 

osobama, javnim ustanovama 

Suradnja s  predstavnicima Grada Zagreba 

(UHS) i Zagrebačke županije oko 

provođenja osposobljavanja specijalističkih 

postrojbi CZ za županije i gradove iz EU 

projekta koje će započeti u II. kvartalu 2017.  

 

U organizaciji Sektora za vatrogastvo održan 

sastanak predstavnika DUZS-a  i JVP Grada 

Rijeke u vezi s izradom unificiranog  

programa osposobljavanja za spašavanje iz 

dubina i visina 

HZHM – rad na izradi programa 

osposobljavanja iz prve pomoći  - planiranje 

provođenja Standarda osnovnog treninga iz 

prve  pomoći  za djelatnike žurnih službi 

Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, 

Uprave za rad i zaštitu na radu  suradnja 

vezana za ZNR kod osposobljavanja 

operativnih snaga u sustavu CZ. 

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i 

sigurnost na radu - suradnja vezana uz 

liječničke preglede te upotrebu osobnih 

zaštitnih sredstava kod osposobljavanja 

operativnih snaga u sustavu CZ  

100%  



Hrvatske šume, Uprava šuma-podružnica 

Zagreb, CIOS-om te Hrvatske vode – 

suradnja vezana uz provođenje praktične 

nastave za polaznike prekvalifikacija. 

Sveučilišna bolnica u osnivanju u 

likvidaciji – održavanje terenske nastave za 

Program spašavanja iz ruševina 

Zagorska JVP – provođenje provjere znanja, 

motoričke i funkcionalne sposobnosti 

kandidata za zapošljavanje.  

JVP Grada Zagreba - provođenje provjere 

motoričke i funkcionalne sposobnosti 

kandidata (za zapošljavanje) , provođenje 

nastave iz predmeta Sprave za zaštitu dišnih 

organa te strukovne prakse.  

Vatrogasne postrojbe- suradnja vezana uz 

provođenje  strukovne prakse polaznika 

prekvalifikacije i uz provođenje programa 

osposobljavanja 

HCK i HZHM- suradnja u vezi izrade 

jedinstvenog Programa osposobljavanja iz 

prve pomoći za operativne snage u sustavu 

civilne zaštite 

Ministarstvo pomorstva, prometa  i 

infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje 

plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra 

– suradnja vezana uz osposobljavanje za 

voditelja brodice kategorije C i za provedbu 

projekta ADRIATIC 2017 

 



Suradnja s međunarodnim 

čimbenicima koji se bave 

obrazovanjem u području 

vatrogastva te civilne zaštite 

Zajednička priprema projektne ideje 

FIRESIM Training s Francuskom upravom 

SDIS13 koji već koriste vatrogasni simulator 

u svojoj obuci vatrogasaca 

 

30.-31.5.2016. Sudjelovanje na bilateralnoj 

radionici s Republikom Slovenijom  na temu  

Zakona o sustavu civilne zaštite 

100%  

Vođenje pedagoške 

dokumentacije 

Unos podataka u BAZU AZOP 

(prekvalifikacija) 

Unos podataka u  Bazu osposobljavanja, 

izrada i vođenje pedagoške dokumentacije: 

imenika, matičnih knjiga, uvjerenja 

Izdavanje duplikata svjedodžbi 

 

100%  

Sjednice Nastavničkog vijeća Održane 4 sjednice Nastavničkog vijeća 100%  

Analiza uspjeha polaznika 

formalnog obrazovanja 
Realizirano 100%  

Dobivanje ovlaštenja za 

osposobljavanje radnika za 

rad na siguran način s 

uređajima s povećanom 

opasnošću 

Nije realizirano  

Za osposobljavanje 

vanjskih korisnika 

(izvan sustava CZ) 

trebamo biti ustanova, 

a za potrebe sustava 

programe donosi 

ravnatelj DUZS-a 

temeljem Zakona o 

sustavu civilne zaštite  

 



  

 

 

6. SEKTOR OPĆIH POSLOVA 

 

 

 

Red 

broj 

 

SPECIFIČNI 

CILJEVI 

ZADATAK/ 

AKTIVNOST 
REALIZACIJA 

POSTOTA

K 

REALIZIR

ANOSTI 

NAPOMENA  

(UKOLIKO CILJ 

NIJE 

OSTVARENNAVEST

I RAZLOG) 

A B C D E F 

11I.

11.1

.1 

Uspostava zakonodavstva 

i učinkovito provođenje 

pravnih propisa u 

području civilne zaštite  

 

Izrada i upućivanje u 

postupak donošenja  zakona i 

drugih propisa u području 

civilne zaštite 

 

- Prijedlog odluke Vlade RH o 

minimalnim financijskim 

standardima za decentralizirano 

financiranje redovite djelatnosti 

javnih vatrogasnih postrojbi u 

2016. godini  

 

- Prijedlog Programa aktivnosti (PA) 

za 2016.godinu  

 

- Prijedlog Zaključka VRH o 

prihvaćanju Izvješća  o realizaciji 

Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 

2015. godini 

 

- Prijedlog uredbe o jedinstvenim 

znakovima za uzbunjivanje 

 

 

100% 

 



- Odluka Vlade RH o osnivanju 

stalnih tijela za izradu dokumenta i 

provođenju aktivnosti na području 

smanjenja rizika od katastrofe u RH 

 

- Izrada uputa (4) o provedbi točaka 

36., 37, 38. i 39. Programa 

aktivnosti  

 

- Izrada Upute o uvjetima korištenja 

službenih vozila,mobilnih telefona i 

poslovnih kreditnih kartica DUZS 

 

- Protokol o načinu komunikacije u 

slučaju uginulih, bolesnih ili 

ozlijeđenih strogo zaštićenih 

morskih životinja (sisavci, kornjače 

i hrskavične ribe) 

 

- Odluka Vlade RH o osnivanju 

stalnih tijela za izradu dokumenta i 

provođenju aktivnosti na području 

smanjenja rizika od katastrofe u RH 

 

- Prvo privremeno izvješće o 

provedbi  posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2016. i prijedlog 

zaključka Vlade RH 

 

- Prijedlog uredbe o sastavu i 

strukturi postrojbi civilne zaštite  



 

- Prijedlog Odluke o minimalnim 

financijskim standardima za 

decentralizirano financiranje 

redovite djelatnosti javnih 

vatrogasnih postrojbi u 2017. 

godini 

 

- Prijedlog Rješenja o razrješenju 

članova Stožera zaštite i spašavanja 

– dostavljen Vladi RH 

 

- Prijedlog Rješenja o imenovanju 

načelnika, zamjenika načelnika i 

članova Stožera civilne zaštite RH -  

dostavljen Vladi RH 

 

- Izrada Nacrta prijedloga  uredbe o 

načinu i uvjetima za ostvarivanje 

materijalnih prava mobiliziranih 

pripadnika postrojbi civilne zaštite 

za vrijeme sudjelovanja u 

aktivnostima u sustavu civilne 

zaštite  

 

- dostavljen prijedlog  Ministarstvu 

financija o osnivanju Povjerenstva 

za izradu Nacrta prijedloga zakona 

o fondu civilne zaštite Republike 

Hrvatske  

 

Izrada, nomotehnička obrada i provedba 



postupka za donošenje  i objava u NN 

sljedećih propisa za provedbu Zakona o 

sustavu civilne zaštite: 

 

- Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i 

načinu rada operativnih snaga 

sustava CZ 

 

- Pravilnik o tehničkim i drugim 

uvjetima koje moraju ispunjavati 

ovlaštene osobe za ispitivanje 

ispravnosti sredstava i opreme 

civilne zaštite 

 

- Pravilnik o postupku uzbunjivanja 

stanovništva 

 

- Pravilnik o uvjetima koje moraju 

ispunjavati ovlaštene osobe za 

obavljanje stručnih poslova u 

području planiranja CZ 

 

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima 

sustava javnog uzbunjivanja 

stanovništva 

 

- Pravilnik o vođenju evidencija 

pripadnika snaga civilne zaštite 

 

- Pravilnik o korištenju zemljopisno 

obavijesnog sustava iz djelokruga 

Državne uprave za zaštitu i 



spašavanje 

 

- Pravilnik o vrstama nagrada i i 

postupku dodjele nagrada i 

priznanja DUZS 

 

- Pravilnik o sadržaju, obliku i 

načinu vođenja očevidnika inspekc. 

nadzora u sustavu CZ 

 

- Pravilnik o smjernicama za izradu 

procjena rizika od katastrofa za 

područje RH i JLR(P)S 

 

Prikupljanje mišljenja sektora 

i službi DUZS 
Realizirano 100 % 

 

Izrada PFU obrasca 

 

Prikupljanje mišljenja od 

nadležnih središnjih tijela 

državne uprave i dr. tijela 

 

Realizirano 100 % 

 

 

Izrada i dostava nadležnoj 

Koordinaciji Vlade RH 

obrasca za najave točke 

dnevnog reda sjednice Vlade 

RH 

Realizirano 100 % 

 



 

Izrada prijedloga akta 

usuglašenog sa zaprimljenim 

mišljenjima 

 

Realizirano 100 % 

 

Dostava prijedloga akta Vladi 

RH sukladno Poslovniku 

Vlade RH 

 

Realizirano 100 % 

 

Sudjelovanje na stručnim 

radnim skupinama nadležnih 

tijela Vlade RH i 

Koordinacijama 

Realizirano 100 % 

 

Izrada prijedloga uredbi, 

odluka, zaključaka i drugih 

akata iz djelokruga DUZS-a 

koje donosi Vlada Republike 

Hrvatske 

Realizirano 100 % 

 

Prikupljanje mišljenja 

(suglasnosti) od nadležnih 

službi/ tijela 

Realizirano 100 % 

 

Dostava Pravilnika radi 

objave u “Narodnim 

novinama” 

Realizirano 100 % 

 



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 

 

- Izrada odgovora na upite u svezi 

provedbe odredbi Zakona o vatrogastvu, 

Zakona o sustavu civilne zaštite  i drugih 

propisa   (prosječna plaća profesionalnih 

vatrogasaca na području RH, imenovanje 

dozapovjednika JVP 

 

- prethodno mišljenje na dio procjene 

ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije u dijelu koji se odnosi na 

ustroj i opremanje vatrogasne postrojbe 

 

- upit Grada Zagreba, Ureda za upravljanje 

u hitnim situacijama, vezano uz pravne 

osobe u sustavu CZ 

 

- izrada očitovanja i suradnja sa 

službenikom za informiranje vezano uz 

postupanje u rješavanju zahtjeva za 

pristup informacijama  

 

- izrada mišljenja o prijedlogu Odluke o 

izmjeni Odluke o ispravama i službenim 

obrascima čiji su sadržaj, oblik, način 

zaštite i obvezna primjena propisani 

zakonima i drugim propisima 

 

- izrada mišljenja o Nacrtu Strategije e-

Hrvatska 2020 i Akcijskog plana 

 

- izrada mišljenja o Prijedlogu uredbe o 

izmjenama i dopuni Uredbe o načelima 

100%  



za unutarnje ustrojstvo tijela državne 

uprave 

 

- izrada mišljenja o unaprjeđenju 

zakonodavnog okvira u području javne 

nabave 

 

 izrada mišljenja na Stratešku procjenu 

utjecaja na okoliš u projektu izrade 

Nacionalnog plana razvoja luka 

otvorenih za javni promet od županijskog 

i lokalnog značaja 

 

 izrada mišljenja o Prijedlogu zakona o 

ovlasti Vlade Republike Hrvatske da 

uredbama uređuje pojedina pitanja iz 

djelokruga Hrvatskoga sabora, s 

Konačnim prijedlogom zakona 

 

 izrada dopisa Ministarstvu uprave kojim 

se dostavljaju podaci o sklopljenim 

ugovorima o djelu koje je Državna 

uprava za zaštitu i spašavanje sklopila u 

zadnjem mandatu Vlade 

 

 mišljenje na prijedlog Odluke o 

osnivanju Povjerenstva za izradu Nacrta 

prijedloga strategije nacionalne 

sigurnosti 

 

 mišljenje na prijedlog Odluke o 

osnivanju Povjerenstva za izradu Nacrta 



prijedloga zakona o sustavu domovinske 

sigurnosti 

 

 mišljenje Ministarstvu obrane o 

Prijedlogu standardnog operativnog 

postupka „Uporaba Oružanih snaga 

Republike Hrvatske u pružanju 

međunarodne humanitarne pomoći“ 

 

 izrada mišljenja Ministarstvu zaštite 

okoliša i energetike o Prijedlogu Uredbe 

o odgovornosti za štetu u okolišu 

 

 izrada očitovanja Ministarstvu unutarnjih 

poslova o upitu slovačkog parlamenta 

vezano uz poduzetničke aktivnosti 

pripadnika oružanih snaga, policije te 

spasilačkih i vatrogasnih službi 

 

provođenje neformalnog osposobljavanja u 

sustavu civilne zaštite – zahtjev 

Ministarstvu uprave radi  sukoba  

nadležnosti 

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 

 Uputa o putnom nalogu i putnom 

računu DUZS 

 Odluka o dodjeli na korištenje 

službenih mobilnih telefona DUZS 

 izrada akata u postupcima utvrđivanja 

odgovornosti radi oštećenja službenog 

mobilnog telefona  

 izrada obavijesti PUZS-ima o provedbi 

Zaključka o službenom dopisivanju 

 

100% 

 



uprave tijela državne uprave u neupravnim 

stvarima 

 

Izrada i provedba postupka donošenja cca 

150 odluka ravnatelja u područjima iz 

nadležnosti svih ustrojstvenih jedinica 

DUZS-a: 

- o provođenju programa osposobljavanja 

(za spašavanje na vodi, za spašavanje iz 

dubina i visina, 

za rad s hidrauličkim i pneumatskim 

alatima i dr) 

 organizaciji terenske vježbe  

 provedbi obuke za vatrogasne 

zapovjednike  

 aktivnostima sektora i PUZS-a 

DUZS  radi provedbi vježbi te zadaća 

osposobljavanja i uvježbavanja 

pripadnika postrojbi civilne zaštite u 

2016.  

- Odluka o imenovanju Povjerenstva za 

dodjelu nagrada i priznanja 

- Odluka o imenovanju Povjerenstva za 

dodjelu priznanja za znanstveni i stručni 

rad iz područja civilne zaštite  DUZS 

 Odluka o upućivanju Tima za 

spašavanje u poplavama na terensku 

međunarodnu vježbu civilne zaštite „IPA 

FLOODS – CRO 2016“ 

 Odluka o sudjelovanju skupine 

DUZS u NATO vježbi „Crna Gora 2016“ 

 Odluka o provođenju seminara 



„Prometne nesreće i nova tehnologija 

osobnih vozila“ 

 Odluka o ustupanju na korištenje 

kombinirane pokretne kuhinje bez 

naknade GDCK Krapina (poljska 

kuhinja) 

 Odluka o izmjeni Odluke o visini 

naknade troškova za obavljanje 

ispitivanja tehnike za zaštitu i spašavanje 

i  

  održavanje vatrogasnih aparata 

 Odluka o provedbi Sporazuma o 

suradnji između Ureda UNICEF-a za 

Hrvatsku i DUZS-a 

 Odluka o provedbi projekta IPA 

Procjena rizika od katastrofa i mapiranje 

(IPA DRAM) 

-  Odluka o osnivanju Radne skupine 

DUZS-a za izradu Nacrta prijedloga 

Zakona o sustavu domovinske sigurnosti 

i Nacrta prijedloga strategije nacionalne 

sigurnosti. 

 izrada 3 rješenja (nisu upravni akt) 

o oslobađanju od odgovornosti za štetu 

zbog oštećenja službenog mobilnog 

telefona 

 

Izrada/kontrola u formalno-

pravnom smislu nacrta 

ugovora i sporazuma koje 

sklapa DUZS 

- izrada ugovora o suradnji s u okviru 

projekata  

- izrada ugovora o djelu o izvođenju 

nastave  

- izrada  ugovora o darovanju kompleta za 

 

100% 

 



ispitivanje hidranata 

- izrada prijedloga za sporazumno rješenje 

spora  

- izrada obavijesti o otkazu ugovora  

- izrada sporazuma o suradnji s Gradom 

Gospićem i Ličko-senjskom županijom o 

organizaciji središnje svečanosti 

obilježavanja Dana civilne zaštite 

- Sporazum – DUZS-HVZ-UPVH-

radionice 

- Sporazum DUZS-HFUS SIGG 2016 

- izrada sporazuma o sufinanciranju i 

izvođenju radova u sustavu CZ 

- Anex darovnice o donaciji čamaca, 

osobne zaštitne opreme i opreme za 

upravljanje i logistiku potrebnu da se 

provede zadaće odgovora u hitnim 

situacijama i operacije spašavanja u 

slučaju poplava 

- izrada ugovora o djelu o izradi stručne 

dokumentacije vezano uz unapređenje 

potrage i spašavanja zrakoplova  

- izrada primjedbi u tekstu Memoranduma 

o razumijevanju o osnivanju Regionalnog 

odbora za traganje i spašavanje zrakoplova  

- izrada primjedbi u tekstu ugovora o 

najmu oglasnog prostora na plažnim 

objektima s Hrvatskim šumama i B1 

Plakati d.o.o.   

-očitovanje Učilištu u svezi sa sklapanjem 

ugovora o posudbi automatskih vanjskih 

defibrilatora s Hrvatskim zavodom za 



hitnu medicinu  

- izrada Sporazuma o suradnji na 

nadogradnji zemljopisnog obavijesnog 

sustava Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje s Državnom geodetskom 

upravom 

- izrada primjedbi u tekstu Sporazuma o 

suradnji između Fonda Ujedinjenih naroda 

za djecu - Ured za Hrvatsku (UNICEF-a) i 

Državne uprave za zaštitu i spašavanje 

- izrada Sporazuma o raskidu ugovora  

 

Priprema prijedloga i 

očitovanja za nadležno 

Državno odvjetništvo RH u 

parničnom, ovršnom i 

kaznenom postupku 

- izrada prijedloga za zastupanje i dostava 

dokumentacije kaznenom predmetu P. 

Humbala  

- izrada prijedloga za zastupanje i 

prijedloga za ostvarivanje 

imovinskopravnog zahtjeva protiv više 

okrivljenika (oštećenja guma na vozilu 

DUZS-a) 

- izrada prijedloga za pokretanje postupka 

za mirno rješenje spora (povrat stipendije i 

dr.) 

- Slaven Galić c/a RH, očitovanje ODO 

Šibenik 

- Patricija Antolović, očitovanje ODO 

Pula 

- - izrada očitovanja Općinskom državnom 

odvjetništvu u Zagrebu u predmetima 

tužitelja - Tomislava Šaško i tužiteljice 

Višnje Crnojevac u svezi s korištenjem 

prostora i izvršenim ulaganjima u 

 

100% 

 



Tkalčićevoj 67  

- - prikupljanje dokumentacija i izrada 

očitovanja općinskom državnom 

odvjetništvu radi naknade štete (poplave u 

Vukovarsko-srijemskoj županiji) 

- izrada očitovanja o nalazu vještaka u 

pravnoj stvari radi isplate 

- - izrada naloga za isplatu povodom 

pravomoćne i ovršne presude u pravnoj 

stvari radi naknade štete zbog ozljede na 

radu 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Procjena učinaka propisa i 

savjetovanje s javnošću u 

postupku donošenja 

zakona, drugih propisa i 

akata 

Izrada Prijedloga plana 

normativnih aktivnosti 

DUZS-a 

 

Izrada Prijedloga Programa 

za preuzimanje i provedbu 

pravne stečevine za 2016., 

Usklađivanje s Uredom za zakonodavstvo 

VRH  izrade Prijedloga plana normativnih 

aktivnosti DUZS-a za 2016. (u 2016. 

godini nije planirano donošenje zakona iz 

djelokruga DUZS)  

Usklađivanje s MVEP - DUZS nema 

obveze preuzimanja i provedbe pravne 

stečevine  za 2016. 

Izrada Plana normativnih aktivnosti 

DUZS-a za 2017. godinu u koordinaciji s 

Uredom za zakonodavstvo VRH 

 

 

100% 

 

Provedba informiranja s 

javnošću u okviru e- 

Savjetovanja 

- odlukom ravnatelja ovlašteni su 

službenici DUZS-a za rad u sustavu „e-

Savjetovanja“ 

- izrada i dostava Uredu za udruge Vlade  

RH Izvješća o provedbi savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću u postupcima 

donošenja zakona, drugih propisa i 

akata u 2015. godini 

 

100% 

 



Provedeno je e-savjetovanje na 

internetskoj stranici: “savjetovanje.gov.hr“ 

za sljedeće Nacrte prijedloga akata: 

 

- Uredbe o jedinstvenim znakovima za 

uzbunjivanje  

- Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi 

civilne zaštite 

- Prijedloga uredbe o načinu i uvjetima 

za ostvarivanje materijalnih prava 

mobiliziranih pripadnika postrojbi 

civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u 

aktivnostima u sustavu CZ 

- Pravilnika o sastavu stožera, načinu 

rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i 

članova stožera CZ 

- Pravilnika o standardnom operativnom 

postupku o načinu slanja zahtjeva za 

pružanje pomoći od strane niže razine 

višoj hijerarhijskoj razini sustava 

civilne zaštite u velikoj nesreći i 

katastrofi 

- Pravilnika o vrstama  i načinu 

provođenja vježbi operativnih snaga 

sustava civilne zaštite  

- Pravilnika o izgledu , načinu i mjestu 

isticanja obavijesti o jedinstvenom 

europskom broju za hitne službe  112  

- Naputka o načinu postupanja u slučaju 

zlouporabe poziva na broj 112 

- Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i 



načinu rada operativnih snaga sustava 

CZ 

- Pravilnika o tehničkim i drugim 

uvjetima koje moraju ispunjavati 

ovlaštene osobe za ispitivanje 

ispravnosti sredstava i opreme civilne 

zaštite 

- Pravilnika o postupku uzbunjivanja 

stanovništva 

- Pravilnika o uvjetima koje moraju 

ispunjavati ovlaštene pravne osobe za 

obavljanje stručnih poslova u području 

planiranja CZ 

- Pravilnika o tehničkim zahtjevima 

sustava javnog uzbunjivanja 

stanovništva 

- Pravilnika o korištenju zemljopisno 

obavijesnog sustava iz djelokruga 

Državne uprave za zaštitu i spašavanje 

- Pravilnika o smjernicama za izradu 

procjena rizika od katastrofa za 

područje RH i JLR(P)S 

- Pravilnik o vrsti i postupku dodjele 

nagrada i priznanja Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje 

- Pravilnik o vođenju evidencija 

pripadnika operativnih snaga sustava 

civilne zaštite 

- Pravilnika o odori pripadnika 

operativnih snaga civilne zaštite i 

državnih službenika i namještenika 

DUZS  



- Pravilnika o mjerama civilne zaštite u 

prostornom planiranju  

- Pravilnika o vođenju jedinstvene 

evidencije i informacijskih baza 

podataka o operativnim snagama, 

materijalnim sredstvima i opremi 

operativnih snaga sustava civilne zaštite  

- Pravilnika o kriterijima zdravstvenih 

sposobnosti koje moraju ispunjavati 

pripadnici postrojbi civilne zaštite, 

kriterijima za raspoređivanje i uvjetima 

za imenovanje povjerenika civilne 

zaštite i njegovog zamjenika 

- Provedeno je e-savjetovanje na 

internetskoj stranici: 

“savjetovanje.gov.hr“ za Prijedlog 

plana normativnih aktivnosti DUZS-a 

za 2017. godinu, informiranje javnosti, 

u roku od 15 dana 

3. 

Učinkovita provedba 

poslova uredskog 

poslovanja i upravljanje 

pismenima  

Obavljanje svih poslova 

uredskog poslovanja  

NEUPRAVNI PREDMETI 

Broj otvorenih predmeta – 2203 

Ukupan broj akata – 20196 

Broj ulaznih akata – 11166 

Broj vlastitih akata - 9030 

Broj otpremljenih akata – 3150 

 

PREDMETI UP/I 

Broj otvorenih predmeta – 2758 

Ukupan broj akata – 5068 

Broj ulaznih akata – 2054 

Broj vlastitih akata – 3014 

Broj otpremljenih akata – 1649 

 

    100% 

 



 

PREDMETI UP/II 

Broj otvorenih predmeta – 0 

Ukupan broj akata – 8 

Broj ulaznih akata – 6 

Broj vlastitih akata – 2 

Broj otpremljenih akata –2 

 

Uspostavljena kontrolna točka za 

elektroničku korespondenciju između 

pisarnica državnih  službi 

„pisarnica@duzs.hr , te  kontaktne točke u 

svakom područnom uredu. 

 

 

Obavljanje poslova u svezi 

arhiviranja i izlučivanja 

dokumenata nastalih u radu 

DUZS-a 

Izlučeno je 17 dužnih metara gradiva 

kojem je istekao rok. 

 

Ustrojstvene jedinice DUZS-a su predale 

arhivu u Zagreb, Nehajska 5:   

PUZS Požega (2010., 2011., 2012., 2013.) 

SSIP PJ Požega (2008., 2009., 2010., 

2011., 2012., 2013.) 

PUZS Bjelovar (2012. -  2014.) 

PUZS Zadar  (2013., 2014.) 

PUZS Zagreb (2011. – 2015.) 

U bazi CENRIX  razvedeno 3620 

predmeta (sve ustrojstvene jedinice ). 

 

 

      100% 

 



Poslovi u svezi korištenja 

pečata s grbom Republike 

Hrvatske i štambilja te 

vođenje propisanih evidencija 

                     kontinuirano 100% 

 

 
Provedba II-stupanjskog 

upravnog postupka 

Obavljanje administrativnih i 

stručnih poslova  u upravnom 

postupku 

Rješenje o ocjeni sukladnosti Odluke o 

osnivanju JVP  Grada Sinja sa zakonom, 

pregled i nomotehnička obrada 

100% 

 

  

Priprema odgovora na tužbe u 

upravnim sporovima radi 

provedbe inspekc. nadzora 

 

- zastupanje pred Upravnim sudom u 

Osijeku - JVP Grada Požege (žalba na 

presudu) 

 

- izrada tužbe Upravnom sudu u Rijeci 

radi poništenja rješenja Višeg 

službeničkog suda u Zagrebu kojim se 

službenik oslobađa odgovornosti za tešku 

povredu službene dužnosti 

- odgovor na žalbu Grada Splita protiv 

presude Upravnog suda u Splitu 

- podnesak Upravnom sudu u Splitu u 

predmetu pokrenutom po  tužba Grada 

Sinja u postupku ocjene sukladnosti 

Odluke o osnivanju JVP Grada Sinja sa 

zakonom 

 

100% 

 

Zastupanje DUZS u upravnim 

sporovima pred nadležnim 

Upravnim sudom RH   

U predmetima inspekcijskog nadzora 

provedbe Zakona o vatrogastvu:  

Sudjelovanje na raspravi na Upravnom 

sudu u Rijeci u predmetu (u predmetu 

Općina Fažana) i Upravnom sudu u Splitu  

(u predmetu Grad Split )  

 

100% 

 



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 
/ / 

Tijekom 2016. nije bilo 

izmjena i dopuna 

Pravilnika o unutarnjem 

redu  

Izraditi prijedlog / / 
 

Uputiti na suglasnost MURH / / 
 

Uputiti na očitovanje SDLSN / / 
 

Izrada nacrta rješenja 

sukladno Pravilniku 
/ / 

 

Dostava na potpis / / 
 

6. 

Izrada rješenja 

o ocjenama nakon 

provedbe postupka 

ocjenjivanja DS i DN 

Prikupiti obrasce za sve DS i 

DN 
izvršeno 100% 

 

Provjera prikupljenih 

obrazaca 
izvršeno 100% 

 

Izrada nacrta rješenja izvršeno(ukupno 834) 100%  
 

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 (ukupno 653) 

100% 

 

 



Dostava na potpis izvršeno 100%  

8.  Izrada Plana izobrazbe 
prikupiti prijedloge i potrebe 

ustrojstvenih jedinica 
izvršeno 100% 

 

9. 

Izrada Plana prijma u 

državnu službu za 2016. 

god. 

prikupiti prijedloge i potrebe 

ustrojstvenih jedinica 
izvršeno 100% 

 

izraditi Plan 

dostava Ministarstvu uprave 
izvršeno 100% 

 

10. 
Obavljanje kadrovskih  

poslova 

Prikupljanje dokumentacije izvršeno 100%  

Prikupljanje zahtjeva izvršeno 100%  

Priprema odjava i prijava za 

HZMO i HZZO 
Izvršeno (ukupno 34) 100%  

 

Izrada  nacrta rješenja  

sukladno Kolektivnom 

ugovoru 

Izvršeno (ukupno 399) 100%  

 

Izrada potvrda o radnom 

odnosu 
Izvršeno (ukupno 38) 100% 

 

Izrada nacrta rješenja 

sukladno Zakonu 
Izvršeno (ukupno 158) 100%  

 

Unos i izmjena podataka u 

bazu 
izvršeno 100% 

 

Upućivanje DS na liječničke 

preglede 
Izvršeno (ukupno 423) 100%  

 

Vođenje evidencije o 

liječničkih 

 uvjerenjima 

izvršeno 100% 

 

11. 

 

Izrada privremenog PN 

2016, izrada PN 2016 i 

izmjene PN 2016 

Prikupljanje potreba, 

formiranje predmeta nabave, 

objave, realizacija, analiza 

Izvršeno 100 

 

12. 
Provođenje postupaka 

javne nabave 

Donošenje Odluka, rad 

povjerenstva, objava prema 
Izvršeno 100 

Za sve pravovaljane i 

pravovremeno 



potrebi, sklapanje obveza ili 

poništenje, realizacija; 

dostavljene zahtjevu sa 

osiguranim 

financijskim 

sredstvima; 

13. Izrada izvješća Izvješća interna i eksterna Izvršeno 100 
 

14. 
Zaključivanje ugovora i/ili 

izdavanje narudžbenica 

Nakon provedenog postupka 

jn na osnovu prihvaćene 

ponude 

Izvršeno 100 

Za sve pravovremeno 

provedene postupke jn; 

15. 
Istraživanje tržišta / 

Tehničke konzultacije 

Provjeriti dostupnost 

potrebnih roba, usluga i 

radova prema potrebama 

korisnika 

Nije bilo iskazanih potreba  

 

16. 

Prodaja materijalnih 

sredstava ako je proveden 

postupak otpisa i 

proglašena ne 

perspektivnost 

Nakon otpisa materijalnih 

sredstava vrši se objava 

prodaje 

Nije bilo iskazanih potreba  

 

17. 
Izdavanje potvrda,  

certifikata 

Zaprimanje obrazaca, obrada 

i potpis obrazaca 
Izvršeno 100 

Za sve potvrde koje su 

tražene; 

18. 

Održavanja objekata, 

postrojenja i voznog parka 

(tekuće i investicijsko 

održavanje, dodatna 

ulaganja) 

Planiranje održavanje, prijava 

neispravnosti, realizacija 

vlastitim ili vanjskim 

resursima  

Kontinuirano 100 

Za sve pravovremeno 

prijavljene 

neispravnosti 

19. 
Organizacija skladišnog 

poslovanja 

Zaprimanje dokumentacije i 

opreme za skladištenje, 

manipuliranje, izdavanje sa 

skladišta 

Kontinuirano  

Za sve što je 

pravovremeno 

dostavljena 

dokumentacija 

  20. 
Suradnja sa Državnim 

uredom za središnju javnu 

nabavu (DUSJN) 

Zaprimanje uputa, postupanje 

po uputama, izvješćivanje 
Kontinuirano  

 



  21. 
Planiranje i upravljanje 

prijevozom 

Zaprimanje potreba za 

prijevozom, realizacija 

vlastitim ili vanjskim 

resursima 

Kontinuirano  

 

22. Priprema PN 2017 
Prikupljanje podataka i 

formiranje predmeta nabave 
Djelomično izvršeno  

Nositelji planiranja nisu 

dostavili pravovremeno 

podatke za izradu 

prijedloga 

23. 

Pravovremeno i 

dokumentirano 

izvršavanje planiranih 

financijskih  

obveza 

Unos financijskog plana 

privremeno financiranje za 1-

3.2016.g. u poslovni sustav 

razrađen na 5. razini pozicija 

plana – fin.plan za 2016. 

Izvršeno 100%  

Priprema preraspodjele 

proračunskih sredstava 

tijekom proračunske godine 

Izvršeno 100%  

Izvršavanje financijskog 

plana – kontrola u odnosu na 

planirana sredstva sva 

izvješća potrebna za 

izvještavanje Državne revizije 

Kontinuirano   

Izrada financijskog izvještaja 

i obrazloženja za 2015.g. 
Izvršeno 100%  

Kontrola pravdanja dijela 

troška plaća sezonskih 

vatrogasaca temeljem 

Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara za 2016.g. 

Izvršeno 100%  

Izrada izjave o fiskalnoj 

odgovornosti za 2015.g. 
Izvršeno 100%  

Izrada PFU obrazaca kontinuirano   



Računovodstveni proces – 

kontiranje i knjiženje u 

analitičkim evidencijama i 

glavnoj knjizi, kontrola 

knjigovodstvene 

dokumentacije 

kontinuirano   

Unos računa i naloga za 

preknjiženje u sustav Državne 

riznice 

kontinuirano   

Plaćanja računa vođenje 

knjigovodstvenih, financijsko 

izvješćivanje 

kontinuirano   

Obračun plaća, drugog 

dohotka, izrada obrazaca 

vezanih uz isplate plaća 

kontinuirano   

Vođenje materijalnog 

knjigovodstva, osnovnih 

sredstava i sitnog inventara 

kontinuirano   

Provođenje pripremnih radnji 

za godišnji popis osnovnih 

sredstava, sitnog inventara i 

dr.  

kontinuirano   

Unos, plaćanje i evidentiranje 

računa vezanih za troškove 

migranata 

Izvršeno prva polovica 2016. 100%  

Izrada godišnjeg popisa 

imovine 
Izvršeno 100%  

Uspostava razvoj financijskog 

upravljanja i kontrola FUIK-

ažuriranje dokumentacija 

(knjiga poslovnih procesa i 

registar rizika), izrada Plana 

kontinuirano   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUIK-a na razini DUZS-a 

Izrada godišnjeg izvješća – 

GI FUIK za 2015.g. u sklopu 

Izjave o fiskalnoj 

odgovornosti 

Izvršeno 100%  

FUIK-Služba za financijske 

poslove-kontrolne aktivnosti 

(pisane procedure, pravilnici, 

naputci), popis poslovnih 

procesa i aktivnosti, dijagram 

tijeka, izrada mapa procesa 

kontinuirano   

Rad na financijskom dijelu 

EU projekata – planovi, 

izvješća, arhiviranje 

dokumentacije 

kontinuirano   

Rad s predstavnicima ureda 

za državnu reviziju radi 

izrade godišnjeg izvješća za 

2015. 

U tijeku   



 

7. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE 

 

R

B 

SPECIFIČNI 

CILJEVI 

ZADATAK/ 

AKTIVNOST 

REALIZIRANI POSLOVI U 

 2016. godini 

POSTOTAK 

REALIZIRANOSTI 

NAPOMENA  

(UKOLIKO CILJ 

NIJE 

OSTVARENNAVEST

I RAZLOG) 

A B C D E F 

1. 

Aktivno sudjelovanje i 

ispunjavanje obveza 

DUZS-a i RH u 

sustavu civilne zaštite 

Europske unije 

Polugodišnji sastanak 

direktora civilne zaštite 

EU  

Održan 2 i 3. lipnja 2016. 

Održan 27. i 28. rujna 2016. 
100  

Sastanci Odbora za 

civilnu zaštitu EU 

Održan 17. i 18. svibnja 2016. 

Održan 19. i 20. listopada, bez 

predstavnika 

50 

zbog održavanja vježbe 

IPA FLOODS nije bilo 

predstavnika DUZS-a 

Sastanci PROCIV - 

 Radna grupa za civilnu 

zaštitu Vijeća EU  

Održani 29. veljače, 17. lipnja, 26. 

srpnja, 15 rujna, 10. listopada, 11. 

studenoga i 19. prosinca. 

100  

Sastanak Nacionalnih 

koordinatora za 

Mehanizam Unije za 

 civilnu zaštitu 

Održan 24-25. listopada 100  

Radionica Europske 

komisije i predsjedništva  

Vijećem EU 

Održan 12. i 13. siječnja, ali 

predstavnici DUZS-a nisu 

sudjelovali 

Održana 13. i 14. srpnja 

50 

nije bilo DUZS 

kandidata na prvoj 

radionici 

Sastanci stručnjaka 

Mehanizma Unije za 

civilnu zaštitu 

Održan sastanak nacionalnih 

koordinatora za kritičnu 

infrastrukturu 25. i 26. siječnja  

Održan sastanak radne skupine za 

tečajeve od 13. do 15. lipnja 

100  



Održan sastanak radne skupine za 

planiranje odgovora na katastrofe 

22. lipnja 

Održan trening za CECIS 16. 

lipnja 

Održan sastanak radne skupine za 

sustave ranog upozoravanja 22. 

rujna 

Sastanci "Naučene 

lekcije iz nedavnih 

nesreća" 

  Mehanizma Unije 

- 

 Europska komisija nije 

organizirala niti jedan 

sastanak 

Info day za projekte u 

okviru Mehanizma  

Unije za civilnu zaštitu 

Održan 14. siječnja  100  

Sudjelovanje na 

tečajevima Mehanizma  

Unije za civilnu zaštitu 

Održano 22 tečaja iz Mehanizma 

Unije za civilnu zaštitu: 

16. – 22. 1 TEC 

6. – 12. 2 MBC 

8. – 10. 2. OPMR 

22. – 26. 2 CMI 

27. 2. - 4.3. TEC 

10. - 18. 3. OPM 

7.- 15.  4. OPM 

18. – 22. 4. CMI  

7. – 13. 5. MBC 

7. – 13. 5. AMC 

25. – 27. 5. HLCR 

18. – 24. 6. MBC 

26. 6. - 1.7. CMI 

26. 6. - 1.7. CMI 

100  



10.- 15. 7. CMI 

17. – 23. 9. SMC 

23. – 30. 9. OPM 

17. – 21. listopad SEC 

16.- 21. listopad HLC 

13. – 18. studeni CMI 

4. – 9. prosinac CMI 

5. – 7. prosinac SME 

Program razmjene 

stručnjaka MUCZ 

29. 2. – 4. 3. predstavnici DUZS-

a- iz Koprivnica te tri 

predstavnika JVP sudjelovali u 

razmjeni u Mađarskoj 

7. – 11. 3. predstavnici DUZS-a- 

iz Čakovca te tri predstavnika JVP 

sudjelovali u razmjeni u 

Mađarskoj 

29. 2. – 4. 3. predstavnici 

Mađarske bili su na razmjeni u 

Osijeku 

7. – 11. 3 predstavnici Mađarske 

bili su na razmjeni u Koprivnici 

21. – 25. 3. predstavnici Mađarske 

bili su na razmjeni u Čakovcu 

100  

Sudjelovanje sa 

stručnjacima na 

vježbama za module CZ 

Jedan stručnjak na TTX koja se 

održala od 11 do14 veljače u 

Kuopiju, Finska 

Jedan stručnjak na TTX koja se je 

održala od 15 do 18 ožujka u 

Ciolpani, Rumunjska  

25. do 28. veljače 2016. godine na 

vježbi za module civilne zaštite u 

Valabre, Francuska Republika 

100  



sudjelovao hrvatski MUSAR 

modul (41 osoba) 

IPA FLOODS Sastanci 

upravljačke skupine  

Održan od 8. do 10. ožujka u 

Sarajevu, sudjelovale dvije osobe 

iz DUZS-a 

100  

IPA FLOODS 

Regionalna terenska 

vježbe kojoj će prethoditi 

stožerna vježba 

Održana inicijalna planska 

konferencija 23. veljače u 

Zagrebu. Sudjelovalo pet 

predstavnika DUZS-a 

 

Održana glavna planska 

konferencija 24. svibnja u 

Zagrebu. Sudjelovalo sedam 

predstavnika DUZS-a 

Održana završna planska 

konferencija 7. rujna u Zagrebu, 

sudjelovalo sedam predstavnika 

DUZS-a.    

 

100  

IPA FLOODS Ostale 

aktivnosti (izrada 

procedura za prelazak 

granice) 

Održana radionica izrada 

procedura za prelazak granice od 

18 do 21 siječnja. Sudjelovala tri 

predstavnika DUZS-a 

 

Održana stožerna vježba s temom 

procedura za prelazak granice od 

10. do 12. svibnja. Sudjelovala 

četiri predstavnika DUZS-a 

100  

Stožerne vježbe za 

ključno osoblje modula 

civilne zaštite EU Lot1 

2016/17 

- 

 Nije bilo planiranih 

aktivnosti 



Organizacija CMI 

Tečajeva MUCZ  

Održani tečajevi:  25. do 29. 

siječnja 

28. kolovoza do 2. rujna 

13. do 18. studenoga 

100  

Otpornost kritične 

infrastrukture u EU: 

RECIPE  

2. – 4. 2. projektni sastanak u 

Malmo, Švedska, sudjelovale 

dvije predstavnice DUZS-a 

16. 2. posjet Centru za kritičnu 

infrastrukturu u Budimpešti 

11-12. travnja 

100  

Projekt MATILDA 

1. i 2. ožujak, održan treći 

projektni sastanak na 

Bledu, Slovenija. 

Sudjelovala dva 

predstavnika DUZS-a. 

 

100  

  Projekt EU CIRCLE Održan jedan sastanak. 

 

100 

 

  Projekt DR SHARE 

Održan pripremni sastanak u 

Novom Sadu, sudjelovali 

predstavnici PUZS Vukovar 

 

100 

 

2. 

Poštivanjem obveza 

koje proizlaze iz 

potpisanih bilateralnih 

stjecanje novih znanja 

i jačanje vlastitog 

sustava zaštite i 

spašavanja kao i 

omogućavanje 

Sastanak Stalne 

mješovite komisije za 

provedbu sporazuma s  

Republikom Slovenijom 

 

 

100 
 

4 sastanka potkomisija na 

stručne teme s 

Republikom Slovenijom 

Održani sastanci voditelja 

potkomisija u okviru radionice o 

Zakonu o sustavu CZ 31. svibnja 

2016. u Valbandonu 

  



pružanja 

međunarodne pomoći 

Radni sastanci Područnih 

ureda zaštite i spašavanja 

s Republikom 

Slovenijom 

9.3. 2016. Braslovče, Slovenija , 

g. Strabić, PUZS Krapina 

2.3.2016. Proslava Dana CZ u 

Kopru, Slovenija, gđa. Ukušić 

PUZS Pazin 

3.3. 2016. Proslava Dana CZ u 

Puli uz nazočnost direktora 

URSZR g. Buta 

Održano najtjecanje ekipa CZ i 

CK u Ljutomeru, Slovenija, 4. 

lipnja 2016.; PUZS Čakovec,  

Održan sastanak PUZS Varaždin i 

ispostave Ptuj 24. kolovoza u 

Varaždinu 

Održan sastanak PUZS Čakovec i 

ispostava Murska Sobota 22. rujna 

u Gornjoj Radgoni 

100  

Sastanak Stalnog 

mješovitog povjerenstava 

za provedbu Sporazuma s 

Mađarskom 

Održano 4-5. svibnja 2016. u 

Koprivnici 

 

100  

Sastanak potkomisije za 

112 s Mađarskom 
- 

 Odgođen za 2017. 

godinu. 

Aktivnosti pograničnih 

Područnih ureda zaštite i 

spašavanja s županijskim 

uredima u Mađarskoj 

PUZS Osijek, Koprivnica i 

Čakovec sudjelovali u bilateralnoj 

razmjeni stručnjaka u okviru 

Programa razmjene stručnjaka 

Mehanizma za CZ EU 29.02.-

25.03.2016. 

 

100 

 



Sastanak Stalnog 

mješovitog povjerenstava 

za provedbu Sporazuma s 

BiH 

- 

 

Odgođen za 2017. 

godinu. 

4 sastanka potkomisija na 

stručne teme s BiH 
- 

 

Odgođeno za 2017. 

godinu. 

Aktivnosti pograničnih 

Područnih ureda zaštite i 

spašavanja s 

županijskim, 

kantonalnim i 

republičkim uredima u 

BiH 

- 

 

Odgođeno za 2017. 

godinu. 

Sastanak Stalnog 

mješovitog povjerenstava 

za provedbu Sporazuma s 

Crnom Gorom 

- 

 

Odgođeno za 2017. 

godinu. 

 

3 sastanka potkomisija na 

stručne teme s Crnom 

Gorom  

- 

 

Odgođeno za 2017. 

godinu. 

Sastanak Stalnog 

mješovitog povjerenstava 

za provedbu Sporazuma s 

- 

 
Odgođen za 2017. 

godinu. 



Makedonijom 

Bilateralna razmjena 

vatrogasaca tijekom 

ljetne požarne sezone s 

Francuskom Republikom 

- 

  

Aktivnost nije 

ostvarena zbog 

financijskih razloga. 

Stručni tečajevi s 

Francuskom Republikom 

Održani su 24.-26. listopada u 

Splitu         

 

 

100 

 

Obuka na simulatoru za 

gašenje požara u FR 
- 

 

Aktivnost nije 

ostvarena zbog 

financijskih razloga. 

Sastanak Stalnog 

mješovitog povjerenstva 

s Republikom Albanijom 

 

 
Odgođen za 2017. 

godinu. 

Sastanak Stalnog 

mješovitog povjerenstva 

s Republikom Srbijom 

 

 
Odgođen za 2017. 

godinu. 

Radni bilateralni 

sastanak s Češkom 

Republikom  

 

 

Odgođen za 2017. 

godinu. 



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 

Održani i sudjelovali 

predstavnici : 1. i 4. ožujka 

20.-21. listopada 

 

100 

 

Seminar NATO Grupe za 

civilnu zaštitu 
- 

  

Nije se sudjelovalo 

Sastanak NATO Odbora 

za civilno planiranje u 

izvanrednim situacijama 

CEPC - 2 aktivnosti 

13.-14. prosinca  

 

 

50 

 

27.-28.travnja – nije se 

sudjelovalo 

 

NATO EADRCC 

terenska vježba, 2 

pripremna sastanka + 

vježba 

Glavna planska konferencija 21-

24.ožujka 

Završna planska konferencija 28-

30. lipnja 

Vježba 28. listopada - 4. 

studenoga 

 

 

100 

 

UN INSARAG Sastanak 

radne skupine Europa  
- 

 

Nije se sudjelovalo 

(privremeni proračun) 

UN Europski forum za 

smanjivanje rizika od 

katastrofa  

3.-5. listopada 2016. u Finskoj 

 

 

100 

 

Sastanak Odbora stalnih 

predstavnika EUR-OPA 

sporazuma  Vijeća 

Europe 

Održano 6-8. lipnja, Paris, 

Francuska 

24-26. listopada 2016. u Portugalu 

 

100 

 



DPPI Redoviti 

polugodišnji regionalni 

sastanak + sastanak RS 

za obuku + Advisory 

board  – 2 aktivnosti 

Održano 5-6. travnja 2016, 

Portorož, Slovenija 

15.-16. studenoga u Sarajevu 

 

 

100 

 

DPPI Program obuke - 

10 aktivnosti  

Održan UN PREP tečaj, Struga 

Makedonija 19.-26.lipnja 2016., 

održan tečaj traganja i spašavanja 

u divljini Ohrid, Makedonija 4-

9.rujna, DRR tečaj za ravnatelje 

škola, Tuhelj 26.-30 rujna, tečaj 

spašavanja iz špilja Cave Rescue, 

17-25.rujna , Rumunjska Cluj 

Napoca 

24.-28.10. obuka vatrogasnih 

zapovjednika, Zagreb 

13.-14.12. seminar Flood 

mitigation, Beograd; 26.10. 

„Sigurna škola“, Ankara 

 

 

 

 

100 

 

DPPI JERU projekt – 

(SWIFT obuka Hrvatska, 

2x planski sastanci) 

14. i 15. siječnja otvaranje ponuda 

9. svibnja 2016. – isporuka 

opreme 

11. listopada 2016. u Zagrebu 

 

 

100 

 

 

  



 

8. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 

  

 

Red. 

broj 

 

SPECIFIČNI 

CILJEVI 

ZADATAK/ 

AKTIVNOST 
REALIZACIJA 

POSTOTAK 

REALIZIRA

NOSTI 

NAPOMENA  

(UKOLIKO CILJ NIJE 

OSTVARENNAVESTI 

RAZLOG) 

A B C D E F 

11I1..

11 

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. 

Inspektorima u PJ SSIP-a 

dostavljene su  potrebne upute o 

primjeni dijela pod zakonskih 

akata (Pravilnika) Zakona o  

SCZ koji su stupili na snagu 

2016. godine, te su nastavno 

kontinuirano davana dodatna 

pojašnjenja vezano uz 

pojedinačne upite inspektora 

SSIP. 

 

 

 

100% 

 

Izrada Godišnjeg plana 

inspekcijskih i stručnih nadzora 

ZiS i vatrogastva. 

Izvršena je izrada prijedloga, 

objedinjavanje i donošenje 

godišnjeg Plana inspekcijskih i 

stručnih nadzora u 2017. godini, 

odvojeno po područjima 

inspekcije za CZ i vatrogastvo, 

te su pripremljeni i spušteni 

odgovarajući izvodi iz istog na 

postupanje svim inspektorima u 

sjedištu i PJ SSIP.  

 

 

 

 

100% 

 

Izrada i usklađivanje kvartalnih 

planova 

inspekcijskih nadzora ZiS i 

Svi inspektori u PJ SSIP su na 

početku svakog kvartala u 

propisanim rokovima izradili  

 

 

 

 



vatrogastva. kvartalne planove za tekući 

kvartal  u 2016., odvojeno po 

područjima CZ i vatrogastvo, te 

su na razini Odjela u sjedištu 

izvršena  njihova usklađivanja sa 

odobrenim godišnjim 

Planovima. 

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 CZ sukladno 

godišnjem i kvartalnim 

planovima. 

Tijekom 2016. godine u 

području civilne zaštite izvršena 

je provedba 1320 od 1489 

godišnje planiranih 

inspekcijskog nadzora, tj 89%. 

 

 

 

89% 

11% planiranih nadzora 

nije proveden zbog 

dugotrajnog bolovanja 

jedne inspektorice (SI), te 

manjim dijelom zbog 

prelaska jedne inspektorice 

u drugo tijelo državne 

uprave (PŽ). 

Provođenje redovno planiranih 

inspekcijskih i stručnih nadzora 

u području vatrogastva sukladno 

godišnjem i kvartalnim 

planovima. 

U području nadležnosti 

vatrogasne inspekcije tijekom 

2016 godine je  provedeno 1338 

od 1397 planiranih 

inspekcijskog nadzora  tj.  95,78 

%,   

 

 

95,78 

4,22 % planiranih nadzora 

nije proveden zbog 

dugotrajnog bolovanja 

višeg inspektora i 

inspektorice (RI), a u 

manjem obimu poradi 

nemogućnosti korištenja 

službenog vozila. 

Provođenje izvanrednih 

inspekcijskog nadzora u 

području ZiS i vatrogastva, 

temeljem prijava i predstavka ili 

po iznenadnim potrebama. 

10 izvanrednih nadzora 

 

 

100% 

 

3. 

 

Obrada i analiza 

podataka te izrada 

izvješća o obavljenim 

inspekcijskim 

Izrada pojedinačnih kvartalnih i 

godišnjih izvješća inspektora za 

ZiS i vatrogastvo 

Svi inspektori su pojedinačno, u 

propisanom obliku i roku izradili 

izvješće o radu, kako za  

pojedini kvartal, tako i za 

 

 

 

 

 



nadzorima ukupno 2016. godinu, te ga 

dostavili u propisanom roku 

nadležnom voditelju Odjela na 

objedinjavanje.   

100% 

Obrada, analiza i izrada 

kvartalnih izvješća o provedbi 

nadzora na razini Odjela za 

inspekciju ZiS i Odjela za 

vatrogasnu inspekciju. 

U propisanom roku je izvršena 

obrada, analiza i objedinjavanje 

izvješća PJ, kako za pojedini 

kvartal i 2016. godinu ukupno,  

po odvojenim područjima 

nadležnosti inspektora civilne 

zaštite i vatrogastva, te su 

temeljem istoga izrađena 

objedinjena izvješća po 

navedenim područjima. 

 

 

 

 

 

100% 

 

Priprema i izrada objedinjenih 

kvartalnih i 

godišnjeg izvješća na razini 

SSIP. 

Temeljem izrađenih izvješća po 

Odjelima inspekcije za CZ i 

vatrogastvo, u propisanim 

rokovima izvršeno je 

objedinjavanje istih i izrada 

objedinjenih kako kvartalnih 

tako i  izvješća ukupno 2016. 

godinu 

 

 

 

100% 

 

4. 

Obuka, 

osposobljavanje, 

seminari, radionice, 

vježbe 

Priprema i održavanje godišnjeg 

stručnog sastanka svih 

inspektora SSIP 

 

 

 

0% 

 

Sastanak nije održan zbog 

čekanja donošenja sve 

potrebne pod zakonske 

regulative Zakona o SCZ 

Planiranje i upućivanje 

inspektora na stručna 

osposobljavanja i seminare iz 

područja rada 

U periodu 2016. godine nije bilo 

organiziranih osposobljavanja i 

seminara od značaja za rad i 

aktivnosti inspektora na koja bi 

se oni upućivali 

 

 

 

. 



Upućivanje i sudjelovanje 

inspektora na 

radionicama i vježbama iz 

područja nadzora 

Tijekom 2016. godine, u 

suradnji sa drugim ustrojstvenim 

jedinicama DUZS, izvršeno je  

sudjelovanje inspektora na  svim 

radionicama i vježbama CZ od 

značaja, na koje su isti pozivani 

od DUZS  ili drugih 

organizatora. 

 

 

 

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 

Temeljem zahtjeva SOP-a, i svih 

drugih ustrojbenih cjelina koji su 

nositelji, izvršeno je 

sudjelovanje u davanju mišljenja 

i prijedloga na sve zakonske i 

pod zakonske prijedloge, a u 

odnosu na djelokrug nadležnosti 

SSIP. 

 

 

 

100% 

 

Provedba redovnih propisanih 

poslova u području personalnih 

poslova ‐ nadzor korištenja 

radnog vremena, planiranje 

godišnjih odmora, ocjenjivanje 

službenika i dr. 

Pravodobno je izvršena  

provedba svih propisanih 

personalnih poslova vezanih za 

reguliranje prava i obveza iz 

radnog odnosa kao i svih tekućih 

obveza evidentiranja i obrade 

korištenja radnog vremena, 

putnih troškova i dr. 

 

 

 

100% 

 

Priprema i izrada financijskog 

plana i plana nabave 

U suradnji sa SOP-om, u odnosu 

na potrebe SSIP-a  provedeno je 

sudjelovanje i izrada 

financijskog plana i plana 

nabava. 

 

 

100% 

 

Suradnja sa drugim 

ustrojstvenim jedinicama DUZS 

Kontinuirano je provođena 

suradnja poradi usklađivanja 

potrebnih stavova i postupaka 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

značajnih za inspekcijski nadzor 

sa drugim ustrojstvenim 

jedinicama DUZS, posebno sa 

pravnom službom te SCZ, SV i 

DIKS-om. 

100% 

Suradnja sa središnjim i drugim 

tijelima državne uprave 

U suradnji sa MZOP, izvršeno je  

usklađivanje i provedba  svih 

planiranih koordiniranih 

inspekcijskih nadzora  u 

nadležnosti više inspekcija 

različitih tijela državne uprave 

za 2016.,  te izrada prijedloga 

plana koordiniranih 

inspekcijskih nadzora za 2017. 

godinu. 

 

 

 

 

100% 
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