
Na temelju točke 5. podtočka b) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2007. godini („Narodne novine“, broj 142/06) i 

članak 34. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije“, broj 11/01, 7/03 i 2/06), Županijsko poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije  na    

38. sjednici, održanoj  15. ožujka 2007., donijelo je 

 

PLAN RADA ZAPOVJEDNIŠTVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE  U 2007. GODINI 

 

I.  

    

R/b. ZADAĆA/AKTIVNOST 
Nositelj provedbe 

Zadaće/Aktivnosti 

Suradnik u izvršenju 

Zadaće/Aktivnosti  
Rok izvršenja Napomena 

1. 2. 3. 6. 7. 8. 

1. 

Donošenje Plana rada 

Zapovjedništva zaštite i 

spašavanja Splitsko-

dalmatinske županije 

 

 

 

 

 

 

Zapovjedništv

o zaštite i 

spašavanja 

Područni ured za ZiS 

Vatrogasna zajednica 

SDŽ 

Udruge građana od 

značaja za ZiS 

Službe i pravne osobe 

koje se ZiS bave u 

okviru redovne 

djelatnosti 

Upravne i stručne 

službe Županije 

28. 02.2007.  

 
 

2. 

Izrada Prijedloga smjernica 

za organizaciju i razvoj 

sustava zaštite i spašavanja 

na području Županije za 

2008. god. Smjernice se 

odnose  na slijedeće 

subjekte: civilna zaštita, 

vatrogastvo, skloništa, 

udruge građana od značaja 

za zaštitu i spašavanje i 

službe i pravne osobe koje 

se zaštitom i spašavanjem 

bave u okviru redovite 

djelatnosti. Izraditi 

Prijedlog financijskog plana 

sredstava za organizaciju i 

razvoj sustava ZiS u 

2008.god. 

 

Zapovjedništv

o zaštite i 

spašavanja Područni ured za ZiS 

Vatrogasna zajednica 

SD županije 

Ustanove JVP-i 

Jedinice lokalne 

samouprave 

Udruge građana od 

značaja za ZiS 

Službe i pravne osobe 

koje se ZiS bave u 

okviru redovne 

djelatnosti 

31.11.2007.  

 

 

 

 

3. 

Održati sjednice 

Zapovjedništva zaštite i 

spašavanja za pripremu 

protupožarne sezone u 

2007.god. 

 

Zapovjedništv

o zaštite i 

spašavanja 

Područni ured za ZiS 

Vatrogasna zajednica 

SD županije 

 

31.03.2007. 

Izvršitelj 

zadaća je 

Poglavarstvo 

SD županije 
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4. 

Usvojiti Plan aktivnog 

uključenja svih subjekata 

zaštite od požara (s 

ažuriranim popisom) na 

području Županije 

 

Zapovjedništv

o zaštite i 

spašavanja 

Područni ured za ZiS 

Vatrogasna zajednica 

SD županije 

 

31.03.2007. 

Izvršitelj 

zadaća je 

Poglavarstvo 

SD županije 

5. 

Usvojiti Plan operativne 

provedbe Programa 

aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 

požara za područje 

Županije 

 

Zapovjedništv

o zaštite i 

spašavanja 

Područni ured za ZiS 

Vatrogasna zajednica 

SD županije 
31.03.2007. 

Izvršitelj 

zadaća je 

Poglavarstvo 

SD županije 

6. 

Usvojiti Županijski 

financijski plan za 

provođenje zadaća iz 

područja zaštite od požara 

 

Zapovjedništv

o zaštite i 

spašavanja 

Područni ured za ZiS 

Vatrogasna zajednica 

SD županije 
31.03.2007. 

Izvršitelj 

zadaća je 

Poglavarstvo 

SD županije 

7. 

Temeljem analiza rada 

provesti promjene i 

ažuriranje u sastavu 

Zapovjedništva zaštite i 

spašavanja 

Zapovjedništv

o zaštite i 

spašavanja 
Područni ured za ZiS 

 
28. 02.2007.  

8. 

Planirati, pripremiti, i 

provesti savjetovanje i 

seminare za 

osposobljavanje članova 

Zapovjedništva u svrhu 

učinkovitije provedbe svih 

planiranih aktivnosti  

Zapovjedništv

o zaštite i 

spašavanja 

Državna uprava za ZiS 

Učilište zaštite i 

spašavanja 

Područni ured za ZiS 

Hrvatska vatrogasna 

zajednica 

15. 05.2007.   

9. 

Obaviti provjere, pripremu i 

izvršiti procjenu spremnosti 

svih sudionika u 

izvršavanju zadaća zaštite i 

spašavanja u turističkoj 

sezoni 2007.god.slijedom 

Programa Vlade RH za 

pripremu i provedbu 

aktivnosti za turističku 

sezonu 2007.god. 

 

Zapovjedništv

o zaštite i 

spašavanja 

 

 

 

Područni ured za ZiS,  

Turistička zajednica 

SD županije, JLS,  

PU SD županije 

Službe i pravne osobe 

koje se ZiS bave u 

okviru redovne 

djelatnosti 

Vatrogasna zajednica 

SDŽ 

Udruge građana od 

značaja za ZiS 

31.05.2007.  

 

 

 

 

10. 

Održati svečanu i radnu 

sjednicu Zapovjedništva 

zaštite i spašavanja 

povodom obilježavanja 

Dana zaštite i spašavanja u 

2007.god. 

Sagledati dostignuti stupanj 

razvoja sustava zaštite i 

spašavanja i utvrditi daljnje 

aktivnosti na izgradnji 

sustava. 

 

Zapovjedništv

o zaštite i 

spašavanja 

 

 

 

 

Područni ured za ZiS 

 

 

28. 02.2007. 

 

 

Termin 

određuje 

Župan u 

dogovoru sa 

Pročelnikom 

PU ZiS 
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11. 

Praćenje izrade Procjene 

ugroženosti i razmatranje 

Plana zaštite i spašavanja 

Županije sukladno 

Programu rada za izradu i 

donošenje istih 

 

Zapovjedništv

o zaštite i 

spašavanja 

 

 

Područni ured za ZiS 

Stručne i upravne 

službe Županije 

 

30.06.2007.  

 
 

12. 

Održati vježbu zaštite i 

spašavanja poradi provjere i 

poboljšanja rukovođenja i 

zapovijedanja operativnim 

snagama zaštite i 

spašavanja 

 

 

 

Zapovjedništv

o zaštite i 

spašavanja 

 

 

Područni ured za ZiS 

Službe i pravne osobe 

koje se ZiS bave u 

okviru redovne 

djelatnosti 

PU SD županije 

Vatrogasna zajednica 

SDŽ 

Udruge građana od 

značaja za ZiS 

JLS 

31.12.2007.  

 

 

 

 

13. 

Praćenje provedbe mjera i 

postupaka zaštite i 

spašavanja određene 

zakonom i drugim 

propisima, te Planom 

zaštite i spašavanja 

Županije.  

Pripremiti i predložiti 

standardne operativne 

postupke (SOP) za 

postupanje, npr ; 

onečišćenje mora, 

epidemija (ptičja gripa), 

kemijskih akcidenata, 

velikih nesreća i sl. 

Sačiniti izvješća o 

aktivnostima i poduzimanju 

mjera i postupaka u svezi 

provedbe zadaća zaštite i 

spašavanja 

 

Stručne 

službe u 

Županiji 

 

Zapovjedništv

o zaštite i 

spašavanja 

 

 

Područni ured za ZiS 

Službe i pravne osobe 

koje se ZiS bave u 

okviru redovne 

djelatnosti 

PU SD županije 

Vatrogasna zajednica 

SDŽ 

Udruge građana od 

značaja za ZiS 

JLS 

kontinuirano 

SOP – ovi su 

temeljna 

pretpostavka 

za postupanje 

ŽC 112 

14. 
Praćenje propisa i stručnih 

materijala iz područja 

zaštite i spašavanja 

Zapovjedništv

o zaštite i 

spašavanja 

Područni ured za ZiS 

 
kontinuirano  

15. 

Osmisliti i pripremiti 

Prijedlog godišnje nagrade 

(priznanja) za dostignuća ili 

posebne pothvate u 

području zaštite i 

spašavanja 

Zapovjedništv

o zaštite i 

spašavanja Područni ured za ZiS 

 
31. 11. 2007.  

 

Napomena: stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Zapovjedništva obavljat će 

stručne službe Županije. 
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II. 

 

        Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitsko-

dalmatinske županije“. 

 

KLASA: 022-04/07-02/66 

URBROJ: 2181/1-02-07-1 

Split, 15. ožujka 2007.        

 

       

                      Ž U P A N 

 

 

                                                                         mr. Ante Sanader, dipl. ing., v.r. 

 


