
Na temelju članaka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“,broj 

174/04, 79/07 i 38/09) i članak 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije“, („Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/01, 7/03, 2/06, 11/06, 14/07, 4/08-pročišćeni tekst i 

8/08), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 2. sjednici održanoj 14. srpnja 

2009., donijela je  

 

                                                       Z A K L J U Č A K 

                                    po Izvješću o stanju zaštite i spašavanja u 

                                            Splitsko-dalmatinskoj županiji   

 

 

                                                                    I. 

 

 Prihvaća se Izvješće i stanju zaštite i spašavanja  u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa 

smjernicama za organizaciju i razvoj sustava u razdoblju od 2009. – 2013. godine. 

 

                                                                    II. 

 

 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Splitsko-dalmatinskoj 

županiji za razdoblje od 2009.–2013. godine, sastavni su dio ovog zaključka. 

 

                                                                     III. 

 

           Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

 

KLASA: 021-04/09-02/160 

URBROJ: 2181/1-01-09-01 

Split, 14. srpnja 2009. 

                                                                                 

                                                                                                PREDSJEDNIK 

                                                                                      ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

                                                                                          Petroslav Sapunar, prof., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Splitsko-

dalmatinskoj županiji za razdoblje od 2009. - 2013.godine. 

 

U razdoblju od 2009. - 2013. godine potrebno je: 

 preuzeti Ustavom i zakonima utvrđenu ulogu u izgradnji cjelovitog sustava zaštite i 

spašavanja kako Splitsko-dalmatinske županije tako i svih jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, 

 precizno utvrditi mjesto i ulogu svih sudionika u jedinstvenom sustavu zaštite i 

spašavanja na području Županije, 

 stvoriti uvjete za kontinuirano osposobljavanja čelnika jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave za vođenje akcija zaštite i spašavanja, 

 izraditi Planske dokumente iz područja zaštite i spašavanja a prije svega: 

- Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Splitsko-

dalmatinske županije, do konca 2009.godine 

- Plan zaštite od požara Splitsko-dalmatinske županije, do konca 2009. godine 

 donijeti zaključke o utvrđivanju vrste i veličine postrojbi civilne zaštite (po 

usvajanju Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Splitsko-

dalmatinske županije)  te imenovanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav 

zaštite i spašavanja po razini ustrojavanja,  

 stvoriti uvjete za ustrojavanje službe za zaštitu i spašavanje za razinu županije sa 

zadaćom koordinacije i usmjeravanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja u cjelini, 

 stvoriti uvjete za ustrojavanje službe za zaštitu i spašavanje za razinu većih gradova 

uz dogovorenu nadležnost za obavljanje navedenih poslova za manje gradove i 

općine koje su u njihovom obuhvatu, 

 kontinuirano vršiti odabir, osposobljavanje, opremanje i uvježbavanje operativnih 

snaga sustava zaštite i spašavanja s naglaskom na postrojbe i tijela vođenja civilne 

zaštite, 

 daljnje poticati poduzimanja preventivnih mjera zaštite i spašavanja,  

 uvesti integralni protupožarni nadzorni sustav na području Splitsko-dalmatinske 

županije, a u svrhu ranog otkrivanja požara, 



 rješavati pitanja nadležnosti nad upravljanjem helidromima od strane jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave u cilju stvaranja uvjeta za njihovo 

sigurno korištenje, 

 kontinuirano vršiti edukaciju i osposobljavanje kao i uvježbavanje svih sudionika 

sustava zaštite i spašavanja, 

 vršiti edukaciju stanovništva o mogućim ugrožavanjima kao i poduzimanju 

postupaka u zaštiti odnosno samozaštiti, 

 organizirati pokazne vježbe zaštite i spašavanja s ciljem prezentacije ukupnih 

mogućnosti sustava zaštite i spašavanja za djelovanje u izvanrednim situacijama, 

 provoditi posebne programe i projekte koji se odnose na zaštitu od požara 

otvorenog prostora, na djelovanje tijekom turističke sezone te na aktivnosti zaštite i 

spašavanja zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, 

 aktivnosti na poticanje suradnje u području zaštite i spašavanja s priobalnim 

županijama te susjednom državom. 

 


