
Na temelju članka 29. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'', broj 

174/04 i 79/07) i članka 34. stavka 1. točka 5. Statuta Splitsko-dalmatinske županije 

(''Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije'', broj 4/08-pročišćeni tekst i 08/08), 

Županijsko poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije na 79. sjednici, održanoj 23. travnja 

2009. godine donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu  

akata  u području zaštite i spašavanja 

 

 

            Članak 1. 

 

 Osniva se Povjerenstvo za izradu akata u području zaštite i spašavanja iz djelokruga rada 

Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu : Povjerenstvo). 

 

 

 Članak 2. 

 

 Povjerenstvo ima predsjednika i osam članova. 

 

         U povjerenstvo se imenuju po funkciji: 

 

1.Za predsjednika Povjerenstva: 

-župan Splitsko-dalmatinske županije; 

 

2.Za članove Povjerenstva: 

-pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i obnovu Splitsko-dalmatinske   

 županije; 

-pročelnik, Upravnog odjela za turizam Splitsko-dalmatinske županije; 

-pročelnik, Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Splitsko-dalmatinske županije; 

-pročelnik, Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo Splitsko-dalmatinske    

  županije; 

-pročelnik, Upravnog odjela za zaštitu i okoliš Splitsko-dalmatinske županije; 

-pročelnik, Upravnog odjela za pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije;   

-ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije i  

-tajnik, Stožera za zaštitu i spašavanje Splitsko-dalmatinske županije 

 

 

               Članak 3. 

  

Za tajnika Povjerenstva se imenuje Jakov Mardešić. 

 

 Članak 4. 

 

Zadaća Povjerenstva je da sukladno važećem  Zakonu o zaštiti i spašavanju (''Narodne 

novine'', broj 174/04 i 79/07), Pravilnika o metodologiji za izradu planova ugroženosti i 

planova zaštite i spašavanja (''Narodne novine“, broj 38/08) i drugih propisa, da u 
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ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja Županijskog poglavarstva za isto 

obavlja, sljedeće: 

 

- izrada Nacrta Procjene ugroženosti; 

- izrada Nacrta Plana zaštite i spašavanja; 

- izrada Nacrta Civilne zaštite kao dio vlastitog plana; 

- izrada Nacrta Vanjskog plana; 

-pripremi prijedlog općih akata kojima se propisuju mjere aktivnosti i poslovi u preuređenju 

zaštite i spašavanja; 

-izradi prijedlog za djelovanje Operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravne osobe od 

interesa za zaštitu i spašavanje, sukladno procjeni ugroženosti; 

- pripremi prijedlog  za osiguravanje uvjeta za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge 

aktivnosti mjere zaštita spašavanja ljudi, okoliša sukladno planovima zaštite i spašavanja i  

-pripremi prijedlog za osiguravanje uvjeta za poduzimanje drugih mjere važnih za otklanjanje 

posljedica, katastrofa i velikih nesreća te obavlja i druge poslove zaštite utvrđenih zakonom. 

 

Pored poslova iz stavka 1. ovog članka, Povjerenstvo donosi Plan rada na izradi akata 

iz stavka 1. ovog članka i utvrđuje ih na prijedlog stručne službe koja se  osniva pri 

Povjerenstvu (u daljnjem tekstu Radna  grupa Povjerenstva) a čija je zadaća da obavlja 

stručne i administrativne poslova za Povjerenstvo na temelju Plana rada Povjerenstva. 

 

U radu Radne  grupe Povjerenstva, po potrebi sudjeluju i stručne službe  Upravnih 

odjela i Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije. 

 

 

 Članak 5. 

 

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u proračunu „Splitsko-dalmatinske 

županije“. 

 

 

 Članak 6. 

 

    U Radnu grupu Povjerenstva imenuju se iz reda stručnih osoba: 

 

1.Felicijo Parčina 

2.Jakov Mardešić 

3.Ivan Matas 

 

 

 Članak 7. 

 

 Članovi Radne grupe Povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad o čemu odlučuje  

predsjednik Povjerenstva.  

 

      Visinu nagrade iz stavka 1 ovoga članka određuje predsjednik Povjerenstva na temelju 

sudjelovanja u radu  svakog pojedinog člana Radne grupe Povjerenstva. 
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       Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ''Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije''. 

 

 

KLASA: 022-04/09-02/161 

URBROJ: 2181/1-02-09-01 

Split,  23. travnja 2009.               ŽUPAN 

 

 

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


