
Na temelju članka 28. stavka 1. Postavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04 i 79/07) i 
članka 31. Statuta Općine Zemunik Donji ( Službeni glasnik zadarske županije br. 13/13), Općinsko 
vijeće Općine Zemunik Donji na svojoj 23. sjednici održanoj dana 30. studenog 2015. god.  donosi

  SMJERNICE

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja

na području općine Zemunik Donji

Ove Smjernice donose se radi ostvarivanja  prava i obveza u području zaštite i spašavanja 
utvrđenih Zakonom i drugim propisima. Njima se unaprjeđuje organizacija i razvija sustav zaštite i 
spašavanja na području općine Zemunik Donji.

U tu svrhu u Proračunu Općine Zemunik Donji za 2016. godinu potrebno je osigurati 
odgovarajuća sredstva za civilnu zaštitu, vatrogastvo, udruge i sl..

• STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini općine rukovodi i koordinira načelnik 
Stožera zaštite i spašavanja Općine Zemunik Donji. Načelnik i članovi Stožera su imenovani 
Odlukom općinskog načelnika Općine Zemunik Donji.

Načelnik je donio Plan pozivanja Stožera za zaštitu i spašavanje.

• DODATNE OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I CIV ILNE 
ZAŠTITE

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja i civilne zaštite za
područje općine Zemunik Donji je utvrđen u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća.
Sukladno nacrtu Procjene imenovani su:

▪  tri timapostrojbe opće namjene sa 5 članova, a sukladno Pravilniku o ustroju, popuni i 
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (NN 111/07)

▪ Sukladno čl.21. st. 2. Pravilnika mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja (NN 40/08), imenovani su povjerenici Civilne zaštite sa njihovim zamjenicima i 
to po naseljima ( 3 povjerenika i 3 zamjenika).

• PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I 
KULTURNIH DOBARA I PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PO DRUČJE 
OPĆINE ZEMUNIK DONJI
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Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Zemunik Donji je dužna izraditi 
nacrt procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i nacrt Plana zaštite i 
spašavanja na području Općine Zemunik Donji. 

Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji je donijelo Odluku o usvajanju revizije Procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, na 
svojoj 14. sjednici održanoj dana 23. 10. 2014. godine.

• ZAŠTITA OD POŽARA

OpćinaZemunik Donji izvršava Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku i u skladu s Programom aktivnosti je usvojila Procjenu 
ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za općinu Zemunik Donji. Tim dokumentima uređuje 
se sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuju konkretni odnosi i obveze pojedinih subjekata 
iz domene zaštite od požara

• VATROGASTVO

OpćinaZemunik Donji će i u Proračunu za 2016. godinu osigurati sredstva za financiranje za 
osnivanje zajedničke javne vatrogasne postrojbe Zadar, koja bih obuhvaćala općine Zemunik Donji, 
Poličnik, Bibinje i grad Zadar. 

• REDOVNE SLUŽBE I DJELATNOSTI KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I 
SPAŠAVANJEM

Ordinacija opće medicine dr. Slavka Gospić 
I u narednom razdoblju na području općine Zemunik Donji će djelovati ordinacija opće medicine sa 
jednim medicinskim timom koji zadovoljava za sada iskazane potrebe. Hitna medicinska pomoć 
djeluje u Gradu Zadru.

Hrvatski crveni križ – Zadar
Hrvatski crveni križ je humanitarna organizacija koja djeluje temeljem zakona. 

Temeljem Procjene  ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara preporuča se:
▪ za mjere zbrinjavanja ugroženih i nastradalih građana te osiguranja prehrane ugovorom 

obvezati organizaciju Crvenog križa Zadar, koja će formirati skupinu za pripravu hrane i 
pitke vode

Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija 
I u narednom razdoblju na području općine Zemunik Donji će se provoditi dezinsekcija, 
dezinfekcija i deratizacija od strane ovlaštene ustanove za što su Proračunom za 2016. godinu 
predviđena sredstva.
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Ostale pravne osobe i obrti 
Na području općine Zemunik Donji djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, 
prijevozničkom, uslužnom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje te se 
one po potrebi, u slučaju izvanrednih situacija, mogu angažirati.

• UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zadar
Općina Zemunik Donji financijski pomaže rad te organizacije sukladno svojim financijskim 
mogućnostima, zbog do sada nepotrebnih aktivnosti, nije ugovorno dogovorila aktivnosti djelovanja 
HGSS-a na području općine Zemunik Donji.

Klasa: 810-01/15-01/05
Urbroj: 2198/04-02-15-2
Zemunik Donji, 30. studenog 2015. g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                       Jure Fabijan, dipl.oecc.
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