
Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN br 174/04,79/07 i 
38/09) i članka 31. Statuta Općine Zemunik Donji ( Službeni glasnik Zadarske županije 
13/16), Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji na svojoj 34. sjednici održanoj dana 21. 
prosinca 2016. g. usvaja  

ANALIZU  SUSTAVA ZAŠTITE 

I SPAŠAVANJA 

na području Općine Zemunik Donji u 2016. godini 

 
Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN br 174/04,79/07 i 38/09) 

određeno je da u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička 
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje u cjelini 
razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, te donose smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja. 
 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i 
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće te ustrojavanje, pripremanje i 
sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i 
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 
 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza 
utvrđenih zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje 
na svome području. 
 

Ova analiza uključuje sve poduzete aktivnosti u području zaštite i spašavanja u 
navedenom razdoblju. 
 

1. CIVILNA ZAŠTITA 
 

 Stožer zaštite i spašavanja 
 

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN br 174/04,79/07 i 38/09) 
te članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja ( NN br. 40/08 i 44/08 ) te Statuta Općine Zemunik Donji, Općinsko vijeće Općine 
Zemunik Donji donijelo je Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Zemunik 
Donji. 
 

Načelnik Stožera zaštite i spašavanja je Šime Vicković, koji je po funkciji zamjenik 
načelnika općine Zemunik Donji. 
 

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu 
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje 
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju 
neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja 
posljedica katastrofe i veće nesreće na području općine Zemunik Donji. 
 

Po donošenju Odluke o osnivanju Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Zemunik Donji, 
a temeljem članka 10. st.4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja ( NN br. 40/08 i 44/08 ) načelnik Općine Zemunik Donji je donio Plan pozivanja 
članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Zemunik Donji. 



Članovi Stožera zaštite i spašavanja se pozivaju u pravilu putem Županijskog centa 112 
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zadar. 
 
Dana 09. rujna 2015. god. svi članovi Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Zemunik Donji 
su odradili vježbu, te su dobili potvrdu za  program osposobljavanje.  
 
 Procjena ugroženosti  
 

Temeljem Ugovora potpisanog između ALFA ATEST d.o.o. Split i Općine Zemunik 
Donji  usklađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća i Plana zaštite i spašavanja, a sukladno Zakonu o zaštiti 
i spašavanju ( NN br. 70/04 i 79/07 ) i Pravilniku o metodologiji za izradu procjena 
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ( NN br.38/08 ). 
 

Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji je donijelo Odluku o usvajanju usklađene 
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća ( Klasa: 810-03/11-04/01, Urbroj: 2198/04-09/01), na svojoj 14. sjednici 
održanoj dana 23. 11. 2014. godine. 
 
 Zaštita od požara 
 

Na području općine Zemunik Donji se primjenjuje županijska odluka o zabrani spaljivanja 
biljnog otpada.  
 

Općina Zemunik Donji predstavlja jedno požarno područje s jedinstvenim područjem 
vatrogasnog djelovanja, a kao centar vatrogasnog djelovanja utvrđeno je naselje Zemunik 
Donji, a kao središnje vatrogasno društvo određen je Javna vatrogasna postrojbe Zadar s 
kojom je potpisan Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Zadar u kojoj je Općina 
Zemunik Donji suvlasnik 2,4% na temelju Odluke općinskog vijeća o preuzimanju dijela 
osnivačkih prava Grada Zadra nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra 
(klasa:021-05/13-01/01, urbroj: 2198/04-01-13-01 od 20. 12. 2013.g. ) 
 
 Postrojbe i druge organizirane snage civilne zaštite 
 

Na području općine Zemunik Donji je osnovan tim civilne zaštite, a sukladno Pravilniku o 
ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ( NN br. 
111/07 ). 
 

Postrojba civilne zaštite opće namjene je poseban formacijski sastav za pružanje pomoći 
redovnim operativnim snagama koje se u okviru svoje djelatnosti bave zaštitom i 
spašavanjem, u izvršavanju obimnijih i složenijih zadaća u zaštiti i spašavanju stanovništva i 
materijalnih dobara od elementarnih nepogoda, nesreća, katastrofa i ratnih djelovanja.   
 
 

2. VATROGASTVO  
 
Općina Zemunik Donji potpisala  je Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 

Zadar u kojoj je Općina Zemunik Donji suvlasnik 2,4% na temelju Odluke općinskog vijeća o 
preuzimanju dijela osnivačkih prava Grada Zadra nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba 
Grada Zadra (klasa:021-05/13-01/01, urbroj: 2198/04-01-13-01 od 20. 12. 2013.g. ). 



JVP Zadar (Zemunik-Poličnik-Bibinje) obavlja vatrogasnu djelatnost na području Općine 
Zemunik Donji. 
 

3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 
 

Na području općine Zemunik Donji, u naselju Zemunik Donji je stacionirana ordinacija 
opće medicine sa jednim timom medicinske pomoći. Tim hitne medicinske pomoći je 
stacioniran u Zadru. 

 
4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 
Općina Zemunik Donji sufinancira program aktivnosti  sa Hrvatskom gorskom službom 

spašavanja. U 2016. godini nije bilo potrebe za djelovanjem gorske službe spašavanja na 
području općine Zemunik Donji.  
 
 

5. PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 
 Strojevi, ostala mehanizacija i cestovnog vozila 
 

- Zemunik d.o.o.  
- Prijevoznički obrt Stura – vl. Ivica Stura 
- Pregrad d.o.o. – vl. Krešimir Prepolec 
- Kamenolom Pinčić – vl. Mladen Pinčić 

 
ZAKLJU ČCI 
 

1. Osnovan je Stožer za zaštitu i spašavanje na području općine Zemunik Donji 
2. Donesen je Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Zemunik 

Donji 
3. Usvojena je usklađena Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća i Plana zaštite i spašavanja 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE ZEMUNIK DONJI 
 
KLASA: 810-01/15-01/05 
URBROJ: 2198/04-02-16-3 
Zemunik Donji, 21.prosinca  2016.    
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                       Jure Fabijan, dipl.oecc. 
 


