
Služba za operativne poslove i analitiku 

 

Obavlja poslove 24-satnog operativnog dežurstva; koordinira i provodi prijem, prikupljanje, 

analizu, obradu, prijenos i distribuciju izvješća, podataka, odluka, naloga i zapovijedi o svim 

vrstama opasnosti i mogućim posljedicama; prikuplja hidrološke, meteorološke, seizmološke, 

radiološke, epidemiološke podatke i podatke o onečišćenju okoliša od mjerodavnih službi i 

tijela, te prati stanje i promjene tih podataka; u hitnim i izvanrednim situacijama operativno 

koordinira rad centara 112, tijela državne uprave, žurnih službi, pravnih i fizičkih osoba; 

obavješćuje i usmjerava obavijesti o opasnostima i događajima svim žurnim službama, 

građanima, nadležnim pravnim osobama i tijelima državne uprave; izrađuje redovna i 

izvanredna (situacijska) izvješća; razmjenjuje informacije s komunikacijskim točkama u 

sustavu civilne zaštite drugih država i međunarodnih organizacija; sudjeluje u koordinaciji 

primanja i/ili upućivanja žurne pomoći u katastrofama; obavlja analitičke poslove u cilju 

pripreme mogućih scenarija razvoja opasnosti te izrade podloga za donošenje strateških odluka 

u slučaju velikih nesreća i katastrofa; pruža operativno-komunikacijsku, analitičku potporu 

Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske; obavlja funkciju Spasilačkog koordinacijskog 

centra na kopnu (Rescue Co-ordination Centre – RCC RH); vodi informacijsku bazu podataka 

o žurnim slučajevima, snagama, sredstvima i poduzetim mjerama u području civilne zaštite; 

vodi propisane analitičke i operativne dokumente; provodi kontrolu ispravnosti opreme; 

predlaže i organizira osposobljavanja i treninge djelatnika; sudjeluje u domaćim i 

međunarodnim projektima; sudjeluje u vježbama civilne zaštite u zemlji i inozemstvu, 

osigurava stručnu pomoć u kriznim stanjima u slučaju radiološke ili nuklearne nezgode/nesreće; 

sudjeluje u organizaciji sustava pripravnosti za slučaj radiološkog i nuklearnog izvanrednog 

događaja; priprema i provodi potrebne stručne i tehničke aktivnosti programa pripravnosti i 

djelovanja u slučaju izvanrednog događaja koji uključuje radiološku ili nuklearnu nesreću te 

analizira moguće posljedice; organizira zbrinjavanje otkrivenog nuklearnog i drugog 

radioaktivnog materijala; prikuplja podatke i informacije o radiološkoj ili nuklearnoj nesreći, 

analizira i procjenjuje opasnost te posljedice radiološke ili nuklearne nesreće i priprema 

temeljne stručne podloge za donošenje odluka o poduzimanju mjera zaštite i spašavanja 

stanovništva. 

 

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za operativne poslove i analitiku ustrojavaju 

se sljedeći odjeli: 



Odjel za potragu i spašavanje zrakoplova 

Odjel za radiološki i nuklearni izvanredni događaj. 

 


