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5.a 1.1.1. Odjel za međunarodne poslove civilne zaštite 

Prati međunarodne propise i konvencije iz nadležnosti Ravnateljstva civilne zaštite, brine o 

njihovom provođenju; priprema radne materijale za izradu stajališta vezanih uz zakonodavne 

akte i propise EU-a koji se odnose na djelokrug rada Ravnateljstva civilne zaštite, daje mišljenja 

o projektnim prijedlozima iz djelokruga rada Ravnateljstva civilne zaštite, prati, provodi i 

koordinira međunarodno preuzete obveze Ravnateljstva civilne zaštite u međunarodnim 

organizacijama; osigurava sudjelovanje predstavnika Ravnateljstva civilne zaštite na 

sastancima direktora u NATO na sastancima direktora Mehanizma za civilnu zaštitu EU, u 

tijelima Ujedinjenih naroda, Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i drugih 

međunarodnih organizacija, koordinira i sudjeluje u provedbi svih aktivnosti radnih tijela EU, 

NATO, Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i drugih međunarodnih i 

regionalnih organizacija; predlaže i sudjeluje u poslovima vezanim za provedbu postojećih 

bilateralnih i multilateralnih sporazuma s područja civilne zaštite, radiološke i nuklearne 

sigurnosti, razminiranja te eksplozivne atmosfere na državnoj i/ili županijskoj razini te predlaže 

i priprema sklapanje novih sporazuma i ugovora; sudjeluje u izradi podzakonskih akata i drugih 

dokumenata iz djelokruga rada Ravnateljstva civilne zaštite; sudjeluje u izradi godišnjih 

planova međunarodnih aktivnosti temeljem uspostavljene bilateralne i multilateralne suradnje 

te članstva u međunarodnim i regionalnim organizacijama i prati njihovu provedbu; vodi baze 

podataka o sudjelovanju predstavnika Ravnateljstva civilne zaštite na tečajevima u 

međunarodnim aktivnostima te o međunarodnim projektima u kojima sudjeluju predstavnici 

Ravnateljstva civilne zaštite; koordinira sudjelovanje na terenskim, stožernim i drugim 

međunarodnim vježbama, posebno onim organiziranim u okviru NATO saveza; uspostavlja 

izravnu komunikaciju s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u svezi 

s redovnom suradnjom kao i traženjem i provedbom prijama, pružanja i/ili tranzita žurne 

pomoć, u katastrofama i vježbama operativno usklađuje djelovanje međunarodnih snaga u 

potrazi i spašavanju na području Republike Hrvatske; u suradnji s nadležnim jedinicama 

policije koordinira prelazak državnih granica tijekom primanja, pružanja i/ili tranzita 

međunarodne pomoći; koordinira aktivnosti iz područja podrške države domaćina; osigurava 

provođenje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, 

ugovorima i sporazumima iz područja razminiranja, područja eksplozivne atmosfere, područja 

radiološke i nuklearne sigurnosti te područja zaštita i spašavanje te obavlja i druge poslove iz 

svoje nadležnosti. 


