
Članak 118. ci 

5.a 13. – 5.a 16. Područni ured civilne zaštite Split, Rijeka, Osijek, Varaždin 

Obavlja stručne poslove civilne zaštite, djelovanja Centra 112, ranog upozoravanja i 

uzbunjivanja građana i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja stručne i 

plansko-operativne poslove i osiguravanja jedinstvenog postupanja tijekom provođenja 

aktivnosti i mjera civilne zaštite sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite u 

izvanrednom događaju, velikoj nesreći i katastrofi na području jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave; daje suglasnost na odluke izvršnih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite; 

izdaje suglasnosti na dokumente prostornog uređenja jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave na svom području; sudjeluje u osposobljavanju za civilnu zaštitu, vodi 

promidžbu i organizira i/ili sudjeluje u kampanjama podizanja svijesti građana o prijetnjama i 

rizicima te sudjeluje u preventivnim programima smanjenja rizika; organizira i/ili sudjeluje u 

provođenju priprema, planiranju i usklađivanju operativnog djelovanja sudionika i operativnih 

snaga sustava civilne zaštite, analiziranju i izvješćivanju; pruža stručnu pomoć jedinicama 

lokalne i područne (regionalne) samouprave; sudjeluje u realizaciji projekata koji se financiraju 

iz EU fondova te prati, analizira stanje i promjene u sustavu civilne zaštite na svom području; 

sudjeluje u radu stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; 

obavlja potrebne poslove uredskog poslovanja; obavlja inspekciju civilne zaštite, zaštite od 

požara, vatrogastva, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, privatne zaštite i 

detektivskih poslova na svojem području, koordinira radom službi u sastavu Područnog ureda. 

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Područnog ureda civilne zaštite Split ustrojavaju se 

sljedeće službe: 

5.a 13.1. Služba za prevenciju i pripravnost 

5.a 13.2. Županijski centar 112 

5.a 13.3. Služba inspekcijskih poslova 

5.a 13.4. Služba civilne zaštite Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku 

5.a 13.5. Služba civilne zaštite Šibenik sa sjedištem u Šibeniku 

5.a 13.6. Služba civilne zaštite Zadar sa sjedištem u Zadru. 

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Područnog ureda civilne zaštite Rijeka ustrojavaju se 

sljedeće službe: 

5.a 14.1. Služba za prevenciju i pripravnost 

5.a 14.2. Županijski centar 112 

5.a 14.3. Služba inspekcijskih poslova 

5.a 14.4. Služba civilne zaštite Gospić sa sjedištem u Gospiću 



5.a 14.5. Služba civilne zaštite Karlovac sa sjedištem u Karlovcu 

5.a 14.6. Služba civilne zaštite Pazin sa sjedištem u Pazinu. 

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Područnog ureda civilne zaštite Osijek ustrojavaju se 

sljedeće službe: 

5.a 15.1. Služba za prevenciju i pripravnost 

5.a 15.2. Županijski centar 112 

5.a 15.3. Služba inspekcijskih poslova 

5.a 15.4. Služba civilne zaštite Požega sa sjedištem u Požegi 

5.a 15.5. Služba civilne zaštite Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu 

5.a 15.6. Služba civilne zaštite Virovitica sa sjedištem u Virovitici 

5.a 15.7. Služba civilne zaštite Vukovar sa sjedištem u Vukovaru. 

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Područnog ureda civilne zaštite Varaždin ustrojavaju 

se sljedeće službe: 

5.a 16.1. Služba za prevenciju i pripravnost 

5.a 16.2. Županijski centar 112 

5.a 16.3. Služba inspekcijskih poslova 

5.a 16.4. Služba civilne zaštite Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru 

5.a 16.5. Služba civilne zaštite Čakovec sa sjedištem u Čakovcu 

5.a 16.6. Služba civilne zaštite Koprivnica sa sjedištem u Koprivnici 

5.a 16.7. Služba civilne zaštite Krapina sa sjedištem u Krapini. 


