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5.a 4.1. Inspekcija zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite 

Sudjeluje u kriminalističkom istraživanju najsloženijih slučajeva požara, tehnoloških 

eksplozija, havarija i drugih akcidentnih događaja; koordinira, prati i usmjerava rad te pruža 

stručnu pomoć u obavljanju poslova zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite; planira i 

obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja zaštite od požara odobrava 

lokacije za proizvodnju i skladištenje zapaljivih tekućina i plinova; utvrđuje posebne uvjete 

gradnje, obavlja tehnički pregled građevina i drugih zahvata u prostoru; planira i obavlja 

inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sustavu civilne zaštite i Zakona o vatrogastvu te 

podzakonskih akata donesenih na temelju tih Zakona u tijelima državne uprave i drugim 

tijelima te pravnim osobama; nadzire pripravnosti temeljnih i ostalih snaga civilne zaštite, 

provjerava opremljenost i osposobljenost modula kojima temeljne snage sustava civilne zaštite 

popunjavaju Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite i snage civilne zaštite na lokalnoj 

i regionalnoj razini u pogledu izrade procjene rizika iz njihovog djelokruga, određivanja 

pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite, izrade planskih dokumenata 

civilne zaštite u području iz njihovog djelokruga, provedbe mjera pripravnosti iz njihova 

djelokruga, osnivanja kriznog stožera te dostave podataka bitnih za zaštitu i spašavanje 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša; obavlja izvanredni inspekcijski nadzor 

nad provedbom Zakona o vatrogastvu u javnim vatrogasnim postrojbama i županijskim 

vatrogasnim zajednicama te po potrebi i složenije nadzore drugih nadziranih osoba; prati 

zakonsku regulativu s područja zaštite od požara, civilne zaštite i vatrogastva te predlaže njene 

izmjene i dopune; predlaže izmjene te sudjeluje u izradi normativnih akata iz područja zaštite 

od požara, vatrogastva i civilne zaštite u jedinicama lokalne i regionalne samouprave; surađuje 

s drugim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva civilne zaštite, inspekcijskim službama i 

drugim tijelima državne vlasti u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja stručne analize 

uzroka i tijeka velikih požara, vodi propisane evidencije, izdaje ovlaštenja pravnim i fizičkim 

osobama za obavljanje pojedinih poslova iz područja zaštite od požara, te obavlja druge poslove 

iz svog djelokruga rada. 


