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PRIJEDLOG

ANALIZA STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
U 2016. GODINI

Vinkovci, veljača 2016.god.

I. UVOD
U Vukovarsko-srijemskoj županiji je i u 2016. godini, kao i u prethodnoj, nastavljen
proces daljnjega razvoja sustava civilne zaštite, kao i odgovornost za rješavanje kriznih
situacija izazvanih pojavom prirodnih i/ili tehničko-tehnoloških nesreća.
Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj
županiji za razdoblje 2016. – 2019. godine, utvrđene su obveze glede daljnjeg kontinuiranog
stvaranja uvjeta za osiguranje:
- blagovremene identifikacije, procjene i temeljitoga praćenja rizika za nastanak
mogućih nesreća,
- korištenja znanja, postojećih resursa, inovacija i edukacije s ciljem razvoja i
izgradnje sustava civilne zaštite, te njegove otpornosti na svim razinama,
- smanjenja postojećih rizika i jačanja pripravnosti za učinkovito djelovanje kao
odgovor na potencijalne nesreće.
Posebna pozornost posvećena je izvršnom dijelu sustava civilne zaštite, a to su
operativne snage s naglaskom na daljnjem osposobljavanju, opremanju i uvježbavanju:
- stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnim razinama,
- službi pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite,
- vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi,
- postrojbi civilne zaštite
- udruga od interesa za sustav civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji
I. OPERATIVNE SNAGE
1.

Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije održao je tijekom 2016. godine,
ukupno 3 sjednice, od čega
3 redovite, 31.05., 09.11. i 29.12. 2016. god., na kojima se razmatralo, raspravljalo i donosilo
zaključke vezano za:
-Izrada Analize stanja sustava ZiS-a u 2015. god.
-Izrada Smjernica za razvoj sustava CZ-a od 2015. – 2019. god.
-Pripremu za turističku sezonu u VSŽ za 2016. godinu,
-Pripreme za protupožarnu sezonu u VSŽ za 2016. godinu,
-Informacija o daljnjoj konzumaciji Sporazuma o sufinanciranju opremanja i
osposobljavanja specijalističkih timova civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije
za razdoblje 2015-2019. god.
-Pojašnjenje Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite
-Konstituiranje Stožera sukladno važećem Pravilniku te informacija o radu u
proteklom razdoblju
-Informacija o provedenim i planiranim aktivnostima u međunarodnim projektima
„Recall“, „DR Share“, „Ember“ i „Cipras“
-Organizacija vježbe civilne zaštite nacionalne razine„VLAK 2016“
-Organizaciju pokazne vježbe operativnih snaga sustava civilne zaštite „BANJA
2016“
-Organizaciju obilježavanja druge godišnjice katastrofalne poplave u županjskoj
Posavini

2/20

Datum
održavanja
vježbe

22.03.

14.05.

rb

1

2

Vježba
prema
razini

Lokalna

Lokalna

Naziv, tema i cilj održavanja
vježbe
Naziv: „Silos 2016.“
Tema:
Spašavanje, evakuacija i
zbrinjavanje
stradalih
osoba
(djelatnika
u
silosu),
zatim
stanovnika u zoni ugroze te gašenje
dubinskog požara na silosu i sanacija
oštećenja na istom.
Cilj: Provjera organizacije rada i
planiranja,
zatim
redoslijeda
postupanja i aktiviranja operativnih
snaga od strane stožera civilne
zaštite sukladno Planu ZiS-a i CZ.

Naziv: Obrana od poplava 2016.
Tema:
zaštita
stanovništva,
materijalno-tehničkih sredstava te
kulturnih dobara od poplave.
Cilj: Provjera osposobljenosti timova
CZ te vatrogasnih postrojbi u
punjenju vreća, izgradnji zečjih
nasipa, protu-tlačnih zdenaca i
potpornih zidova -češljeva.

Nositelj
vježbe
(organizator vježbe)

Općina Stari
Jankovci

Općine Gunja i
Drenovci

Gunja,
prijelazna
rampa na
savskom
nasipu,
16+600 km

Mala
vijećnica u
zgradi Općine
Stari
Jankovci,
Stari Jankovci

Lokacija
održavanja
vježbe

Pokaznoterenska

Stožernozapovjedna

Vrsta/tip
vježbe

h)

g)

f)

e)

d)

b)
c)

a)

Tim CZ opće
namjene općine
Gunja: 20,
DVD Gunja:12,
Tim CZ opće
namjene općine
Drenovci:31,
GD crvenog križa
Županja:12,
Hrvatske vode – VGI
za mali sliv BiđBosut: 5,
PU Vukovarskosrijemska, PP
Vrbanja: 5,
Zavod za hitnu
medicinu VSŽ: 3 i
PUZS Vukovar:3

Stožer CZ općine Stari
Jankovci (7)

Sudionici na vježbi
(operativne snage i ostali
– i broj sudionika)

Provedene vježbe sustava civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije u 2016. god.
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91

10 (3 iz PUZS
Vukovar)

UKUPNO
SUDIONIKA

20.04.

25.06.

3

4

Vukovarskosrijemska županija

OŠ „J. Matoša,
Vukovar/PUZS
Vukovar

Naziv: „Banja 2016.“.
Tema: Potraga za utopljenicima,
njihovo vađenje iz vode te vađenje
motornog vozila iz jezera. Cilj:
Provjera
opremljenosti
i
osposobljenosti
te
djelovanje
interventnog tima za spašavanje na
vodi u potrazi za utopljenicima,
pronalasku i vađenju predmeta iz
vode.

Naziv: „Evakuacija OŠ J. Matoš
2016.“
Tema: Evakuacija djece iz škole za
posebne potrebe J. Matoš 2016
Cilj: Provjera postupka evakuacije
učenika te djelatnika škole.

Županijska

Lokalna

Jezera
„Banja“,
Vinkovci

Zgrada
i
vanjski
prostor OŠ J.
Matoš

Pokazna

Pokaznoterenska

a) Djelatnici škole (24),
b) učenici (65),
c) Zavod za hitnu
medicinu VSŽ (2),
d) Policijska postaja
Vukovar (2) i
e) PUZS (5)
a) HGSS – Stanica
Vinkovci: 10,
b) Klub podvodnih
aktivnosti Vukovar:
6,
c) Gradsko društvo
crvenog križa
Vinkovci: 10,
d) Zavod za hitnu
medicinu VSŽ: 3,
e) Policijska postaja
Vinkovci i Ispostava
Markušica: 5,
f) PUZS Vukovar: 3,
g) Vukovarskosrijemska županija: 2

4/20

39

98

5

21.05.

Općine Lovas,
Tompojevci i
Tovarnik

Naziv: Tromeđa 2016.
Tema: potraga za izgubljenim i
stradalim osobama izvan urbanog
područja,
Cilj: provjera i osposobljenost,
uvježbanost i koordinacija rada
općinskih stožera civilne zaštite,
zatim operativnih snaga na razini
općine te više razine.
Lokalna

Šuma „Jelaš“

Pokaznoterenska

a) PUZS Vukovar – ŽC
112 Vukovar: 6 (2
dežurna smjena),
b) Stožeri civilne zaštite
općina Lovas,
Tompojevci i Tovarnik:
10
c) Policijska postaja
Tovarnik: 2
d) Lovačke udruge
„Sokol“ Lovas;
„Kuna“ Tompojevci,
„Vepar“ te „Zec“
Tovarnik: 20,
e) Ribolovne udruge
„Smuđ“ Lovas i
„Linjak“ Mikluševci:
10
f) Zavod za hitnu
medicinu VSŽ: 3
g) HGSS – stanica
Vinkovci: 10
h) DVD-i Lovas,
Tompojevci i
Tovarnik: 15
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76

25.05.

15.10..

6

7

Grad Županja

Općina Nuštar

Lokalna

Lokalna

Naziv: Požar OŠ Zrinskih Nuštar
2016.
Tema: zaštita i spašavanje učenika i
nastavnog osoblja iz školske zgrade
zahvaćene požarom te spašavanje
ugroženih osoba iz visina.
Cilj: provjera osposobljenosti dijela
operativnih snaga sustava civilne
zaštite u gašenju i spšavanju većeg
broja osoba iz objekta zahvaćenog
požarom, zatim spašavanje iz visina
ugroženih osoba (učenici i osoblje
koje je blokirano na drugom katu
škole) te pružanju prve pomoći.

Naziv: „Sava 2016.“.
Tema:
Zaštita
stanovništva,
materijalno-tehničkih sredstava te
kulturnih dobara od poplave.
Cilj:
Provjera
funkcionalnosti
uređaja za strojno punjenje vreća s
pijeskom
te
osposobljenost
Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Županja u radu s istim. Nadalje,
provjerit će se osposobljenost Tima
civilne zaštite u izradi zečjeg nasipa,
češljeva i protu-tlačnih zdenaca.

Prijelaznosilazna rampa
na savskom
nasipu desno
od ulaza na
gradsku
šetnicu (Grad
Županja)

OŠ Zrinskih
Nuštar

Pokazna

Pokazno terenska

i)

h)

g)

f)

e)

d)

b)
c)

a)

h)
i)

g)

f)

d)
e)

c)

b)

a)

Tim CZ ON (dio)
Grada Županje: 15,
DVD Županja:10,
Komunalac d.d.
Županja: 2
Čistoća Županja
d.o.o. : 1
Zavod za hitnu
medicinu VSŽ: 3,
Policijska postaja
Županja: 3
Hrvatske vode, VGO
za srednju i donju
Savu – VGI za mali
sliv Biđ-Bosut: 4
Licencirana pravna
osoba „Sokol“: 10
PUZS Vukovar: 3.

Područni ured za
zaštitu i spašavanje
Vukovar – ŽC 112
Vukovar: 6 (2
dežurna smjena),
Policijska postaja
Vinkovci i
Ispostava Markušica:
4
DVD Nuštar: 10,
HGSS – Stanica
Vinkovci: 6
Zavod za hitnu
medicinu VSŽ: 4
GD crvenog križa
Vinkovci: 15+10
(markiranti)
Školska djeca: 200 i
Djelatnici škole:12
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51

267

2. Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva
Vatrogasna djelatnost, kao značajan dio sustava civilne zaštite, od interesa je za svaku
društvenu zajednicu pa tako i za Vukovarsko-srijemsku županiju u cjelini. Sustav vatrogastva
reguliran je Zakonom o vatrogastvu – pročišćeni tekst (Narodne novine broj 139/04, 174/04,
38/09 i 90/10) i podzakonskim aktima koji detaljnije uređuju područja vezana za ustroj,
zapovijedanje, zaštitnu opremu, osposobljavanje, tehniku i opremu.
Temeljem Zakona, vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna
vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije.
Vatrogasne postrojbe mogu biti:
a) profesionalne javne vatrogasne postrojbe
b) profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu
c) dobrovoljna vatrogasna društva
d) dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu.
Planom zaštite od požara općine, grada, županije, utvrđuju se zadaće i područje
djelovanja svih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društva, a posebno
zadaće javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društva koja imaju definirano
područje odgovornosti (središnja postrojba ili društvo).
Vatrogasne postrojbe obavljaju vatrogasnu djelatnost, sukladno Zakonu i pravilima
struke, na području za koje su osnovane. Svaka vatrogasna postrojba obvezna je sudjelovati u
vatrogasnoj intervenciji i izvan područja svoga djelovanja na zapovijed nadležnoga
vatrogasnog zapovjednika, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu i podzakonskih
propisa.
Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske županije osnovana je 1993. godine.
Ustroj i djelovanje utvrđeno je na temelju Zakona o udrugama, Zakona o zaštiti od požara i
Zakona o vatrogastvu.
Vatrogasnu zajednicu čine udružene članice, i to: Vatrogasne zajednice gradova i
općina, dobrovoljna vatrogasna društva, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu,
profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i javne vatrogasne postrojbe.
Djelatnost zaštite od požara na području naše županije provode:
- 3 javne vatrogasne postrojbe,
- 28 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društava ,
-25 ostalih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi koje nisu utvrđene Planovima zaštite od požara,
- 1 profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu,
- 1 dobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu.
Ustrojene su vatrogasne zajednice u gradovima Vinkovci, Vukovar i Otok te
općinama Cerna, Drenovci, Vrbanja i Nijemci.
Cijele se godine provodi program stručnog osposobljavanja u cilju osiguranja
potrebnih kadrova za izvršenje svih zadataka u djelatnosti zaštite od požara.
-

U 2016. godini izvršeno je stručno osposobljavanje:
za zvanje vatrogasac 1 tečaj,
za zvanje vatrogasac I klase 2 tečaja,
za zvanje dočasnik 1 tečaj,
za zvanje časnik 1 tečaj,
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-

specijalnost za radove na vodi 1 tečaj,
specijalnost za dišne uređaje 2 tečaja,
specijalnost za tehničke intervencije 1 tečaj.

Održano je usavršavanje specijalnosti za spašavanje pri tehničkim intervencijama.
Obuci je pristupio 30 kandidata, koji su zadovoljili uvjete propisane u čl. 24. st. 2. Pravilnika i
programa za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova (NN61/94).
Održano je usavršavanje specijalnosti za aparate za zaštitu dišnih organa. Obuci je
pristupio 30 kandidata, koji su zadovoljili uvjete propisane u čl. 24. st. 2. Pravilnika i
programa za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova ( NN61/94).
Sve Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva provode teorijsku
nastavu i vježbe prema Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih
vježbi u vatrogasnim postrojbama.
U provedbi posebnih mjera zaštite od požara za vrijeme obavljanja žetvenih
radova održan je sastanak sa zapovjednicima svih društava i utvrđena obveza provođenja svih
zadataka utvrđenih Programom Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu, a na temelju
programa, koje su donijele jedinice lokalne samouprave.
Za vrijeme obavljanja žetvenih radova u svim središnjim dobrovoljnim
vatrogasnim društvima organizirano je cjelodnevno vatrogasno dežurstvo. Nadzor je obavio
županijski vatrogasni zapovjednik. U provedenom nadzoru ustanovljeno je da je organizirano
cjelodnevno dežurstvo u društvima za vrijeme obavljanja žetvenih radova.
U razdoblju od 01.siječnja do 31.rujna 2016.god. na području vatrogasne zajednice
vukovarsko-srijemske županije, Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva
imale su 385 intervencija.
Financiranje djelatnosti županijske zajednice vrši se iz proračuna Vukovarskosrijemske županije.
Financiranje javnih vatrogasnih postrojbi vrši se iz državnog proračuna putem
minimalnih financijskih standarda za decentralizirano financiranje redovitih djelatnosti javnih
vatrogasnih postrojbi i proračuna gradova.
Financiranje djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava vrši se iz proračuna
gradova i općina.
3. Crveni križ Vukovarsko-srijemske županije
Zakon o sustavu civilne zaštite koji između ostaloga određuje zadatke operativnih
snaga sustava zaštite i spašavanja stupio je na snagu 01.08.2015. U članku 20. naveden je
sastav temeljnih operativnih snaga među kojima je i Hrvatski Crveni križ, a članku 29. je
navedeno da Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna
pravna osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog
Crvenog križa. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu
civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog
Crvenog križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje
djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama ovog Zakona i Državnom planu djelovanja
civilne zaštite.
Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i Strategiji 2020 Međunarodne federacije društava
Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i razvojnom planu Hrvatskog Crvenog križa,
poduzimaju se potrebne mjere kako bi u potpunosti ispunilo zahtjevne kriterije za djelovanje
u elementarnim nepogodama, prirodnim katastrofama - potresima, poplavama, požarima,
sušama, najezdama nametnika, te drugim masovnim nesrećama i/ili oružanom sukobu.
8/20

Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije, kao zajednica udruga gradskih
društava Hrvatskog Crvenog križa Ilok, Vinkovci, Vukovar i Županja, sukladno Statutu i
Programu rada, između ostaloga ima zadatke koordiniranja i usmjeravanja rada gradskih
društava Crvenog križa na području Vukovarsko-srijemske županije, poticanja na razvoj i
postizanje ujednačenih rezultata u osnovnim djelatnostima Crvenog križa u svim dijelovima
Vukovarsko-srijemske županije, te izvješćivanje Hrvatskog Crvenog križa o stanju djelatnosti
na području Vukovarsko-srijemske županije, ukazivanje na specifične situacije, a posebno
izvješćivanje o izvršenju povjerenih zadaća.
Ravnatelj Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije član je Stožera civilne
zaštite Vukovarsko-srijemske županije.
Vukovarsko-srijemska županija ima površinu 2.445 km², gdje po popisu iz 2011. godine živi
190.404 stanovnika. Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije koordinira radom
gradskih društava Hrvatskog Crvenog križa Ilok, Vinkovci, Vukovar i Županja, koja djeluju
na području 31 jedinice lokalne uprave i samouprave, 5 gradova i 26 općina, kako slijedi:
Gradsko društvo Crvenog križa Ilok: djeluje na području grada Iloka i naselja koja su u
sastavu grada – Šarengrad, Bapska i Mohovo.
Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci: djeluje na području grada Vinkovaca, grada
Otoka i općina: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Stari
Mikanovci, Privlaka, Stari Jankovci, Tordinci i Vođinci.
Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar: djeluje na području grada Vukovara i općina:
Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja.
Gradsko društvo Crvenog križa Županja: djeluje na području grada Županje i općina:
Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja i Vrbanja.
Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije je tijekom 2016. godine koordiniralo
djelovanjem gradskih društava Hrvatskog Crvenog križa Ilok, Vinkovci, Vukovar i Vinkovci
u situacijama migrantske krize, organiziranjem edukacija, kao i prilikom pokaznih vježbi
spremnosti, obučenosti i opremljenosti timova za djelovanje u katastrofama. No, i 2016.
godinu obilježila je migrantska kriza i uspješan odgovor na nju.
Tijekom 2016. godine održana su 3 sjednice Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske
županije. Razmatrano je stanje opremljenosti tehničko-materijalnim sredstvima i spremnosti i
educiranosti profesionalaca i volontera za djelovanje u slučaju dolaska migranata, što se
pokazalo odlučujućim u pravodobnom i odgovarajućem odgovoru na migrantsku krizu koja je
započela sredinom rujna 2015. i nastavljena do sredine travnja 2016. godine.
Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske sastavljen je plan za odgovor na kriznu situaciju,
po kojemu su nadležne institucije svaka iz svoje domene zadužene za provedbu određenih
mjera i aktivnosti. Formirani su ulazni punktovi migranata i prihvatni centri za provedbu
zakonske procedure za registraciju, zbrinjavanje i transfer migranata.
Hrvatski Crveni križ je, kao jedan od vodećih partnera Vladi RH u provedbi mjera i aktivnosti
odgovora na kriznu situaciju, zahvaljujući velikom broju profesionalaca i volontera već prije
dolaska prvih migranata uspostavio svoj sustav za djelovanje u kriznim situacijama, koji se
razvio u mrežu punktova za provedbu mjera i aktivnosti za koje je zadužen.
Osim središnjeg logističkog centra za cijelu Republiku Hrvatsku u Zagrebu, prema
hodogramu određena su i dva regionalna logistička centra u skladištima gradskih društava
Crvenog križa Županja i Vinkovci za prihvat donacija i snabdijevanje prihvatnih centara i
ulaznih punktova migranata na području Vukovarsko-srijemske županije.
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U suradnji sa Stožerom civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, koji je pogotovo u
posljednjih godinu dana izdvojio značajna sredstva za opremanje svih operativnih snaga lanca
sustava civilne zaštite u našoj županiji, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, kao i
susjedna društva iz Županje, Vukovara i Iloka, pripremili su i ljudske resurse i tehničkomaterijalna sredstva za moguće djelovanje.
PRIKAZ AKTIVNOSTI PO GRADSKIM DRUŠTVIMA HRVATSKOG CRVENOG
KRIŽA UDRUŽENIM U DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE
ŽUPANIJE
GDCK VINKOVCI

EDUKACIJA IZ PRVE POMOĆI:
Prva pomoć je tradicionalna i izvorna djelatnost svih društava Crvenog križa u cijelom
svijetu, pa tako i u Hrvatskoj.
Nažalost, zbog nezakonitog provođenja tečajeva prve pomoći kandidatima za vozače od
strane navodnih „zdravstvenih ustanova“, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci nije
tijekom 2016. organiziralo tečajeve prve pomoći za vozače. Gradsko društvo Crvenog križa
Vinkovci je zbog ovog problema kojim se provodi osposobljavanje iz prve pomoći upitne
kvalitete, ali se i ugrožava opstojnost gotovo 80 lokalnih društava Hrvatskog Crvenog križa,
Ministarstvu zdravlja uputilo zahtjev za zaštitu zakonitosti.
Na jedinom tečaju prve pomoći za radnike na radu bilo je 10 kandidata.
Za 30 nastavnika OŠ „Vladimir Nazor“ Komletinci GDCK Vinkovci je održalo tečaj obnove
znanja iz prve pomoći 08.01.2016., za 28 nastavnika Ekonomske i trgovačke škole Ivana
Domca 14.04.2016., a za 32 nastavnika OŠ I.G.Kovačića 28.09.2016.
U dječjim vrtićima „Kolijevka“, „Trnoružica“ i „Bajka“ , te OŠ J.Kozarca i OŠ I.G.Kovačića
održane su tematske radionice „Prva pomoć i djeca“.
Kao priprema za natjecanja Mladih Hrvatskog Crvenog križa u 23 osnovne škole održana su
23 tečaja prve pomoći na kojima je sudjelovalo 350 učenika. U 7 srednjih škola održano je 7
tečajeva prve pomoći na kojima je sudjelovalo 120 učenika. Gradsko i općinsko natjecanje
Mladih Crvenog križa Vinkovci održano 12.03.2016. bilo je po 16. godinu zaredom
najmasovnije u Hrvatskoj jer je sudjelovalo ukupno 26 škola s preko 250 sudionika, a nakon
pobjede na Međužupanijskom natjecanju u Novoj Gradiški 16.04.2016., ekipa OŠ Stjepana
Antolovića Privlaka osvojila je na Državnom natjecanju Mladih HCK održanom 14.05.2016.
u Kninu odlično 5. mjesto.
GDCK Vinkovci je organiziralo i provelo 3 pokazne vježbe prve pomoći za građanstvo, koje
je provelo ukupno 60 volontera.
U povodu Svjetskog dana prve pomoći ispred zgrade GDCK Vinkovci u Vinkovcima
10.09.2016. održana je pokazna vježba koju je provelo 40 članova Kluba Mladih GDCK
Vinkovci.
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DRAGOVOLJNO DAROVATELJSTVO KRVI:
Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je od 01.01. do 31.12.2016. godine u suradnji s
Kliničkim zavodom za transfuziju Kliničkog bolničkog centra Osijek organiziralo 50 akcija
DDK na kojima su krv dale 1.963 osobe, od kojih je 1.636 muškaraca i 327 žena. Plan
prikupljanja krvi za 2016. godinu ostvaren je sa 112,17 %. Prvi put krv je dalo 313 osoba, što
iznosi 15,94 %, a prosjek za RH je 7%.
SLUŽBA SPAŠAVANJA ŽIVOTA NA VODI I EKOLOŠKA ZAŠTITA PRIOBALJA:
Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je i prošle godine doniralo torbicu prve pomoći i
neophodnu opremu spasilačkoj službi na RC „Jezera“ („Banja“) u Vinkovcima.
Tijekom 2016. u Dvoranskom plivalištu „Lenije“, u partnerstvu s Centrom za predškolski
odgoj Vinkovci, Katoličkim dječjim vrtićima „Eden“ i Vinkovačkim plivačkim klubom,
Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je kao nositelj programa provelo peti i započelo
šesti ciklus projekta „Sigurnost na vodi“, namijenjen djeci predškolskog uzrasta. Do sada je
ovaj program prošlo više od 1.000 djece završnih skupina vrtića.
MOBILNI PROČIŠĆIVAČ ZA VODU:
Ministarstvo za gospodarsku suradnju i razvoj SR Njemačke je 09.05.2005. godine u okviru
zajedničkog projekta s Njemačkim Crvenim križem Okruga Emmendingen, uz veliku podršku
Rudija Nadlera i zastupnika u Parlamentu SR Njemačke Petera Weißa, našoj službi doniralo
mobilni pročišćivač za vodu TWA 6, kapaciteta 6.000 l pitke vode na sat, vrijedan 83.000
eura, kakvim su primjerice bile opremljene interventne ekipe Njemačkog Crvenog križa na
zadacima u južnoj Aziji i New Orleansu.
Njemačka strana se pobrinula i za obuku ekipe za rukovanje ovim aparatom Kvalitetu
teoretskog i praktičnog dijela obuke, kao i stupanj obučenosti tima, potvrđuju nalazi
Veterinarskog zavoda Vinkovci urađeni na pokaznim vježbama, koji pokazuju optimalne
vrijednosti svih parametara kemijsko-fizikalne i mikrobiološke ispravnosti pročišćene vode,
odnosno da pretraženi uzorak vode udovoljava zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj
ispravnosti vode.
TIM GDCK VINKOVCI ZA ASANACIJU BUNARA:
Hrvatski Crveni križ započeo je program asanacije bunara 1997. godine. Program ima za cilj
osigurati izvor pitke vode uz zadovoljavajuće higijenske uvjete, povećati svijest stanovništva
o sanitarnim standardima, u suradnji s lokalnim zdravstvenim ustanovama izbjeći zdravstvene
rizike koji se prenose vodom, a u konačnici postići europske ekološke standarde.
Tim koristi opremu doniranu od Njemačkog Crvenog križa Okruga Emmendingen: vozilo,
prikolicu, agregat, muljnu pumpu s cijevima, poljski set za analizu vode, toranj s koloturom
za spuštanje u bunar, podvodnu lampu i drugu opremu. Tim za asanaciju bunara bio je aktivan
i na poplavljenom području županjske Posavine.
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Tijekom 2016. tim je obradio 201 bunar, biološki i kemijski analizirao vodu iz 201 bunara,
tretirao 56 i sanirao 147 bunara.
SLUŽBA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA GDCK VINKOVCI:
Edukaciju 28 članova interventnog tima GDCK Vinkovci “Psihosocijalna potpora nakon
kriznih događaja” održale su psihologinje Danijela Stiplošek i Marija Juzbašić 10.02.2016.,
edukaciju 25 članova iz prve pomoći održala je dr. Višnja Lanc – Damjanović od 22. do
24.02.2016., a edukaciju 30 članova interventnog tima iz kriznog upravljanja održao je
Branko Tomić 13.04.2016.
Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je sa svojim interventnim timom i materijalno–
tehničkim sredstvima sudjelovalo u provedbi dvije lokalne vježbe zaštite i spašavanja „Požar
u OŠ Zrinskih“ u Nuštru 25.05.2016., „Banja 2016.“ u Vinkovcima 25.06.2016., te sa 74
člana interventnog tima na nacionalnoj vježbi zaštite i spašavanja „Vlak 2016.“ u Vinkovcima
27.02.2016.
Na povijesnom, prvom postrojavanju i smotri nacionalnog interventnog tima Hrvatskog
Crvenog križa održanoj 14.05.2016. u Kninu, sudjelovalo je 5 članova interventnog tima
GDCKVinkovci.
SMJERNICE GDCK VINKOVCI ZA 2017. GODINU:
Na sjednici Skupštine GDCK Vinkovci održanoj 19.12.2016. prihvaćen je Program rada za
2017. godinu, u kojemu su sadržane smjernice za razvoj Službe za djelovanje u katastrofama.
Tijekom katastrofalne poplave u županjskoj Posavini u svibnju 2014. i migrantske krize
2015./2016. pokazala se važnost pravodobnih priprema i čvrstoća organizacijske strukture
Hrvatskog Crvenog križa, pri čemu su najveći teret iznijeli GDCK Županja i Vinkovci.
S obzirom na mogućnost pojave prirodnih katastrofa, tehničko-tehnoloških katastrofa, kao i
na krize izazvane ljudskim djelovanjem, koje mogu prouzročiti nastavak migracija i u
narednom razdoblju, potrebno je i nadalje raditi na ekipiranju, opremanju i educiranju
volontera za djelovanje u izvanrednim situacijama
U 2017. godini će se kroz edukacije osposobiti volontere i profesionalne radnike za brzu
procjenu štete, broja stradalih osoba, za rad na mobilnom pročišćivaču vode, u Službi
traženja, logistici i u ekipama prve pomoći, kao i vrste pomoći i prioritete. Inicirat će se
povezivanje svih subjekata čija je zadaća odgovoriti na katastrofe i pomoć stradalom
pučanstvu radi dogovora o pokretanju ovog značajnog programa.
Dio skladišnog prostora namijenjen je za čuvanje rezervi opreme i namirnica, a tijekom 2017.
vodit će se računa o održavanju i pravilnom skladištenju opreme, te rokovima upotrebe
namirnica.
Ispunjavat će se sve obveze u skladu s planom održavanja edukacija pripadnika žurnih službi i
operativnih snaga, te s planom održavanja pokaznih vježbi sustava civilne zaštite.
U suradnji s Hrvatskim Crvenim križem, definirati će se cijena troškova skladištenja i
održavanja opreme, cijena provedbe edukacija za članove interventnog tima Crvenog križa,
ali isto tako i cijena edukacije pripadnika civilne zaštite u jedinicama lokalne samouprave.
Dugoročni plan je u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije i
Državnom upravom za zaštitu i spašavanje Područnim uredom Vukovar nabaviti potrebnu
opremu za intervencije u katastrofama, prvenstveno vozila, poljske kuhinje, posuđe, pribor za
jelo, montažne stolove i klupe, dodatne smještajne kapacitete: šatore, krevete, pokrivače,
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posteljine, kao i potrebne rezerve hrane i drugih artikala. Važan dio je opremanje interventnog
tima uniformama jer se terenski posao odvija u teškim zimskim i ljetnim uvjetima, za što je
potrebno imati odgovarajuće prepoznatljive uniforme.
GDCK ŽUPANJA
Gradsko društva Crvenog križa Županja je i 2016. godinu započelo sa aktivnostima vezanim
uz pružanje pomoći žrtvama velikih poplava koje su u svibnju 2014. godine pogodile općine
Drenovci, Gunja i Vrbanja, kao i sa zadaćom opskrbe Zimskog tranzitnog centra za migrante
u Slavonskom Brodu.
Skladište GDCK Županja je cijelu 2016. godinu pored redovnih zadaća obavljalo i poslove
Centralnog skladišta za UNHCR u Republici Hrvatskoj te za područje Jugoistočne Europe. U
skladištu je pored voditelja i četiri vozača povremeno radilo između 5 i 10 skladišnih radnika,
ovisno o potrebi.
Od redovnih aktivnosti u 2016. godini koje se provode sa ciljevima edukacije stanovništva i
članova HCK, pripremu za djelovanje u katastrofama kao i osiguranje dovoljnih količina krvi
kao lijeka proveden je najveći dio planiranih aktivnosti.
U 2016. godini organizirana je obuka članova podmlatka i mladeži HCK iz osnova pružanja
prve pomoći. Obučeno je 156 članova podmlatka i mladeži Crvenog križa za pružanje prve
pomoći unesrećenima.
Gradsko natjecanje ekipa podmlatka i mladih Crvenog križa provedeno je 12. ožujka 2016.
godine i na njemu je sudjelovalo 12 ekipa – 10 podmlatka i 2 ekipe mladeži HCK. Natjecanje
je provedeno u OŠ Mate Lovraka u Županji. U kategoriji podmlatka HCK pobijedila je ekipa
OŠ Ivana Gorana Kovačića iz Štitara, drugo mjesto je osvojila ekipa iz OŠ M.Lovraka iz
Županje, a treće mjesto OŠ Fra Bernardina Tome Leakovića iz Bošnjaka. U kategoriji
srednjoškolaca ekipa Gimnazije je pobijedila drugo mjesto je osvojila ekipa Tehničke škole.
Pobjedničke ekipe predstavljale su GDCK Županja na međužupanijskom natjecanju koje je
održano 16. travnja 2016. godine u Novoj Gradiški.
U 2016. godini GDCK Županja provodilo je akcije dobrovoljnog darivanja krvi po planu
akcija koji je izrađen u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Osijek. Plan za
2016. godinu iznosio je 1.300 doza, a do 16. 12. 2015. godine, u 48 akcija prikupljeno je
ukupno 1.440 doza krvi.
Gradsko društvo Crvenog križa Županja kao javnu ovlast provodi djelatnost Službe traženja.
U 2016. godini obavljane se redovne zadaće Službe traženja.
Gradsko društvo Crvenog križa Županja je u naseljima pogođenim katastrofalnim poplavama
u svibnju 2014. godine provodilo i u 2016. godini aktivnosti s ciljem ublažavanja posljedica i
pružanja pomoći stanovništvu.
Do 30. lipnja 2016. godine podjelom mjesečnih paketa prehrambenih i higijenskih paketa, te
svakodnevnom podjelom rabljene odjeće, obuće i tekstila pružena je pomoć socijalno
najosjetljivijim kategorijama stanovništva, odnosno primateljima zajamčene minimalne
naknade u naseljima Gunja, Rajevo Selo i Račinovci.
Uz dvije zaposlenice GDCK Županja pomoć je pružalo i 15-tak volonterki sa kojima je
sklopljen ugovor o volontiranju te se vodila evidencija volonterskih sati.
Broj korisnika po naseljima:
1.
Gunja
220 obitelji
750 osoba
2.
Rajevo Selo
49 obitelji
102 osobe
3.
Račinovci
39 obitelji
80 osoba
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Ukupno je u 6 mjeseci korisnicima podijeljeno:
c) prehrambenih proizvoda u vrijednosti
426.219,52 kn
d) higijenskih potrepština u vrijednosti
63.739,00 kn
e) rabljene odjeće, obuće i tekstila u vrijednosti
84.402,00 kn
f) potrepština za stanovanje u vrijednosti
7.340,00 kn
_____________________________________________________________
SVEUKUPNO:
579.700,52 kn
Od 8. travnja – 30. studenog 2016. godine GDCK Županja je u suradnji sa Općinom Gunja i
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kroz Program javnih radova za aktivaciju žena u
lokalnoj zajednici „Zaželi“ zapošljavalo 30 žena koje su se skrbile o više od 200 starijih i
nemoćnih mještana Gunje. U nešto manje od 8 mjeseci zaposlenice su pružile oko 22.500
usluga.
Skladište GDCK Županja je cijelo vrijeme migrantske krize bilo centralno skladište za
potrebe Hrvatskog Crvenog križa i UNHCR-a.
GDCK Županja je u raspolagalo cijelo vrijeme sa dva vlastita kamiona i jednim na korištenju
u vlasništvu HCK.
U razdoblju od 1.1.- 5.04.2016. godine u Zimski tranzitni centar Slavonski brod dostavilo
robe u vrijednosti 1.355.960,10 kn te kreveta sa podnicama i madracima vrijednosti
615.015,28 kn
Kao centralno skladište UNHCR-a za Jugoistočnu Europu kroz skladište u Županji je
isporučeno u Grčku, Srbiju, Ukrajinu te Hrvatsku roba u vrijednosti 10.439.732,20 kn.
Istovremeno je UNHCR-ova roba dostavljana i u prihvatne centre za strance u Hrvatskoj te
druge ustanove. Ukupno je u Hrvatsku isporučeno UNHCR-ove robe u vrijednosti 480.000,00
kn.
U Gunji je 14. svibnja 2016. godine održana terensko pokazna vježba pod nazivom "Obrana
od poplava 2016.". U pokaznoj vježbi uz ostale službe sudjelovali su članovi Gradskog
društva Crvenoga križa Županja koji su članove Civilne zaštite obučavali iz Pružanje prve
pomoći onesviještenoj osobi: - postupak s onesviještenom osobom, - masaža srca i umjetno
disanje te pružanja prve pomoći– zaustavljanje krvarenja.
Područni ured Državne uprave za zaštitu i spašavanje Vukovar je 13.svibnja 2016. godine
organizirao i proveo radni sastanak vezano za pripreme za nadolazeću turističku sezonu 2016.
u prostoru Gradskog društva Crvenog križa Županja. GDCK Županja je kao i prethodnih
godina iskazalo spremnost svojih kapaciteta za pružanje pomoći u slučaju potrebe.
Tijekom 2016. godine GDCK Županja je u tri navrata organiziralo tečajeve iz osnova pomoći
i njege u kući u trajanju od po 10 školskih sati. U program obuke uključilo se 46 polaznika.
Gradsko društvo Crvenog križa Županja sa svojim Klubom mladih obilježilo je Svjetski dan
prve pomoći koji se obilježava svake druge subote u rujnu mjesecu. Ove godine tema je „Prva
pomoć i djeca“. Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
prepoznaje djecu kao pružatelje prve pomoći jer oni čine značajan dio zajednice koji ima
sposobnost uključivanja u spašavanje života svojih vršnjaka i članova obitelji. Uzimajući u
obzir sigurnost i zaštitu djece važno ih je kvalitetno educirati i pripremiti kako bi mogli
učinkovito reagirati u situacijama koje zahtijevaju pružanje prve pomoći njima samima,
drugoj djeci ili odraslima.
Gradsko društvo Crvenog križa Županja postavilo je štand sa promidžbenim materijalom o
djelatnostima Crvenog križa, pripremili smo i dvije radionice prigodne za djecu nižih razreda
osnovnih škola ( OŠ M. Lovraka i OŠ I. Kozarca Županja).
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Ovoj akciji obilježavanja svjetskog dana prve pomoći pridružili su se Zavod za hitnu
medicinu Vukovarsko srijemske županije, prikaz zbrinjavanja ozlijeđenog djeteta, Policijska
postaja Županja, sigurnost djece u prometu i Dom zdravlja Županja.
GDCK Županja je 5. prosinca 2016. godine organiziralo podjelu zahvalnica volonterima koji
su sudjelovali u pružanju pomoći imigrantima u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku u vrijeme
migrantske krize 2015. - 2016.godine.
GDCK Županja je 5. prosinca 2016. organiziralo i okrugli stol na temu "Volontiranje u
kriznim situacijama". Sudjelovalo je 45 osoba. Zaključak je da se naše područje u dvije
godine našlo u dvije različite krizne situacije i da su se sudionici relativno dobro organizirali u
ovim situacijama. Baza volontera mora postojati i ona je promjenjiva i obnovljiva. Edukacije
se svakako moraju organizirati kako bi volonteri što bolje i kvalitetnije mogli djelovati.
PLANOVI GDCDK ŽUPANJA ZA RAZDOBLJE 2017.-2019. GODINE
a)
Služba za djelovanje u katastrofama
Novim Zakonom o sustavu civilne zaštite sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj,
područnoj i državnoj razini.
Ovim Zakonom o sustavu civilne zaštite uređuje se sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica
terorizma i ratnih razaranja.
Kako bi GDCK Županja , u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010),
Statutom Hrvatskog Crvenog križa, Statutom GDCK Županja te preporukama Hrvatskog
Crvenog križa, bilo spremno odgovoriti na eventualne velike nesreće i katastrofe u izradi je
Operativni plan za djelovanje u katastrofama te animiranje volontera za uključivanje u
Interventni tim GDCK Županja koji bi trebao biti formiran u 2017.godini.
U listopadu 2016.godine započela je provedba projekta „EMBER- Ever- Moving Border
Emergency Response“ koji provode Vukovarsko-sremska županija, Agencija za razvoj
Vukovarsko-sremske županije HRAST i Državna uprava za zaštitu i spašavanje iz Hrvatske
zajedno sa Sekretarijatom Pokrajinske vlade, Fondom „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i
Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam iz Srbije.
Cilj projekta je unapređivanje nivoa spremnosti za obranu od poplava u prekograničnim
regijama. Projekt predviđa pripremu zajedničkih planskih dokumenata reagiranja u
izvanrednim situacijama, nabavku opreme i zajedničke terenske vježbe jedinica civilne zaštite
Srbije i Hrvatske, a poseban dio projekta posvećen podizanju nivoa svijesti lokalnog
stanovništva u slučaju poplava. U sklopu projekta društva Crvenog križa će dobiti vrijednu
opremu.
U skladu sa planovima održavanja vježbi sustava Civilne zaštite Gradsko društvo Crvenog
križa Županja će sudjelovati u njihovoj provedbi u skladu sa vlastitim mogućnostima te
raspoloživim kapacitetima
b)
Dobrovoljno darivanje krvi
U interesu zadovoljavanja potreba zdravstva za krvlju i krvnim pripravcima, i u skladu s
izraženim potrebama Zavoda za transfuzijsku medicinu iz Osijeka zajedno sa svim društvima
Crvenog križa Vukovarsko srijemske županije izrađen je plan prikupljanja krvi od
dobrovoljnih darovatelja. Plan za područje županjske Posavine u 2017. godini iznosi 1.300
doza krvi.
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Planirano je u 2017. godini provesti ukupno 48 akcija. Nastojat će se i u 2017. i narednim
godinama animiranjem mladih povećati broj darovatelja koji su prvi puta darovali krv. Plan
nam je do 2019. godine postići 3,5 darivanja na 100 stanovnika.
1)

Prva pomoć

Prva pomoć je tradicionalna djelatnost Crvenog križa. Od posebnog je značenja za cijelu
zajednicu educiranje mladeži iz osnovnog pružanja prve pomoći i samopomoći, jer brza i
stručna intervencija može spriječiti teže posljedice, a ponekad i spasiti život pojedinca.
Želja je uz pomoć grada i općina osposobiti određeni broj učenika osnovnih škola iz osnova
pružanja prve pomoći kako bi bili sposobni pružiti pomoć unesrećenom kada zdravstvene
službe nisu u blizini.
U 2017. godini, kao i u narednim godinama tj. do 2019. planirano je educirati između 150 i
200 učenika osnovnih i srednjih škola godišnje kroz tečajeve za osposobljavanje ekipa
mladeži Crvenog križa.
2)

Služba traženja

Služba traženja GDCK Županja će i u narednim godinama nastaviti s aktivnostima Službe
traženja, posebno na poslovima traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu, a i ranije, i na
mirnodopskim traženjima (članovi obitelji koji su izgubili kontakt vezano za ekonomske,
turističke i druge migracije). Posebna pažnja bit će posvećena kontaktima i izvješćivanju
obitelji o postupcima ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka osoba stradalih u svezi
oružanih sukoba (1991. -1995.), te popunjavanju antemortalnih podataka za tražene osobe.
Očekujemo povećani broj humanitarnih traženja povezan s otvorenjem centra za azilante i
dolaskom u Hrvatsku većeg broja migranata.
Jedan od glavnih zadataka Službe traženja GDCK Županja bit će osposobljavanje povjerenika
Službe traženja u svim mjestima na našem području, jer time dobivamo educirane ljude, koji
će uvijek biti sposobni i spremni pomoći ljudima u mjestu u slučaju izvanredne situacije
(elementarne nepogode, rat, velike prometne i druge nezgode).
Edukacija povjerenika Službe traženja provodit će se u suradnji sa Društvom Crvenog križa
Vukovarsko-srijemske županije.
Gradsko društvo Crvenog križa Županja je od svih subjekata uključenih u sustav zaštite i
spašavanja sa područja Vukovarsko-srijemske županije podnijelo najveći teret pružanja
pomoći stanovništvu poplavljenih naselja. Većina uključenih povukla se već krajem lipnja
2014. godine, a ostali najkasnije do rujna 2014. godine. GDCK Županja je još uvijek na
terenu i aktivno pruža pomoć stanovništvu
GDCK VUKOVAR
Ravnateljica GDCK Vukovar članica je Stožera civilne zaštite Grada Vukovara.
Aktivnosti GDCK Vukovar u 2016. godini:
SLUŽBA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA
08. ožujka 2016. GDCK Vukovar je zaprimio medicinski komplet prve pomoći za članove
interventnog tima.
EDUKACIJA IZ PRVE POMOĆI
Održano je 8 tečaja prve pomoći radnicima na radu na kojima je bilo 44 kandidata.
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Natjecanje Mladih Hrvatskog Crvenog križa održano je 12. ožujka 2016. , sudjelovalo je 6
škola (2 OŠ i 4 SŠ) sa 68 sudionika.
ASANACIJA BUNARA
Tijekom 2016. godine tim za asanaciju bunara je obradio 177 bunara, biološki i kemijski
analizirao vodu iz 166 bunara, tretirao 166 bunara i sanirao 164 bunara.
GDCK Vukovar je svojim sugrađanima davao na korištenje isušivače vlage kako bi pomogli
da što prije isuše vlažne prostorije.
UPOZNAVANJE S OPASNOSTIMA OD MINA
Travanj – Mjesec zaštite od mina i Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina,
GDCK Vukovar je u svojim prostorijama postavio izložbu otvorenu tijekom cijelog mjeseca
travnja.
DRAGOVOLJNO DARIVANJE KRVI
GDCK Vukovar organiziralo je tijekom 2016. godine 14 akcija DDK kojima je pristupilo 687
osoba, od kojih je 597 dalo krv (505 muškaraca i 92 žene). Krv je prvi put dalo 47 osoba.
HUMANITARNA POMOĆ
Tijekom 2016. GDCK Vukovar je podijelilo: 85 setova za higijenu (odrasli i djeca), 230
kutija cornfleksa za djecu i 5 štednjaka na kruto gorivo.
SLUŽBA TRAŽENJA
U Vukovaru je 30.09.2016. održan program obilježavanja Međunarodnog dana nestalih
osoba. Služba traženja GDCK Vukovar je u 2016. godini pokrenula 1 traženje, okončala 5
postupaka traženja, izradila antemortalne podatke za 3 osobe, održana je identifikacija 1
osobe i 4 postupka DNK analize, i obrađen 1 zahtjev za potvrdu MOCK-a o zarobljeništvu
(1991. -1995.).
OPREMLJENOST ZA SLUČAJ KATASTROFE
1.
2.
3.
4.

Automobil Citroen Berlingo 1,6 HDI – 12.07.2010.g.
Vozilo Kombi Toyota – zatečeno mirnom reintegracijom
Oprema za program bunara – zatečeno mirnom reintegracijom
Muljna crpka i vatrogasno crijevo – 12.11.2009.g.

SMJERNICE GDCK VUKOVAR ZA 2017.g.
Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar je dio sustava Stožera civilne zaštite Grada
Vukovara. Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar sudjeluje u aktivnostima vezanima uz
krizne situacije, tijekom svih faza krize, od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i
pomoći u oporavku po završetku krize.
Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar priprema se i djeluje u katastrofama i izvanrednim
situacijama, osposobljava ekipe za djelovanje u katastrofama na lokalnoj razini te informira
stanovnike svih dobnih skupina o postupcima i pravilnom ponašanju u takvim situacijama,
priprema ekipe za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama i organizira se na
lokalnoj razini kroz osposobljavanje gradskih interventnih timova. Svaki član usvaja osnovna
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znanja iz prve pomoći, psihosocijalne podrške, sigurnosti i samozaštite te komunikacije.
Zatim se specijalizira iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene
situacije, poslova službe traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i
minimalnih higijenskih uvjeta.
GDCK ILOK
Ravnatelj GDCK Ilok član je i sudjeluje u radu Stožera civilne zaštite grada Iloka.
Redovito sudjeluje na sjednicama Stožera civilne zaštite Grada Iloka
AKTIVNOSTI GDCK ILOK VEZANE ZA MIGRANTSKU KRIZU
- Interventni tim GDCK Ilok od 26. veljače do 04. ožujka 2016. boravio je u Zimskom
prihvatnom centru za izbjeglice u Slavonskom Brodu
- Pružana je pomoć u prihvatu migranata
- Vršena je podjela hrane, vode i higijenskih artikala migrantima
- Vršena je podjela odjeće i obuće migrantima
- Aktivnosti vezane za migrantsku krizu završene su 04. ožujka 2016. godine.
U 2016. godini GDCK Ilok u suradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC
Osijek provelo je 8 akcija dobrovoljnog darivanja krvi u kojima je prikupljeno 311 doza krvi.
Akcije su se provodile u Slovačkom domu u Iloku.
GDCK Ilok je u 2016. godini provodio obuku iz prve pomoći za vozače koju je uspješno
prošlo 97 kandidata. Provedena je obuka i organiziran ispit iz prve pomoći radnicima na radu
za 5 osoba. Provedena je i obuka iz prve pomoći za učenike koji su sudjelovali na natjecanju
mladih Hrvatskog Crvenog križa.
Socijalno ugroženim građanima i obiteljima podijeljeno je 21 prehrambeno higijenski paket
kao i 6,5 tona jabuka te 6 tona mandarina. GDCK Ilok redovito obilazi i pomaže socijalno
ugrožene osobe koje nisu uključene u sustav socijalne pomoći, a žive u teškim uvjetima.
Za 2017. godinu u planu je sudjelovanje na smotriranju civilne zaštite u suradnji sa Stožerom
civilne zaštite grada Iloka, 4 akcije dobrovoljnog darivanja krvi, tečajevi iz prve pomoći za
vozače i učenike.
Opremljenost GDCK Ilok za slučaj katastrofe je minimalna ili nikakva: stari auto i četiri
nekompletna šatora za smještaj. Potencijalni smještaj za slučaj katastrofe su kućice u Domu
za starije i nemoćne osobe, Učenički dom srednje škole Ilok, hostel“ Cinema“ i prazne kuće u
Iloku.
Posebna sredstva za aktivnosti civilne zaštite GDCK Ilok nema, a uvelike bi olakšala rad.

SMJERNICE DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE
ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
U suradnji sa Stožerom civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, Državnom upravom za
zaštitu i spašavanje Područni ured Vukovar i koordinaciji s gradskim društvima Hrvatskog
Crvenog križa Ilok, Vinkovci, Vukovar i Županja izvršiti će se opremanje i dodatno
educiranje interventnog tima za djelovanje u izvanrednim situacijama, kako bi se u katastrofi
izazvanoj poplavom 2014. i migrantskoj krizi 2015./2016. pokazana i dokazana spremnost i
educiranost popratila i adekvatnom opremljenošću tehničko-materijalnim sredstvima.
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Sukladno planu edukacija i održavanja pokaznih vježbi, Društvo Crvenog križa Vukovarskosrijemske županije koordinirat će sudjelovanjem operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa
u sustavu civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije.
4. HGSS – stanica Vinkovci
U svojoj osmoj godini djelovanja, Stanica Vinkovci imala je ukupno 132 razne
aktivnosti, odnosno 3.246 čovjek/sati. Broj članova Stanice povećao se za 2 čovjeka u
odnosu na 2016. godinu, tako da Stanica danas ima 31 čovjeka (2 spašavatelja, 12
pripravnika, 17 suradnika).
AKCIJE: -Akcije na području VSŽ
-Akcije na ostalom području RH
-UKUPNO:

kom 4
kom 2
kom 6

Od kapitalnih ulaganja HGSS je kupio objekt u Vukovaru, koji će u budućnosti biti
prostor Stanice i obučni centar za spašavanja sa visina i dubina.
U sklopu EU projekta Cipras nabavljena je vrijedna oprema: Zapovjedno vozilo sa
kompletnom radio-komunikacijskom i računalnom opremom.

PLAN AKTIVNOSTI U 2017. GODINI.
U 2017. godini HGSS Stanica Vinkovci planira nastaviti sa osposobljavanjem
svojih članova, osobito za potrage i spašavanje iz voda i poplava.
Od opreme je u planu nabava 2 nova vozila u sklopu EU projekta „EMBER“, radiokomunikacijaka oprema kao i GPS uređaji.
Planirane su 4 vježbe na području Vukovarsko-srijemske županije na temu poplave,
spašavanje sa zaleđenog vodotoka, potrage na nepristupačnom području, kao i vježba
spašavanja sa visine.
5. Klub podvodnih aktivnosti „Vukovar“
Klub je imao18 intervencija što je manje nego prošle godine od kojih treba izdvojiti
uklanjanje kvara na brodu „Vodogradnje Osijek“ prilikom izvođenja radova na rijeci Dunav.
Ostale intervencije su manje zahtjevne vađenje predmeta iz vode, izvlačenje potonulog čamca
i dr.
U protekloj godini obučeno je 2 voditelja ronjenja, 6 rukovalaca bocama pod tlakom
(kompresorist), 6 ronioca u suhim odijelima.
Usavršavanje znanja provedeno je sa 3 pridružena člana te su obučeni za ronjenje u
smanjenoj vidljivosti.
25.06. 2016.god. održana je zajednička pokazna vježba sa HGSS stanica Vinkovci „BANJA
2016“. Klub je na jezeru Banja i na rijeci Dunav provodio vježbe potrage za utopljenikom i
vježbe orijentacije.
Sukladno Sporazumu za sufinanciranje opremanja i osposobljavanja specijalističkih
timova CZ-a Vukovarsko-srijemske županije za razdoblja 2015. – 2019. godine kupljen je
kofer prve pomoći s aparatom za kisik, te oprema koja je nedostajala (rukavice, manometar,
ronilačke boce). Za vrijeme ronilačkog kampa koji je tradicionalno održan krajem mjeseca
srpnja kupljen je projektor i platno a u isto vrijeme repariran je kompresor jer rukovanje istim
više nije bilo moguće.
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Ostvarena je izuzetna suradnju sa ministarstvom zaštite okoliša i prirode, gdje je u
suradnji s navedenim ministarstvom odrađena ekološka akcija u nacionalnom parku Plitvička
jezera.
Ekološke akcije smo provođene su u Vukovarsko-srijemskoj županiji, diljem
Republike Hrvatske, kao i u susjednoj Bosni i Hercegovini, gdje su u navedenim akcijama
izvađene velike količine otpada.
II. SURADNJA U PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Vukovarsko-srijemska županija sudjeluje u tri projekta koji su aplicirani na fondove
Europske unije za zaštitu i spašavanje i civilne zaštite.
Vukovarsko-srijemska županija je zajedno sa nositeljem projekta ProvincijomVicenza iz
Italije, te partnerima sa Geološkog Instituta iz Slovenije, Univerziteta Debrecen iz Mađarske i
Regijom Zapadne Makedonije iz Grčke, zajednički aplicirala projekt RECALL - Elastičnost
europskih zajednica protiv lokalnih klizišta te je projekt odobren od strane Europske komisije
i sufinanciran u visini 75 % vrijednosti cjelokupnog projekta koji je veći od 3.7 milijuna kn.
Problem klizišta u Vukovarsko-srijemskoj županiji nije bio dovoljno naglašen, dok se nakon
velikih oborina 2014. i 2015., nije u prvom redu, pojavio problem sa prostorom Gimnazije
Vukovar.Projekat je u završnoj fazi, a od projektnih aktivnosti biti će održana vježba civilne
zaštite u ožujku te završna konferencija u Ljubljani u travnju. Drugi važan projekt koji je

odobren je „Dr Share“ – odnosno programski alat za upravljanje snagama lokalne razine u
slučaju poplave, požara, potresa ili druge katastrofe. Projekt je ukupne vrijednosti 281.222
eura od čega Vukovarsko-srijemska županija sufinancira 39.182 eura. Treći i financijski
najizdašniji projekt je „EMBER“ čija provedba je započela 06.10.2016.god. a traje do
05.01.2018. god., ukupne vrijednosti 580.000 eura.
Partneri u projektu su Državna uprava za zaštitu i spašavanje(DUZS) i Sekretarijat Vlade
Autonomne pokrajine Vojvodine(Srbija) a cilj projekta je unapređenje razine spremnosti
općina uz rijeku Savu u slučaju poplave.Za kupnju specijalističke opreme iz projekta
predviđeno je 410.000 eura, a posebno je potrebno izdvojiti kupnju: 7 vozila, aluminijski
čamac za spašavanje iz vode, punilice za vreće s pijeskom, mobilne kuhinje, 5 manjih i 2
velika šatora (skladišni i stožerno zapovjedni), mobilne traktorske pumpe, komunikacijsku
opremu, uređaje za isušivanje prostora, ronilačku opremu, kemikalije za pretvaranje nečiste u
pitku vodu. Sva oprema bit će ustupljena na korištenje timovima HGSS-a, gradskim
društvima crvenog križa u Vukovarsko-srijemskoj županiji i klubu podvodnih aktivnosti
Vukovar. U sklopu projekta provesti će se i 2 vježbe,stožerno zapovjedna i terenska koja će
ujedno imati i međunarodni karakter. U 2017. godini Stožer CZ-a Vsž uz stručnu pomoć
Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured Vukovar raditi će na izradi Procjene
rizika od velikih nesreća na području Vukovarsko-srijemske županije, cijeli posao mora biti
završen do srpnja 2018. godine.
NAČELNIK STOŽERA
ZAMJENIK ŽUPANA
Zdravko Kelić
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