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UVOD 
 
             U Vukovarsko-srijemskoj županiji je u 2019. 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, 
- 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 2019. 
godine, ukupno 6 sjednica, od čega  
3 izvanredne, 17. svibnja 2019. god., 24.lipnja 2019. god., 07. srpnja 2019. god. i 3 
redovite, 24. travnja 2019 god., 11. rujna 2019. god. i 16 prosinca 2019. god. na 
kojima se razmatralo, raspravljalo i donosilo zaključke vezano za: 

- Operativno postupanje uslijed visokog vodnog vala rijeke Save i 
uvođenja pasivnog dežurstva, 

- Izradu Analize stanja sustava CZ-a za 2018. god., 
- Izradu Plana razvoja sustava civilne zaštite u 2019. godini s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje, 
- Pripremu za turističku sezonu u VSŽ za 2019. godinu, 
- Pripreme za protupožarnu sezonu u VSŽ za 2019. godinu, 



- Informacija o daljnjoj primjeni Sporazuma o sufinanciranju opremanja i 
osposobljavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite Vukovarsko-
srijemske županije za razdoblje 2015-2019. god., 

- Informacija o tijeku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje Vukovarsko-srijemske županije, 

- Informacija o tijeku izrade Plana djelovanja sustava civilne zaštite u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji, 

- Informacija o prijedlogu Odluke o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 

- Obilježavanje međunarodnog dana civilne zaštite, 
- Organizacija županijske terenske vježbe „Otočki virovi 2019“,  
- Organizacija obilježavanja pete godišnjice katastrofalne poplave u   

županjskoj Posavini, 
- Informacija o načinu operativne provedbe avio tretiranja komaraca u 

Vukovarsko-srijemskoj županiji, 
- Informacija o stanju u Vukovarsko-srijemskoj županiji pogođenoj olujnim 

nevremenom. 
 

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, 90/10, 125/19) 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 ( formira se nova JVP Županja koja će početi s radom 
sredinom  2020.god. ) 
- 27 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 u 

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 2019. godini izvršeno je stručno osposobljavanje : 

 
- za zvanje vatrogasac 3 tečaja, 
- za zvanje vatrogasac I klase 2 tečaja, 
- za zvanje dočasnik 1 tečaj, 
- za zvanje časnik 1 tečaj, 
-    specijalnost za radove na vodi 2 tečaja, 
-   specijalnost vezist 2 tečaja, 
-   specijalnost za tehničke intervencije 2 tečaja. 

 
               
             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. 
 
              Programom rada vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije u 
2019 godini organizirana je terenska vježba na županijskoj razini, kojom je 
prezentirano djelovanje rada i mogućnosti operativnih snaga vatrogasnih postrojbi pri 
spašavanju pri prometnim nezgodama ,relejna dostava vode na terenu, korištenje 
zaštitnog mlaza te gašenje vozila pjenilom.  Sudjelovalo je ukupno 7 vatrogasnih 
postrojbi s 7 vozila i 40 vatrogasaca . 
 
                  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 2019. 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.studenog 2019.god. na području 
vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije, Javne vatrogasne postrojbe i 
dobrovoljna vatrogasna društva imale su 595 intervencija. 
                  Financiranje djelatnosti županijske zajednice vrši se iz proračuna 
Vukovarsko-srijemske 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. 
                  

    Detaljnija izvješća o djelovanju vatrogastva na području Županije u 2019. 
godini, biti će prikazana u izvješću Županijskog vatrogasnog zapovjednika i 
Županijske vatrogasne zajednice. 
 

 
3. CRVENI KRIŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

 
                

Na temelju strateških dokumenata koje je Republika Hrvatska potpisala, 
Međunarodnih zakona o djelovanju u katastrofama (IDRL – International Disaster 
Responze Laws) i SPHERE standarda za poboljšanje kvalitete pomoći pružene 
ljudima zahvaćenim katastrofama, međunarodna obveza Republike Hrvatske je 
formiranje Službe za pomoć u katastrofama. 
 

Zakon o sustavu civilne zaštite koji između ostaloga određuje zadatke 
operativnih snaga sustava civilne zaštite stupio je na snagu 01. kolovoza 2015. god.
 U članku 20. naveden je sastav temeljnih operativnih snaga među kojim je i 
Hrvatski crveni križ, a u članku 29 navedeno je 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 donesenim na temelju posebnog 
propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog crvenog križa, odredbama 
ovog Zakona i Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 
 

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 u 
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, posebno  izvješćivanje o 
izvršenju povjerenih zadaća. 
 



Ravnatelj Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije član je 
Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije. 
 

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 2019. godine 
koordiniralo djelovanjem gradskih društava Hrvatskog Crvenog križa Ilok, Vinkovci, 
Vukovar i Županja organiziranjem edukacija, kao i prilikom pokaznih vježbi 
spremnosti, obučenosti i opremljenosti timova za djelovanje u katastrofama.  
Ovakvom organizacijom i opremljenošću spremni su za brzo djelovanje u slučaju bilo 
kakvih kriznih situacija koje mogu pogoditi Vukovarsko-srijemsku županiju. 
 
 

PRIKAZ AKTIVNOSTI PO GRADSKIM DRUŠTVIMA HRVATSKOG 
CRVENOG KRIŽA UDRUŽENIM U DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 
 
 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ILOK 
 

            Ravnatelj GDCK Ilok član je i sudjeluje u radu Stožera civilne zaštite grada 
Iloka i redovito sudjeluje u svim aktivnostima i zadaćama. 
 
           U 2019. godini GDCK Ilok u suradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku 
medicinu KBC Osijek provelo je 4 akcije dobrovoljnog darivanja krvi u kojima je 
prikupljena 291 doza krvi.  
 
          GDCK Ilok je u 2019. godini provodio obuku iz prve pomoći za vozače koju je 
uspješno prošlo 78 kandidata. Provodena je i obuku iz prve pomoći za učenike koji 
su sudjelovali na Međužupanijskom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa. 
 
          U sklopu projekta „Sigurnost na vodi” organizirana je obuka djece neplivača za 
120 učenika nižih razreda osnovnih škola sa područja grada Iloka, te 22 dvoje djece 
iz vrtića, koji su prošli program privikavanja na vodu. 



 
       
   
        GDCK Ilok redovito obilazi i pomaže socijalno ugrožene osobe koje nisu 
uključene u sustav socijalne pomoći, a žive u teškim uvjetima. 
 
       U 2019. godini najugroženijim osobama i obiteljima podijeljeno je 759 paketa 
hrane i 788 paketa higijene pomoći iz projekta „Humnaitarni paket za Slavoniju i 
Pounje. 
       Iz projekta „Pribor i oprema za Slavoniju i Pounje” podijeljeno je 25 paketa 
školskog pribora i opreme djeci, učenicima osnovnih škola, iz najugroženijih obitelji. 
 
      Za 2020. u planu su 4 akcije dobrovoljnog darivanja krvi, tečajevi iz prve pomoći 
za vozače i učenike. Paketi iz projekata „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje” te 
„Pribor i oprema za Slavoniju i Pounje”. 
 
      Opremljenost GDCK Ilok za slučaj katastrofe je: kombi „Ford” i tri šatora za 
smještaj.  
                                                                                                                                                                                           
                                                               
 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VINKOVCI 
 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, kao sastavni dio Hrvatskog Crvenog 
križa i Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije djeluje na području 
grada Vinkovaca, grada Otoka i 11 općina Vukovarsko-srijemske županije: 
Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Stari Mikanovci, 
Privlaka, Stari Jankovci, Tordinci i Vođinci, odnosno pokriva 46% Vukovarsko-
srijemske županije. 

Na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci prema 
popisu stanovništva iz 2011. godine živi 83.560 stanovnika, ali je zbog u posljednjih 
nekoliko godina izraženog odlaska stanovništva u inozemstvo taj broj znatno 
smanjen. 

Ravnatelj GDCK Vinkovci član je stožera civilne zaštite grada Vinkovaca i 
općina Ivankovo, Nijemci i Privlaka. 

 

SLUŽBA ZA PRIPREMU I DJELOVANJE U KATASTROFAMA GDCK VINKOVCI 

Uspješno djelovanje u odgovoru na katastrofu  izazvanu poplavom u 
županjskoj Posavini u svibnju 2014., koje se protegnulo i na cijelu 2015. godinu,  a 
posebno aktivnosti na ublažavanju posljedica migrantske krize od sredine rujna 
2015. godine pa sve do travnja 2016. godine,  pokazuju važnost pravodobnog 
pripremanja, opremanja, edukacije i uvježbavanja tima. 

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15 i NN 116/18)  i Strategiji 
2020 Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i razvojnom 



planu Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci poduzima 
potrebne mjere i aktivnosti kako bi u potpunosti ispunilo zahtjevne kriterije za 
djelovanje u elementarnim nepogodama, prirodnim katastrofama - zemljotresima, 
poplavama, požarima, te drugim masovnim nesrećama, kriznim situacijama i 
oružanom sukobu.  

GDCK Vinkovci ispunjava gotovo sve materijalno-tehničke (skladišni prostor, 
koji s obzirom na veličinu i opremljenost rezervama šatora, kreveta, pokrivača, 
terenskih stolova i klupa, hrane i higijene, te komunikacijski povoljnu lokaciju u užem 
središtu grada, s izlazom na dvije ulice, odgovara svim zahtjevima izvanrednih 
situacija, vozila, viličar, poljsku kuhinju, pumpe, agregate, podvodnu lampu i ostalu 
opremu tima za čišćenje bunara) i kadrovske (veliki broj volontera obučenih za 
pružanje prve pomoći, profesionalce i volontere u skladištu, iskusni tim za čišćenje 
bunara) preduvjete za uspješan rad Službe za pripremu i djelovanja u katastrofama.   

Za potrebe Stožera Civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije u skladištu 
Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci čuva se punilica za vreće s pijeskom. 

 

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. Važno je naglasiti da je za korisnike 
ovaj posao besplatan. 

Tim za asanaciju bunara čine tri osobe: uz voditelja tima, na intervenciju izlaze 
još dva pomoćnika. 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.   

Tijekom 2019. tim je obradio 202 bunara, biološki i kemijski analizirao vodu iz 
202 bunara, tretirao 57 i sanirao 146 bunara. 

POLJSKA KUHINJA 

Na temelju dugogodišnje uspješne suradnje s Njemačkim Crvenim križem 
Okruga Emmendingen, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci dobilo je mobilnu 
poljsku kuhinju. Svečana primopredaja održana je u nazočnosti izaslanstva Grada 
Vinkovaca predvođenog gradonačelnikom Ivanom Bosančićem 07. srpnja. 2019 god. 
u Sasbachu u Centru Njemačkog Crvenog križa Okruga Emmendingen za djelovanje 
u katastrofama. Poljska kuhinja je dopremljena u Vinkovce 15. listopada 2019., a 
četveročlani tim njemačkih instruktora na čelu s Martinom Sillmannom je od 16. do 
21. listopada 2019. obavio teoretski i praktični dio edukacije volontera Gradskog 



društva Crvenog križa Vinkovci za rad s poljskom kuhinjom. Sudjelovalo je 16 
volontera GDCK Vinkovci, među kojima su bila i dva nastavnika kulinarstva iz 
Srednje strukovne škole Vinkovci.  

VJEŽBE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Interventni tim Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci, koji broji 20 osoba, 
uz upotrebu vlastitog voznog parka i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, 
sudjelovao je na županijskoj vježbi „Otočki Virovi 2019.“, održanoj 15. lipnja 2019 
god. na Virovima kod Otoka, te na lokalnoj vježbi „Požar u OŠ Tordinci 2019.“, 
održanoj u Tordincima 18. listopada 2019. godine. 

Ravnatelj GDCK Vinkovci sudjelovao je kao član Stožera civilne zaštite  grada 
Vinkovaca na vježbi „Sopot 2019.“, održanoj 19. listopada 2019 god. na Sopotu kod 
Vinkovaca. Na vježbama u Tordincima i na Sopotu kao gost je bio i ravnatelj 
Njemačkog Crvenog križa Okruga Emmendingen Alexander Breisacher. 

EDUKACIJA ČLANOVA INTERVENTNOG TIMA 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci godinama provodi edukacije 
volontera od kojih se brojni specijaliziraju za članove interventnog tima za djelovanje 
u katastrofama, kao specijalisti za procjenu situacije, logistiku, prvu pomoć, Službu 
traženja, osiguranje pitke vode, smještaj i prehranu, te psihosocijalnu potporu. 

U organizaciji Društva Crvenog križa vukovarsko-srijemske županije u Iloku je 
od 22. do 24. studenog 2019 god. održana edukacija za djelovanje u katastrofama za 
24 članova županijskog interventnog tima, među kojima je bilo 8 predstavnika GDCK 
Vinkovci. Edukacija je obuhvatila zakonsku regulativu, uvod u djelovanje u 
katastrofama, krizno upravljanje, odnose s javnostima, krizno komuniciranje, 
psihosocijalnu potporu i podršku pomagačima, s primjerima iz prakse. 

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 2019. 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 zdravstva RH uputilo zahtjev za zaštitu zakonitosti.  
 

Kao priprema za natjecanja Mladih Hrvatskog Crvenog križa u 23 osnovne 
škole održana su 23 tečaja prve pomoći na kojima je sudjelovalo 390 učenika. U 7 
srednjih škola održano je 7 tečajeva prve pomoći na kojima je sudjelovalo 140 
učenika.  



 
Dvoje predstavnika GDCK Vinkovci sudjelovali su 26. i 27. siječnja.2019 god. 

u HCK u Zagrebu na tečaju za instruktore zornog prikazivanja ozljeda, a svoja znanja 
prenijeli su na 20 članova Kluba Mladih Crvenog križa Vinkovci na tečaju održanom 
16. i 17. veljače 2019 god. u prostorijama GDCK Vinkovci. 
 

Gradsko i općinsko natjecanje Mladih Crvenog križa Vinkovci održano 09. 
Ožujka 2019 god. bilo je po 19. godinu zaredom najmasovnije u Hrvatskoj jer je 
sudjelovalo ukupno 27 škola s preko 260 sudionika, a nakon pobjede na 
Međužupanijskom natjecanju Mladih HCK Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i 
Vukovarsko-srijemske županije, održanom u Garčinu 06. travnja 2019 god., ekipa OŠ 
Zrinskih Nuštar osvojila je četvrto mjesto na Državnom natjecanju Mladih HCK 
održanom 11. svibnja 2019. u Našicama. 
 

Seniorska ekipa prve pomoći Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 
osvojila je peto mjesto na Državnom natjecanju ekipa prve pomoći Hrvatskog 
Crvenog križa, održanom 21. rujna 2019 god. u Zagrebu. 
 

GDCK Vinkovci je organiziralo i provelo 4 pokazne vježbe prve pomoći za 
građanstvo, koje je provelo ukupno 80 volontera.  
 

Na tri tečaja prve pomoći za radnike na radu tijekom 201 god. bilo je 19 
kandidata.  
 

DRAGOVOLJNO DAROVATELJSTVO KRVI 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je od 01. siječnja do 03. prosinca 
2019 god. godine u suradnji s Kliničkim zavodom za transfuziju Kliničkog bolničkog 
centra Osijek organiziralo 45 akcija DDK na kojima je krv dalo 2.129 osoba.  

Plan prikupljanja krvi za 2019. godinu (1.920 doza), ostvaren je sa 110,88 %.  
Prvi put krv su dale 373 osobe, što iznosi 17,52 %, a prosjek za RH je 7%. 

 
 
SLUŽBA SPAŠAVANJA ŽIVOTA NA VODI I EKOLOŠKA ZAŠTITA PRIOBALJA 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci započelo je 12. travnja 2019. 
kampanju „Postani spasilac“ za informiranje, motiviranje, educiranje i licenciranje 
budućih spasilaca. Grad Vinkovci sklopio je ugovore s dva licencirana spasioca 
Hrvatskog Crvenog križa koji su radili na RC „Jezera“ od 15. lipnja do 31.kolovoza 
2019 god.  

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je 01. srpnja 2019 god. doniralo torbicu prve 
pomoći i neophodnu opremu spasilačkoj službi na Rekreacijskom centru „Jezera“ 
(„Banja“) u Vinkovcima. Na RC „Jezera“ 12. kolovoza 2019 god. provedena je 



kampanja za zaštitu od ekstremnih vrućina i održana pokazna vježba pružanja prve 
pomoći u slučaju utapanja, toplotnog udara, sunčanice i ozljeda na plaži.  

 

ZAŠTITA OD EKSTREMNIH UVJETA 

U svrhu zaštite socijalno ugroženih obitelji i pojedinaca od ekstremnih 
hladnoća, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci kroz dugoročni program svake 
godine donira ugroženim korisnicima određeni broj višenamjenskih štednjaka na 
kruto gorivo na kojima se može kuhati, peći, a posebno ugrijati u zimsko doba. 
Vukovarsko-srijemska županija osigurava korisnicima po  3m³ ogrjevnog drva. 

U siječnju 2019. GDCK Vinkovci je korisnicima na kućne adrese dostavilo 48 
štednjaka, što znači da se do kraja 2019. godine doniralo 1000 štednjaka i kroz ovaj 
program od hladnoće zaštitilo ukupno 1.048 obitelji. 

 

SMJERNICE GDCK VINKOVCI ZA 2020. GODINU 

Na sjednici Odbora GDCK Vinkovci održanoj 25. listopada 2019 god. 
predložen je Program rada GDCK Vinkovci za 2020. godinu,  koji je Skupština kao 
najviše tijelo GDCK Vinkovci usvojila na sjednici održanoj 11. prosinca 2019 godine. 

 U Programu rada GDCK Vinkovci za 2020. godinu su sadržane smjernice za 
dalji razvoj Službe za djelovanje u katastrofama, educiranje i opremanje članova 
interventnog tima. 

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 2020. godini kroz edukacije nastaviti će se osposobljavati volontere i profesionalne 
radnike za procjenu situacije, osiguranju pitke vode: za rad na mobilnom proćiščivaču 
vode i asanaciji bunara, smještaju i prehrani, poljskoj kuhinji, u Službi traženja, psiho-
socijalnoj potpori, logistici i u ekipama prve pomoći. 

Dio skladišnog prostora namijenjen je za čuvanje rezervi opreme za djelovanje 
u katastrofama i namirnica, a tijekom 2020. vodit će se računa o održavanju i 
obnavljanju opreme, te rokovima upotrebe namirnica.  

Dugoročni plan se postupno realizira u suradnji sa Stožerom civilne zaštite 
Vukovarsko-srijemske županije i Službom civilne zaštite i Ravnateljstva civilne 
zaštite, te donatorima i partnerima iz zemlje i inozemstva: nabava potrebne opreme 
za djelovanje u katastrofama, prvenstveno vozila, poljske kuhinje, posuđa, pribora za 
jelo, montažnih stolova i klupa, dodatnih smještajnih kapaciteta: šatora, kreveta, 
pokrivača, posteljine, kao i potrebnih rezervi hrane i drugih artikala. Potrebno je 



planirati i osigurati financijska sredstva za održavanje, tehnički pregled i registraciju 
vozila, prikolica i poljske kuhinje.  

Problem koji financijski opterećuje Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci su  
režijski troškovi mobiliziranih skladišta, troškova pakiranja obiteljskih paketa, goriva i 
drugog na GDCK Vinkovci, iako je u Zakonu o sustavu civilne zaštite jasno navedeno 
tko snosi troškove nastale u katastrofi. 

Zato je potrebno u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Vukovarsko-srijemske 
županije osigurati financijska sredstva za skladištenje, održavanje, amortizaciju, 
upotrebu i obnavljanje materijalno-tehničkih sredstava Gradskog društva Crvenog 
križa Vinkovci, kao i za registraciju, osiguranje i održavanje vozila iz voznog parka 
GDCK Vinkovci koja se koriste u okviru Službe za pripremu i djelovanje u 
katastrofama. 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVAR 
 

Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar bio je sudionik vježbe županijske razine 
„Otočki virovi 2019.“ sa tri svoja člana – 15. lipnja 2019. god. 

 
Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar sa svoja tri člana sudjelovao je ne 
edukaciji Djelovanje u katastrofama, odnosi s javnošću i psiho-socijalne podrške u  
Iloku od 22. do 24. studenoga 2019. god.u organizaciji Društva Crvenog križa 
Vukovarsko-srijemske županije.  

 
Edukacija iz prve pomoći: 
 
Održano je 5 tečaja prve pomoći radnicima na radu na kojima je bilo 13 

kandidata. 
Gradsko natjecanje Mladih Hrvatskog Crvenog križa održano je 09. ožujka 2019. 

god., sudjelovalo je 5 škola (3 OŠ i 2 SŠ) sa 30 sudionika. 
 

Sigurnost na vodi: 
 
Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar u sklopu nacionalnog programa 

„Sigurnost na vodi u 2019. godini“, kojeg je pokrenuo Hrvatski Crveni križ, u suradnji 
s Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa te Fondom za obnovu i razvoj grada 
Vukovara, provodi program obuke neplivača za djecu osnovnih škola i privikavanje 
na vodu u vrtićima s područja grada Vukovara. Projektom je obuhvaćeno 380 djece.  

Programom obuhvaća učenike trećih razreda osnovnih škola, a osnovni cilj 
programa je smanjiti veliki broj neplivača djece školske dobi.  

Program se provodi u suradnji sa Plivačkim klubom Vukovar i Udrugom 
kineziologa grada Vukovara. 
 

Regionalni spasilački centar u Vukovaru: 
 
Hrvatski Crveni križ, Služba spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja, 

u suradnji sa GDCK Vukovar i Sportskim objektima Vukovar, je osigurala sredstva za 
Regionalni spasilački centar koji je osnovan u Vukovaru, gdje se provodi program 
osposobljavanja za spasioce za 2019. godinu. 



Cilj pokretanja ovakvog Centra je da se pridonese povećanju broja spasilaca u 
regiji, razvila bi se kod građana svijest o opasnostima na kupalištima a samim time 
kao posljedicu imalo bi povećanje sigurnosti građana i povećanje ugleda spasilačke 
struke. 
 

Asanacija bunara: 
 
Tijekom 2019. godine tim je obradio 187 bunara, biološki i kemijski analizirao 

vodu iz 150 bunara, tretirao 150 bunara i očišćeno i rehabilitirano 150 bunara. 
GDCK Vukovar ima na raspolaganju 6 isušivača vlage, koje je svojim sugrađanima 
besplatno izdaje na revers kako bi si pripomogli da što prije isuše vlažne prostorije. 
 

Dobrovoljno darivanje krvi: 
 

GDCK Vukovar organizirao je tijekom 2019. godine 15 akcija DDK-a kojima je 
pristupilo ukupno 779 osoba, od kojih je 714 osoba dalo krv, od toga 588 muškaraca 
i 126 žena. Krv su prvi put dale 62 osobe. Plan za 2019. godinu je 740 doza krvi.  
 

Humanitarna pomoć – podijeljeno je: 
datum donator artikl vrijednost mj.jed. komada 

veljača - 
srpanj 

GDCK Županja II.,III.,IV.,V.,VI.,VII. 
podjela FEAD 
paketa hrane i 
higijene 

455.245,35 
kn pak 7971 

26.veljača HCK Zagreb hrana za bebe 14.653,20 
kn kom 2520 

17.travanj Moto klub 
Golubica 

hrana 487,74 kn kom 30 

16.svibanj Tjedan Crvenog 
križa - Kaufland hrana 284,00 kn kom 47 

17. lipanj NN hrana 251,54 kn kom 18 

31.srpanj HCK Zagreb zubna pasta 1.488,36 
kn kom 240 

29.kolovoz Crveni krst Novi 
Sad 

anatomski ranac 31.010,44 
kn kom 191 

29.kolovoz GDCK S.Brod - 
FEAD 

školski pribor 111.823,83 
kn kom 515 

7.-13.listoad Tjedan CK - 
Kaufland hrana 344,80 kn kom 46 

14.-
31.listopad 

Solidarnost na 
djelu hrana 96,35 kn kom 14 

14.studeni Granični carinski 
ured Bajakovo 

med, maslinovo 
ulje i smokve 

49.984,00 
kn pak 37 

3. – 
11.prosinac 

Solidarnost na 
djelu 

Kamin i štednjaci 
na drva 

16.447,00 
kn kom 13 

8.-
15.prosinac 

Tjedan 
solidarnosti - 
Kaufland 

hrana 1.373,95 
kn kom 224 

UKUPNO 683.490,56 
kn  11866 



 
 Opremljenost za slučaj katastrofe: 
 

- Automobil Citroen Berlingo 1,6 HDI – 12.07.2010.,  
- oprema za program bunara - muljna crpka i vatrogasno crijevo – 12.11.2009.god. 
- Motorno vozilo kombi Ford – VU 446DS preuzetog 04.01.2018. od Županije 

vukovarsko-srijemske iz projekta EMBER. 
 
 

 Služba traženja: 
- broj zahtjeva za traženje u postupku na dan 16.12.2019.   50 
- broj obitelji koje su obaviještene o pristupanju postupka identifikacije  3 
- zahtjev za potvrdu o zarobljeništvu MOCK (1991.-1995.)  12   
    

 
 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA 
 
 U 2019. godini organizirana je obuka članova podmlatka i mladeži HCK iz 
osnova pružanja prve pomoći. Obučeno je 175 članova podmlatka i mladeži  
Crvenog križa za pružanje prve pomoći unesrećenima. 
 Gradsko natjecanje ekipa podmlatka i mladih Crvenog križa provedeno je 09. 
ožujka 2019. godine i na njemu je sudjelovalo 8 ekipa podmlatka i 1 ekipa mladeži 
HCK. Natjecanje je provedeno u OŠ Mate Lovraka u Županji.  U kategoriji podmlatka 
HCK Pobjednik natjecanja je ekipa Podmlatka Crvenog križa iz Osnovne škole 
M.Lovrak Županja, drugo mjesto osvojila je OŠ I.G.Kovačić iz Štitara,a treće mjesto 
je osvojila ekipa iz OŠ Fra B.T.Leakovića iz Bošnjaka u  kategoriji srednjoškolaca 
ekipa Gimnazije se plasirala na međužupanijsko natjecanje automatizmom jer nije 
bilo niti jedne druge ekipe iz srednjih škola. 
 
 Pobjedničke ekipe predstavljale su društvo na međužupanijskom natjecanju 
koje je održano  10. travnja  2019. godine održati u Slavonskom Brodu( Garčin).  
  

Od 10. do 12 svibnja 2019.godine djelatnci i volonteri GDCK Županja 
sudjelovali su na državnom natjecanju ekipa podmlatka i mladih HCK u Našicama sa 
terenskom kuhinjom gdje smo tri dana kuhali obroke za sve sudionike natjecanja. 
 

Dana 17.svibnja 2019.godine GDCK Županja sudjelovalo je sa terenskom 
kuhinjom na obilježavanju obljetnice katastrofalne poplave u Gunji. 
 

Dana 15.lipnja 2019. godine GDCK Županja sudjelovalo je na vježbi „Otočki 
virovi 2019“ u sklopu intreventnog tima DCK Vukovarsko srijemske županije. 

U 2019. 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 2019. godinu iznosio je 1.320 doza, a do 31. 12. 2019. godine, u 49 
akcija   prikupljeno je ukupno  1.539 doze krvi.  

 Područni ured civilne zaštite Vukovar je 13.svibnja 2019. godine organizirao i 
proveo radni sastanak vezano za pripreme za nadolazeću turističku sezonu 2019. u 



prostoru Gradskog društva Crvenog križa Županja. GDCK Županja je kao i 
prethodnih godina iskazalo spremnost svojih kapaciteta za pružanje pomoći u slučaju 
potrebe. 
 
 Na poziv stožera Civilne zaštite Grada Županja i Općina, ravnateljica i 
radnici Gradskog društva Crvenog križa Županja sudjelovali su u radu istih. 
  

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA U KRIZNIM DOGAĐAJIMA 
S ciljem osposobljavanja interventnih timova, u Iloku je organizirana trodnevna 

edukacija na temu djelovanja u katastrofama, odnosa s javnošću te psihosocijalne 
podrške. Edukacija je održana u organizaciji Društva Crvenog križa Vukovarsko-
srijemske županije za zaposlenike i volontere Društava Crvenog križa Ilok, Vukovar, 
Vinkovci i Županja, u razdoblju od 22. - 24. studenog 2019. godine. Tijekom 
trodnevne edukacije za interventne timove društava Crvenog križa na području 
Vukovarsko-srijemske županije, nakon pozdravnog govora dr. Mate Karalića, 
predsjednika Društva Crvenog križa  Vukovarsko-srijemske županije te upoznavanja 
sa sadržajem edukacije kojeg je prezentirao Ivica Prskalo, ravnatelj Društva, održana 
su predavanja na sljedeće teme: 

• uvod u djelovanje u katastrofama: zakonska regulativa, krizno upravljanje, krizno 
upravljanje,  

• studije slučaja katastrofalne poplave i migrantske krize. 
Predavanja je održao Branko Tomić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa 
Vinkovci. 

• Logistika u kriznim situacijama; iskustva GDCK Županja iz poplave 
• Humanitarna pomoć i organizacija skladišta u kriznim situacijama 
• Odnosi s javnostima i krizno komuniciranje 

Predavanja na gore navedene teme održala je Marija Dugalić, ravnateljica 
Gradskog društva Crvenog križa Županja, a o odnosima s javnošću i kriznom 
komuniciranju govorio je i Branko Tomić. Također, održan je i praktični dio koji je 
vezan uz logistiku, organiziranje skladišta u kriznim situacijama te humanitarnu 
pomoć. 

• Pružanje psihosocijalne podrške 
• Posttraumatski stresni poremećaj 

Predavanja na temu psihosocijalne podrške i PTSP-a održao je Vlatko Glavaš, 
ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Vukovar.  

PLANOVI GDCDK ŽUPANJA ZA RAZDOBLJE 2020-2021 GODINE 
 
a)    Služba za djelovanje u katastrofama 
  
 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. 

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 
animiranje volontera za uključivanje u Interventni tim GDCK Županja koji je osnovan 
u 2017.godini. 
 
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 izradit će se  plan 
prikupljanja krvi od dobrovoljnih darovatelja. Plan za područje županjske Posavine u 
2020. godini iznosi 1.320 doza krvi.   
 Planira se u 2020. godini provesti ukupno  49 akcija.  Nastojati će se i u 2020. 
god.i narednim godinama animiranjem mladih povećati broj darovatelja koji su prvi 
puta darovali krv. Plan je da se do 2021. godine postigne 3,5 darivanja na 100 
stanovnika.  
 

c) 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 Županja 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. Nakon završenih tečajeva 
organizirali bi  međusobno natjecanje na kojima će polaznici pokazati naučena 
znanja i stečene vještine; 
 U 2020. godini, kao i u narednim godinama tj. do 2021.  plan je educirati 
između 150 do 200 učenika osnovnih i srednjih škola godišnje kroz  tečajeve za 
osposobljavanje ekipa mladeži Crvenog križa. Pobjednike školskih i međuškolskih 
natjecanja. 

 
d) Služba traženja 

 
Služba traženja GDCK Županja  će i u narednim godinama  nastaviti sa 

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. Iz područja svoga 
djelovanja Služba traženja će također pružati usluge i davati informacije građanima, 
kao i zaprimati, obrađivati i prosljeđivati obiteljske poruke.  
    



4. HGSS – STANICA VINKOVCI 

  U svojoj jedanaestoj godini djelovanja,  Stanica Vinkovci  imala je ukupno 92 
raznih aktivnosti,  odnosno  3105 čovjek/sati. Stanica danas ima 29 aktivnih članov 
(15 spašavatelja, 6  pripravnika, 4 suradnika). 

AKCIJE:  
- Akcije na području VSŽ    kom  5        
- Akcije na ostalom području RH   kom  4      

UKUPNO:                kom  9      
 

OBUKA: 

- speleo tehnike                                                       kom 2 
- Prva pomoć                          kom 4 
- Divlje vode i poplave                        kom 2 

 

Nastavljena su kapitalna ulaganja u objekt HGSS-a u Vukovaru, uređena je 
toplinska izolacija i vanjska fasada objekta, asfaltiran je prilazni put i plato na pristup 
vozila u garažu, uređene su pristupne staze prema objektu te je izgrađena ograda 
oko cijele parcele.  

PLAN AKTIVNOSTI HGSS-A U 2020. GODINI 
 
                U 2020.god. HGSS Stanica Vinkovci planira nastaviti sa osposobljavanjem 
svojih članova, osobito za potrage i spašavanje iz voda i poplava. Plan je osposobiti 
još 3-4 pripadnika. 

Od opreme je u planu nabava 15 kompleta opreme za tragače, kao i nabava 4 
kompleta osnovne opreme za ronioce. 

U planu je 12 vježbi na području Vukovarsko-srijemske županije na temu 
potraga, spašavanja iz poplava, spašavanja iz ledopoplava kao i spašavanje sa 
visine. 

Od kapitalnih ulaganja nastavlja se sa uređenjem okoliša i zelenih površina 
oko objekta u Vukovaru. Planira se unutarnje uređenje prizemlja i kata objekta što 
ovisi o priljevu financijskih sredstava.  

Kroz projekt „SIGURNA HR“ planiraju se građevinski radovi i opremanje 
poligona (vatrogasni toranj) za spašavanje sa visine i iz dubine. Kroz isti projekt 
planira se nabava 1 terenskog vozila, 1 quad vozila, 1 lakog čamca sa motorom, 1 
skutera za vodu, te 11 kompleta osobne opreme za spašavanje iz poplava. 

 
 

 
 
 
 



5.  KLUB PODVODNIH AKTIVNOSTI „VUKOVAR“ 
 

Klub je imao 9 intervencija što je manje nego prošle godine a navedene 
intervencije nisu bile zahtjevnog tipa, većinom se radilo o vađenju predmeta iz vode.  

 
Klub trenutno broji 28 članova spremnih za izvršavanje složenih zadaća, 

posebice ronjenja i potraga u smanjenoj vidljivosti. 
Početkom godine izvršen je servis ronilačkih boca dok je ostala osobna 

oprema uredno servisirana i održavana prema najstrožim standardima. 
U 2019. god. održano je osposobljavanje 6 novih ronilaca za specijalnost R1.  

15. lipnja 2019 .god. održana je terenska vježba „Otočki virovi 2019“ gdje je 
odrađena potraga za utopljenicima i simulacija ronjena u uvjetima smanjene 
vidljivosti. Ekološke akcije 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. Krajem mjeseca srpnja tradicionalno je 
održan i ronilački kamp u Vukovaru sa edukacijom o ronjenju u otežanim uvjetima i 
uvjetima smanjenje podvodne vidljivosti. 
 

II. SURADNJA U PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE: 

            Vukovarsko-srijemska županija u protekle četiri godine sudjelovala je u tri 
projekta koji su aplicirani na fondove Europske unije za zaštitu i spašavanje i civilne 
zaštite. 
 
 O navedenim projektima opširno smo govorili u prethodnim izvješćima tako da 
ćemo samo spomenuti da se radi o projektima „“ Recall, dr.Share i Ember“ i sva tri 
projekta trenutno se nalaze u fazi održivosti. Navedeni projekti su međunarodni 
projekti na kojima su aktivno sudjelovali partneri iz Srbije, Bosne i Hercegovine, 
Mađarske, Slovenije, Grčke i Italije. Od svih provedenih projekata „dr.Share“ je 
projekt koji je maksimalno uključio lokalnu zajednicu. S obzirom da se radi o 
programskom alatu za upravljanje snagama lokalne razine u slučaju potresa, 
poplave, požara ili druge katastrofe bilo je potrebno provesti edukaciju i imenovati 
napredne korisnike iz svih općina i gradova s područja Vukovarsko-srijemske 
županije. Nakon gotovo tri godine održivosti projekta može se reći da se baza 
podataka puni podacima o operativnim snagama i materijalno-tehničkim sredstvima. 
Za očekivati u budućnosti je do kraja popunjenu bazu podataka na koju će se moći 
osloniti sve općine i gradovi u slučaju izvanrednih događaja. 
 
 Nadalje potrebno je istaknuti promjene koje su se dogodile unutar sustava 
civilne zaštite. Državna uprava za zaštitu i spašavanje od 01. siječnja 2019. godine 
postala je sastavni dio Ministarstva unutarnjih poslova i to kao dio Ravnateljstva 
civilne zaštite. Sve poslove u kojima smo bili partneri a koji uključuju razvoj sustava 



ranog upozoravanja, preventivne radnje, organizaciju edukacija, osposobljavanja i 
vježbi radili smo timski i partnerski poštivajući sva pravila struke. 
 Važno je istaknuti da provedenim inspekcijskim nadzorom u Vukovarsko-
srijemskoj županiji o provođenju obaveza JLP(R)S, sukladno odredbama Zakona o 
sustavu civilne zaštite te podzakonskih akata, od strane inspektorice zaštite i 
spašavanja nisu utvrđene povrede Zakona i važećih podzakonskih akata, odnosno 
da se sve zakonske obaveze Vukovarsko-srijemske županije a koje se odnose na 
poslove civilne zaštite izvršavaju u roku i sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite.  
 U prosincu 2019. god. na Vinkovačkoj televiziji snimljene su dvije emisije o 
razvoju sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji u kojima su gostovali 
načelnik stožera Zdravko Kelić, voditelj službe civilne zaštite Vukovar Stjepan 
Draganić i tajnik stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije Ivan Kubiček. 
 U emisijama poseban osvrt stavljen je na stanje sustava civilne zaštite prije 5 
.godina do danas, sa osvrtom na katastrofalnu poplavu, migrantsku krizu, tijek 
opremanja i osposobljavanja, provedene vježbe i sve ostale preventivne radnje koje 
Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije odrađuje zajedno sa 
operativnim snagama sustava civilne zaštite. 
 
         
 
         NAČELNIK STOŽERA 
                 Zdravko Kelić 
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