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I.  UVOD 
 
             U Vukovarsko-srijemskoj županiji je i u 2017. 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 2017. godine, 
ukupno 5 sjednica, od čega  
2 izvanredne, 17.01. i 18.01., i 3 redovite, 02.05. 19.09. i 19.12. 2017. god., na kojima se 
razmatralo, raspravljalo i donosilo zaključke vezano za: 

-Operativno postupanje uslijed pojave ledostaja na rijeci Dunav, 
-Pripremu i slanje priopćenja za javnost i priopćenja svim školama na području 
Vukovarsko-srijemske županije uslijed ledostaja na rijeci Dunav i pojave ekstremno 
niskih temperatura, 
-Izradu Analize stanja sustava CZ-a u 2016. god., 
-Izradu Plana razvoja sustava civilne zaštite u 2016. godini s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje, 
-Pripremu za turističku sezonu u VSŽ za 2017. godinu, 
-Pripreme za protupožarnu sezonu u VSŽ za 2017. godinu,  
-Informacija o daljnjoj primjeni Sporazuma o sufinanciranju opremanja i 
osposobljavanja specijalističkih timova civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije 
za razdoblje 2015-2019. god., 
-Konstituiranje Stožera nakon provedenih lokalnih izbora sukladno važećem 
Pravilniku te informacije o radu u proteklom razdoblju, 
-Primopredaja „TETRA“ radiokomunikacijske opreme, 
-Završne aktivnosti u projektima „Recall“, „DR Share“, „Ember“ i „Cipras“, 
-Organizacija županijske pokazne vježbe u sklopu međunarodnog projekta „Recall“,  
-Organizacija međunarodne stožerno-zapovjedne vježbe u sklopu projekta „Ember“, 
-Organizacija međunarodne terenske vježbe operativnih snaga sustava civilne zaštite 
„SAVA 2017“ u sklopu projekta „Ember“ , 
-Organizacija obilježavanja treće godišnjice katastrofalne poplave u županjskoj 
Posavini.
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2. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE VATROGASTVA 
 
            Vatrogasna djelatnost, kao značajan dio sustava zaštite i spašavanja, 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. 
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             U 2017. godini izvršeno je stručno osposobljavanje : 
- za zvanje vatrogasac 2 tečaja, 
- za zvanje vatrogasac I klase 2 tečaja, 
- za zvanje dočasnik 1 tečaj, 
- za zvanje časnik 1 tečaj, 
-    specijalnost za strojara 2 tečaja. 
 

              Održano je  usavršavanje  specijalnosti za strojara. Obuci je pristupio 30 kandidata, 
koji su zadovoljili uvjete propisane u čl.24 st 2 Pravilnika i programa za osposobljavanje i 
usavršavanje vatrogasnih kadrova NN61/1994. 
 
                  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 2017. 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.prosinca 2017.god. na području vatrogasne 
zajednice vukovarsko-srijemske županije, Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna 
vatrogasna društva imale su 563 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. 
                    
 

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 
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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.  
        

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, a  
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 2017. 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. Tijekom 2017. godine 
Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije, kako bi što bolje odgovorilo na 
moguće katastrofe, osnovalo je Krizni stožer te Interventni tim Društva Crvenog križa 
Vukovarsko-srijemske županije. 
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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 na sastancima. 
 
 U 2017. godini GDCK Ilok u suradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku 
medicinu KBC Osijek provelo je 4 od četiri planirane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 
kojima je prikupljeno 314 doza krvi. Akcije se provode u Slovačkom domu u Iloku.  
 GDCK Ilok je u 2017. godini provodio obuku iz prve pomoći za vozače koju je 
uspješno prošao 91 kandidat. Obuku iz prve pomoći radnicima na radu prošla su 2 kandidata. 
Provodili smo i obuku iz prve pomoći za učenike koji su sudjelovali na natjecanju mladih 
Hrvatskog Crvenog križa. 
 
 Socijalno ugroženim građanima i obiteljima u 2017. godini podijeljeno je 755 
prehrambenih te 259 higijenskih paketa kao i 1.600 kg. jabuka te 7.028,80 kg. mandarina. 
GDCK Ilok redovito obilazi i pomaže socijalno ugrožene osobe koje nisu uključene u sustav 
socijalne pomoći, a žive u teškim uvjetima. 
 
 U 2017. godini sudjelovali smo na vježbama civilne zaštite u suradnji sa Stožerom za 
civilnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima te Županji. U 2017. godini 
održan je Osnovni seminar za članove interventnog tima Društva Crvenog križa Vukovarsko-
srijemske županije od 24. – 26.11. u Iloku. 
 
 U 2018. godini u planu su 4 akcije dobrovoljnog darivanja krvi, tečajevi iz prve 
pomoći za vozače i učenike. 
 

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.  
 

Na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci prema popisu 
stanovništva iz 2011. godine živi 83.560 stanovnika.  
 

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:  
 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je s pripremama za opremanje Službe za 
pripremu i djelovanje u katastrofama započelo 2003. godine. Motiv za blagovremene pripreme su 
nam iskustva iz Domovinskog rata, kada je trebalo u kratkom roku zbrinuti desetke tisuća 
prognanika koji su ostali bez krova nad glavom. Dodatni razlog za zabrinutost je mogućnost 
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potresa, požara, poplava u Posavini, Podunavlju i Pobosuću, zbog kojih je potrebno uz smještaj 
ljudi, osigurati i dovoljne količine hrane, vode i higijenskih artikala.  
 

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.  
 

GDCK Vinkovci ima 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, 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.  
 

Početkom siječnja 2017. GDCK Vinkovci je provelo kampanju za zaštitu od ekstremnih 
hladnoća, a u prosincu 2017. podijelilo socijalno ugroženim obiteljima 26 štednjaka na kruto 
gorivo. Od 1994. godine, kada smo započeli s ovom akcijom, podijeljeno je ukupno 1.000 
štednjaka na kruto gorivo.  
 

Na smotri nacionalnog interventnog tima Hrvatskog Crvenog križa, održanoj 07.05.2017. 
na Jarunu u Zagrebu, sudjelovalo je 5 članova interventnog tima GDCK Vinkovci, te 2 člana na 
smotri 08.12.2017. u novom logističkom centru HCK u Zagrebu.  
 

U suradnji sa Stožerom civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije 18.09.2017. 
vozilom GDCK Vinkovci dostavljeno je 35 isušivača vlage za pomoć poplavom pogođenom 
stanovništvu Zadra.  
 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci sudjelovalo je kao član radne grupe za provedbu 
EU-projekta EMBER u svim aktivnostima tijekom 15 mjeseci provedbe projekta: sastancima 
provedbenih partnera, planiranju, okruglim stolovima, edukacijama, uvježbavanjima, kao i sa 30 
volontera na vježbi „Banja 2017.“, održanoj 22.07.2017. u Vinkovcima, te sa 24 člana 
interventnog tima na međunarodnoj terenskoj vježbi „Županjska Posavina 2017.“, održanoj 
20.10.2017. u Županji.  
 

U Iloku je od 24. do 26.11.2017. održana edukacija za 24 člana županijskog interventnog 
tima.  
 
Migrantska kriza:  
 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je od noći 15./16.09.2015. stavilo Hrvatskom 
Crvenom križu na raspolaganje sve svoje ljudske resurse, vozni park i materijalno-tehnička 
sredstva koji su u svakodnevnom 24-satnom režimu korišteni sve do 15. travnja 2016.  
 

Tijekom 2017. godine Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je bilo u stanju 
pripravnosti za moguće ponovno djelovanje, ali nije došlo do dolaska znatnijeg broja migranata na 
našem području, nego je GDCK Vinkovci povremeno dostavljalo pomoć u odjeći obući 
zadržanim migrantima, te dostavljalo pomoć u prihvatni centar u Hotelu „Porin“ u Zagrebu, 
odnosno u Kutinu.  
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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 
2017. 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 uputilo zahtjev za zaštitu zakonitosti.  

 
Za 30 članova Kluba Mladih Crvenog križa Vinkovci održan je 04. i 05.01.2017. tečaj prve 

pomoći, a 07. i 08.01.2017. za 24 člana Kluba Mladih Crvenog križa Vinkovci tečaj zornog 
prikazivanja ozljeda.  

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 11.03.2017. bilo je po 

17. godinu zaredom najmasovnije u Hrvatskoj jer je sudjelovalo ukupno 25 škola s preko 250 
sudionika, a nakon pobjede na Međužupanijskom natjecanju u Novoj Gradiški 16.04.2017., ekipa 
Zdravstvene i veterinarske škole dr. Andrije Štampara Vinkovci osvojila je na Državnom natjecanju 
Mladih HCK održanom 13.05.2017. u Sisku naslov državnih viceprvaka.  

 
GDCK Vinkovci je organiziralo i provelo 3 pokazne vježbe prve pomoći za građanstvo, koje 

je provelo ukupno 60 volontera.  
 

Na jedinom tečaju prve pomoći za radnike na radu, održanom u rujnu 2017. bilo je 10 
kandidata.  

 
U povodu Svjetskog dana prve pomoći ispred zgrade Gradskog muzeja u Vinkovcima 

09.09.2017. održana je pokazna vježba koju je provelo 40 članova Kluba Mladih GDCK Vinkovci.  
Motivacijski programi „Za prvu pomoć nije nikad prerano“ održani su tijekom godine u svim 
gradskim vrtićima i za učenike nižih razreda OŠ Josipa Kozarca, OŠ I.G.Kovačića, OŠ Nikole Tesle i 
OŠ „Matija Gubec“ Jarmina.  
 

Za 30 profesora OŠ „Matija Gubec“ Jarmina održali smo 07.11.2017. tečaj prve pomoći.  
Sudjelovali smo na 21. Kongresu Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći, održanom 19.-
22.10.2017. u Vinkovcima, s temom „Učimo na iskustvima“.  
 
 
DRAGOVOLJNO DAROVATELJSTVO KRVI:  
 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je od 01.01. do 31.12.2017. godine u suradnji s 
Kliničkim zavodom za transfuziju Kliničkog bolničkog centra Osijek organiziralo 48 akcija DDK na 
kojima su krv dale 2.142 osobe, od kojih je 1.736 muškaraca i 406 žena. Plan prikupljanja krvi za 
2017. godinu ostvaren je sa 122,40 %. Prvi put krv je dala 361 osoba, što iznosi 16,85 %, a prosjek za 
RH je 7%.  
 
SLUŽBA SPAŠAVANJA ŽIVOTA NA VODI I EKOLOŠKA ZAŠTITA PRIOBALJA 
 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je 07.07.2017. doniralo torbicu prve pomoći i 
neophodnu opremu spasilačkoj službi na RC „Jezera“ („Banja“) u Vinkovcima. Na RC „Jezera“ 
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04.08.2017. 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.  
 

Tijekom 2017. u Dvoranskom plivalištu „Lenije“, u partnerstvu s Dječjim vrtićima Vinkovci, 
Katoličkim dječjim vrtićima „Eden“ i Vinkovačkim plivačkim klubom, Gradsko društvo Crvenog 
križa Vinkovci je kao nositelj programa uspješno završilo i sedmi ciklus projekta „Sigurnost na vodi“, 
namijenjen djeci predškolskog uzrasta, u kojemu je znanje i vještinu koja život znači naučilo 198 
djece. U dosadašnjih sedam ciklusa ovaj program prošlo više od 1.300 djece završnih skupina vrtića.  
 
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.  

 
SMJERNICE GDCK VINKOVCI ZA 2018. GODINU:  
                                                                       

Na sjednici Skupštine GDCK Vinkovci održanoj 14.12.2017. prihvaćen je sastav Kriznog 
stožera GDCK Vinkovci, koji je na sjednici održanoj 15.05.2017. predložio Odbor GDCK Vinkovci.  
 

Na sjednici Skupštine GDCK Vinkovci održanoj 14.12.2017. prihvaćen je Program rada za 
2018. godinu, u kojemu su sadržane smjernice za razvoj Službe za djelovanje u katastrofama.  
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 2018. godini će se kroz edukacije osposobiti volontere i profesionalne radnike za procjenu 
situacije, procjenu broja stradalih osoba, za rad na mobilnom pročišćivaču vode, u Službi traženja, 
psiho-socijalnoj potpori, logistici i u ekipama prve pomoći.   
 

U rujnu 2017.  započela je reorganizacija i preuređenje zbog optimizacije skladišnog prostora, 
što će se nastaviti i u 2018. godini. Dio skladišnog prostora namijenjen je za čuvanje rezervi opreme 
za djelovanje u katastrofama i namirnica, a tijekom 2018. 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 Državnom upravom za zaštitu i spašavanje Područnim uredom Vukovar: nabava 
potrebne opreme za intervencije 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. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10/20 
 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVAR 
 

Aktivnosti u 2017. godini: 

 

Služba za djelovanje u katastrofama:  
 
23.03.2017. godine održana je Pokazna vježba sustava civilne zaštite „Gimanzija 2017“ GDCK 
Vukovar imao je segment vježbe/aktivnosti trijaža, oživljavanje i reanimacija unesrećenih osoba te 
pružanje prve pomoći gdje je angažiran tim od 18 osoba.  
 
20.10.2017. održana je Međunarodna terenska vježba „Županjska Posavina 2017“ GDCK Vukovar 
uputio je 5 članova. 
 
26.11.2017. održana je u Iloku Edukacija članova Županijskog interventnog tima GDCK Vukovar 
uputio je 5 članova interventnog tima na edukaciju. 
 
08.12.2017. održan je Susret članova Nacionalnog interventnog tima Hrvatskog Crvenog križa GDCK 
Vukovar uputio je na susrete Ivana Szaboa. 
 
EMBER: 
19.06.2017. održan sastanak u Vinkovcima, tema sastanka okupiti članove operativnih snaga civilne 
zaštite u svrhu dogovora o održavanju osposobljavanja operativnih snaga civilne zaštite i jedinica za 
spašavanje (utvrđivanje opreme koju posjeduju članovi i mjesto održavanja osposobljavanja). 
 
21. i 22.07.2017. održano je osposobljavanje 99 pripadnika snaga civilne zaštite, koji sadrži teoretski i 
praktični dio. GDCK Vukovar sudjelovao je sa 5 članova. 
 
06.10.2017. održan sastanak u Vukovaru, tema sastanka provedba vježbe na rijeci Savi (potvrda 
lokacije, scenarij vježbe i oprema koja će se koristiti za potrebe provođenje vježbe).  
 
20.10.2017. održana je Međunarodna terenska vježba „Županjska Posavina 2017“, tema vježbe 
spašavanje ugroženog stanovništva s poplavljenog područja. GDCK Vukovar uputio je na vježbu 5 
članova. 
 
Edukacija iz prve pomoći: 
 
Održano je 8 tečaja prve pomoći radnicima na radu na kojima je bilo 40 kandidata. 
Natjecanje Mladih Hrvatskog Crvenog križa održano je 11. ožujka 2017. godine, sudjelovalo je 5 
škola (3 OŠ i 2 SŠ) sa 54 sudionika. 
 
Sigurnost na vodi: 
 
Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar u sklopu projekta „Sigurnost na vodi“, 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 s područja grada 
Vukovara. Programom obuhvaća učenike trećih razreda osnovnih škola, a osnovni cilj programa je 
smanjiti veliki broj neplivača djece školske dobi.  
 
Regionalni spasilački centar u Vukovaru: 
 
HCK 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.  
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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. 
04.06.2017. GDCK Vukovar je proveo realistične simulacije nesreća koje polaznici prolaze na tečaju 
za spasioce. 
 
Asanacija bunara: 
 
Tijekom 2017. godine tim je obradio 180 bunara, biološki i kemijski analizirao vodu iz 154 bunara, 
tretirao 154 bunara i očišćeno i rehabilitirano 154 bunara. 
GDCK Vukovar svojim je sugrađanima davao na korištenje isušivače vlage kako bi si pripomogli da 
što prije isuše vlažne prostorije. 
 
Dragovoljno darivanje krvi: 
 
GDCK Vukovar organizirao je tijekom 2017. godine 14 akcija DDK-a kojima je pristupilo ukupno 
727 osoba, od kojih je 653 osoba dalo krv, od toga 543 muškaraca i 110 žena. Krv su prvi put dale 58 
osobe. Plan za 2017. godinu bio je 800 doza krvi.  
 
Humanitarna pomoć: 
 
Tijekom 2017. godine podijeljeno je  

- 09.03.2017.   I podjela FEAD 1576 paketa 
- 15.05.2017.  II podjela FEAD 1649 paketa  
- 18.05.2017. Kaufland–Tjedan Crvenog križa 8.-15.05.2017., hrana u vrijednosti 439,66kn  
- 10.07.2017. III podjela FEAD 1649 paketa 
- 17.07.2017. IV podjela FEAD 1949 paketa  
- 16.10.2017. mandarine dobivene od Carinskog ureda Vukovar 35kg u vrijednosti 280,00kn 
- 19.10.2017. Kaufland–Solidarnost na djelu 9.-15.10.2017. prikupljeno hrane u vrijednosti 77,38kn 
- 07.11.2017. socijalna kuharica FEAD programa za 1500 korisnika zajamčene minimalne naknade 
- 27.11.2017. vrećice sa tiskom FEAD programa za 200 korisnika zajamčene minimalne naknade 
- 29.11.2017. vaučeri INTERSPORTA d.o.o. za 7 dječjih zimskih jakni 
- 15.12.2017. Kaufland–Solidarnost na djelu 8.-15.12.2017. Vaš dar za pravu stvar prikupljeno je 

hrane u vrijednosti 1.032,68kn   
- prosinac 2017. podijeljeno je 4 štednjaka na kruto gorivo za socijalno ugrožene obitelji 
-  

Služba traženja: 
 
02. svibnja 2017. svečano otvorenje Područne ispostave Ministarstva hrvatskih branitelja u Vukovaru. 
     
30. kolovoza 2017. godine u Osijeku je održan Međunarodni dan nestalih osoba.  
 
GDCK Vukovar Služba traženja u 2017. godini okončala je 2 postupka traženja i 3 zahtjeva za 
potvrdu o zarobljeništvu MOCK (1991.-1995.).   
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GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA 
 
 

Od redovnih aktivnosti u 2017. godini koje se provode sa ciljevima edukacije stanovništva i 
članova HCK, pripremu za djelovanje u katastrofama kao i osiguranjem dovoljnih količina krvi kao 
lijeka proveden je najveći dio planiranih aktivnosti.  
 

U 2017. godini organizirana je obuka članova podmlatka i mladeži HCK iz osnova pružanja 
prve pomoći. Obučeno je 145 članova podmlatka i mladeži  Crvenog križa za pružanje prve pomoći 
unesrećenima. 

 
Gradsko natjecanje ekipa podmlatka i mladih Crvenog križa provedeno je 11. ožujka 2017. 

godine i na njemu je sudjelovalo 10 ekipa podmlatka i 2 ekipe 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 Gradište, drugo mjesto osvojila je OŠ I.G.Kovačić iz Štitara,a treće 
mjesto je osvojila ekipa iz OŠ M.Lovraka iz Županje, a U  kategoriji srednjoškolaca ekipa Gimnazije 
je pobijedila drugo mjesto je osvojila ekipa Tehničke škole.  
Pobjedničke ekipe predstavljale su društvo na međužupanijskom natjecanju koje je održano  8. travnja  
2017. godine održati u Pakracu.   

U 2017. 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 2017. 
godinu iznosio je 1.300 doza, a do 31. 12. 2017. godine, u 48 akcija   prikupljeno je ukupno  1.391 
doza krvi.  

Gradsko društvo Crvenog križa Županja  kao javnu ovlast provodi djelatnost Službe traženja. 
U 2017. godini smo obavljali redovne zadaće Službe traženja, te smo dodatno uložili sredstva u 
informatičku opremu neophodnu za uredsko poslovanje.  
 

Odbor gradskog društva Crvenog križa je donio Odluku o osnivanju Komisije za izradu 
operativnog plana postupanja u kriznim situacijama koji je u fazi donošenja. 
  
 Područni ured  Državne uprave za zaštitu i spašavanje Vukovar je 24.svibnja 2017. 
godine organizirao i proveo radni sastanak vezano za pripreme za nadolazeću turističku sezonu 2017. 
u prostoru Gradskog društva Crvenog križa Županja. GDCK Županja je kao i prethodnih godina 
iskazalo spremnost svojih kapaciteta za pružanje pomoći u slučaju potrebe. 
 Gradsko društvo Crvenog križa Županja sa svojim Klubom mladih  Crvenog križa, medicinske 
sestre Doma zdravlja Županja i učenici Osnovne škole Ivan Kozarac i Mato Lovrak su obilježili, 
09.09.2017. od 9 do 12 sati,  pokaznom vježbom Svjetski dan Prve pomoći na Gradskom trgu u 
Županji.  
 

Građani Županje i okolnih mjesta su i ovaj put pokazali veliki interes za kontrolu šećera u krvi 
i krvnog tlaka pa su tako medicinske sestre  Doma zdravlja Županja imale 170 mjerenja. Od toga 
najviše nalaza krvnog tlaka je bilo u granicama normale, dok je sedam nalaza izmjereno preko 
180/100 mmHg. Rekord je bio sa vrijednostima tlaka 220/80 mmHg. 

Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije organiziralo je od 24. do 26.11.2017. u 
Iloku edukaciju za članove Županijskog interventnog tima za djelovanje u izvanrednim situacijama. 

Predavači su bili ravnateljica GDCK Županja Marija Dugalić, ravnatelj GDCK Vinkovci 
Branko Tomić i instruktor prve pomoći GDCK Županja Zoran Zadro. Praktični dio edukacije, 
podizanje izmještajnog naselja odradili su svi sudionici uz pomoć instruktora iz GDCK Vinkovci 
Darka Jurkovića i Mateja Đuzalovića. 



13/20 
 

Teme osnovne edukacije članova Županijskog interventnog tima obuhvatile su povijest 
Crvenog križa, Zakon o Hrvatskom križu, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o volonterstvu, 
sastav, edukaciju i opremu interventnog tima, krizno upravljanje, procjenu situacije, upravljanje i 
vođenje operacija, smještaj, sigurnost i samozaštitu, Službu traženja, psihosocijalnu potporu, sanitaciju 
voda, studije slučajeva katastrofalne poplave i migrantske krize, te teoretski i praktični dio prve 
pomoći. 

Područje istočne Slavonije je u posljednjih više od četvrt stoljeća pretrpjelo više kriznih 
situacija, od Domovinskog rata (1991.-1998.), katastrofalne poplave (2014.), pa do migrantske krize 
(2015./2016.), koje su svaka na svoj način bile praćene velikim ljudskim stradanjima, materijalnim 
štetama i posljedicama po okoliš. Zato je posebno važno pripremati se, educirati i opremati za slučaj 
izvanrednih situacija. 

Na završnoj evaluaciji sudionici su izrazili veliko zadovoljstvo kvalitetom održanih 
predavanja, omjerom teoretskog i praktičnog rada u kojemu su svi aktivno sudjelovali i izrazili 
spremnost za sudjelovanje kako na narednim edukacijama tako i na pokaznim vježbama, ali i u slučaju 
stvarne potrebe pomaganja unesrećenima u izvanrednim situacijama. 

Operativne snage sustava zaštite i spašavanja/civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije su 
tijekom posljednje dvije krizne situacije, katastrofalne poplave 2014. i migrantske krize 2015./2016. 
stavile na raspolaganje za spašavanje i zbrinjavanje pogođenog stanovništva sve svoje ljudske 
potencijale, materijalno-tehnička sredstva i vozni park, pa je ta oprema dugotrajnim danonoćnim 
korištenjem bila znatno oštećena, amortizirana, a neka i uništena u potpunosti. Preuzimanjem sedam 
službenih vozila kupljenih iz projekta „Ember“, dva pick-up vozila i pet kombi-vozila, značajno je 
podignuta razina opremljenosti i spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Vukovarsko-
srijemske županije.  

Tijekom 15 mjeseci trajanja projekta „Ember“provedene su brojne projektne aktivnosti: 
kontinuirano su održavani sastanci provedbenih partnera, organizirani tematski okrugli stolovi, 
edukacije i uvježbavanje članova interventnih timova operativnih snaga, da bi sve bilo okrunjeno 
velikom međunarodnom terenskom vježbom "Županjska Posavina 2017.", održanom u Županji 
20.10.2017.godine 

Tako su ispunjeni su ciljevi i postignuti značajni rezultat, što je javno prezentirano na završnoj 
konferenciji projekta EMBER, održanoj 21.12.2017. u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske 
županije: unaprijeđene su procedure za intervenciju relevantnih sudionika u sustavu zaštite i 
spašavanja s obje strane granice u izvanrednim situacijama, unaprijeđeni su kapaciteti operativnih 
snaga i postrojbi civilne zaštite s obje strane za pravovremeno interveniranje u izvanrednim 
situacijama i povećano je znanje lokalnog stanovništva u područjima pogođenim kriznim situacijama o 
postupanju za vrijeme poplava, tijekom evakuacije i poslije poplava. 

 
PLANOVI GDCDK ŽUPANJA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. 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.  
U novom Zakonu Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici, čiji je Gradsko društvo Crvenog 
križa  Županja  sastavni dio, definiran je kao Operativna snaga sustava civilne zaštite u čl. 29. čime se 
dodatno utvrdila pozicija i uloga koju Hrvatski Crveni križ ima temeljem javih ovlasti iz Zakona o 
Hrvatskom Crvenom križu.  
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Tekst čl. 29. glasi: 
(1) Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba 

sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa. 
(2) 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. 
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 izrađen je plan prikupljanja krvi od dobrovoljnih darovatelja. 
Plan za područje županjske Posavine u 2018. godini iznosi 1.300 doza krvi.   
 Planira se u 2018. godini provesti ukupno 48 akcija. Plan je da se do 2019. godine postigne 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 da se uz pomoć grada i općina osposobi dovoljan broj učenika  osnovnih škola iz osnova 
pružanja prve pomoći kako bi bili sposobni pružiti pomoć unesrećenom kada zdravstvene službe nisu 
u blizini.  
U 2018. godini, kao i u narednim godinama tj. do 2020.  planira se educirati između 150 do 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 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. Očekujemo povećani broj 
humanitarnih traženja povezan  s otvorenjem centra za azilante i dolaskom u Hrvatsku većeg broja 
migranata.  

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

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 provoditi će se u suradnji sa Društvom Crvenog križa 
Vukovarsko srijemske županije. 
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SMJERNICE DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE 
ŽUPANIJE ZA 2018. 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 dodatno opremanje i educiranje interventnog tima za 
djelovanje u izvanrednim situacijama kako bi spremnost i educiranost te opremljenost tehničko-
materijalnim sredstvima podigli na još višu razinu. 
 

Sukladno planu edukacija i održavanja pokaznih vježbi, Društvo Crvenog križa Vukovarsko-
srijemske županije koordinirat će sudjelovanjem operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa u sustavu 
civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije. 
 

4. HGSS – STANICA VINKOVCI 
 
    U  svojoj devetoj  godini djelovanja,  Stanica Vinkovci  imala je ukupno 90 raznih aktivnosti,  
odnosno  3.098 čovjek/sati. Broj članova Stanice povećao se za 2 čovjeka u odnosu na 2016. godinu, 
tako da Stanica danas ima 32 čovjeka (3  spašavatelja,  9  pripravnika, 20 suradnika). 
 
 AKCIJE:  

- Akcije na području VSŽ                              kom  5        
- Akcije na ostalom području RH                   kom  2       

UKUPNO:                                                   kom  7      
 
                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. U sklopu projekta Ember nabavljena  su 2 vozila 
(pick up i kombi). U sklopu projekta „Bubamara“ nabavljena su 2 čamca za spašavanje u slučaju 
poplava. 
 
PLAN AKTIVNOSTI  U 2018. GODINI. 
 
                U 2018. godini HGSS Stanica Vinkovci planira nastaviti sa osposobljavanjem svojih 
članova, osobito za potrage i spašavanje iz voda i poplava.Plan je osposobiti još 5 pripadnika. 
 

Od opreme je u planu nabava GPS uređaja, 10 kompleta rasvjetne opreme za noćni rad te 
popuna medicinske i penjačke opreme. 
 

Planirano je 9 vježbi na području Vukovarsko-srijemske županije na temu poplave, potrage na 
nepristupačnom području,vježbe spašavanja sa visine i vježbe spašavanja na zaleđenim vodotocima. 

 
5.  KLUB PODVODNIH AKTIVNOSTI „VUKOVAR“ 

 
Klub je imao16 intervencija što je manje nego prošle godine od kojih treba izdvojiti;potrage za 

utopljenicima na rijeci Dunav, vađenje potonulog broda na rijeci Dunav, vađenje predmeta iz vode, 
izvlačenje potonulog čamca i dr.  

 
20.listopada. 2017.god. održana je međunarodna terenska vježba u sklopu projekta „Ember“ sa  

pripadnicima HGSS stanica Vinkovci i pripadnicima GSS Srbija „Sava 2017“ gdje je vršena pretraga 
korita rijeke Save i potraga za utopljenicima. 

 
  U sklopu međunarodnog projekta „Ember “ za potrebe kluba kupljeno je vozilo (kombi) i 
vrijedna oprema za podvodnu komunikaciju. 
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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 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 sudjelovala je 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 završio u travnju 2017. godine održavanjem završne konferencije u Ljubljani, a od završnih 
projektnih aktivnosti potrebno je istaknuti vježbu evakuacije „Gimnazije Vukovar“ u ožujku 2017. 
godine. Drugi važan projekt koji je  uspješno završen 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 je Vukovarsko-srijemska županija sufinancirala 39.182 eura. 
Potpuna primjena i aktivacija programskog alata započinje unosom podataka od svih čimbenika u 
sustavu civilne zaštite u prvoj polovici tekuće godine. Treći i financijski najizdašniji projekt je 
„EMBER“ čija provedba je započela 06.10.2016.god. a trajao do 05.01.2018. god., ukupne vrijednosti 
580.000 eura. 

 
Partneri u projektu bili 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, čamac za spašavanje iz vode, punilice za vreće 
s pijeskom, mobilne kuhinje, 5 manjih i 2 velika šatora (skladišni i stožerno zapovjedni), 3 mobilne 
traktorske pumpe, komunikacijsku opremu, ronilačku opremu, kemikalije za pretvaranje nečiste u 
pitku vodu. Sva oprema ustupljena je na korištenje timovima HGSS-a, gradskim društvima crvenog 
križa u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Klubu podvodnih aktivnosti Vukovar. U sklopu projekta 
provedene su i 2 vježbe,stožerno zapovjedna i terenska koja je ujedno imala i međunarodni karakter. U 
2017. godini Stožer CZ-a Vsž uz stručnu pomoć Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured 
Vukovar počeo je raditi na izradi Procjene rizika od velikih nesreća na području Vukovarsko-
srijemske županije, cijeli posao prema trenutno važećem Pravilniku mora biti završen do rujna 2018. 
godine. 

 
         NAČELNIK STOŽERA 
                 Zdravko Kelić 
                



 

                                                                           
REPUBLIKA HRVATSKA 

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA                             
                                        Ž  U  P  A  N 
 

KLASA: 810-03/18-01/03                                                         
URBROJ: 2196/1-01-18-2                                                                
Vinkovci, 16. siječnja 2018. god. 
 
 
           Temeljem članka 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ broj 82/15), članka 30. i 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni 
vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br.4/13), donosim 
 

Z a k l j u č a k 
 
 
I 

Utvrđujem prijedlog Zaključka o Planu razvoja sustava civilne zaštite na području 
Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu sa financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje. 
 
 

II 
Prijedlog iz točke I. ovog Zaključka bit će dostavljen Županijskoj skupštini na 

razmatranje i usvajanje.  
 
 
 
 
         ŽUPAN 
            Božo Galić, dipl. ing. 
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REPUBLIKA HRVATSKA                   

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA        PRIJEDLOG 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA      
KLASA: 810-03/18-01/03 
Urbroj: 2196/1-09-18-1 

           Vinkovci, __________2018. god.       

 
 

Temeljem  članka 17. Stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („ Narodne 
novine“ broj 82/2015) te članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni 
vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“  broj 4/13), Županijska skupština Vukovarsko-
srijemske županije na _  sjednici, održanoj __  2018. godine, donosi 

 
 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

ZA 2018. GODINU SA FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE 
RAZDOBLJE 

 
UVOD 
 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije za 2018. 
godinu donosi se temeljem Analize stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu, a sukladno 
razmjeru i vrsti ugroza i mogućim posljedicama većih nesreća i katastrofa utvrđenih u Procjeni 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-
tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, s ciljem zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara te okoliša. Donošenjem Plana razvoja potrebno je postići ravnomjeran razvoj 
svih nositelja sustava civilne zaštite (operativnih snaga sustava civilne zaštite,vatrogasnih 
postrojbi i zapovjedništava, stožera civilne zaštite, udruga građana od značaja za civilnu zaštitu). 
 

Člankom 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) 
definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava 
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 
 

Planom razvoja sustava civilne zaštite implementiraju se ciljevi postavljeni smjernicama za 
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite. Planom razvoja potrebno je konkretizirati mjere i 
aktivnosti s dinamikom njihove realizacije za narednu godinu s projekcijom za naredne 3 godine. 
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1. OPERATIVNE SNAGE 
 

1.1. Stožer civilne zaštite 
 

Potrebno je vršiti kontinuirano upoznavanje svih članova Stožera civilne zaštite sa Zakonom 
o sustavu civilne zaštite („ Narodne novine“ broj 82/2015),Planom civilne zaštite Vukovarsko-
srijemske županije i Planom zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije, a prije svega s: 

- mjerama sustava civilne zaštite, 
- ustrojavanjem sustava civilne zaštite, 
- djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, 
- sudionicima u sustavu civilne zaštite, 
- obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih 

obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite, 
- uključiti članove Stožera u postupak izrade procjena rizika od velikih nesreća, 
- provesti osposobljavanje za članove stožera prema Programu osposobljavanja za članove 

stožera koje provodi DUZS, 
- nastaviti proces popune Stožera civilne zaštite odgovarajućom i propisanom opremom, 
- organizirati provedbu vježbi sustava civilne zaštite županijske razine, 
- nastaviti raditi na stvaranju zajedničke baze podataka o broju i pripadnicima operativnih 

snaga sustava civilne zaštite, 
- donositi odluke i zaključke o prijedlozima nabave specijalističke opreme, sukladnom 

važećem Sporazumu o sufinanciranju opremanja i osposobljavanja specijalističkih 
timova i udruga od interesa za sustav civilne zaštite za razdoblje 2015.-2019. god. 

- aktivno sudjelovati u pripremama za turističku sezonu u Vukovarsko-srijemskoj županiji  
- aktivno sudjelovati u pripremama za protupožarnu sezonu u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji, 

- nastaviti suradnju s partnerima u regiji glede izrade zajedničkih programa razvitka 
sustava civilne zaštite, koji bi se financirali sredstvima iz fondova Europske unije. 

 
1.2.Vatrogastvo 

 
Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske županije 

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih društva za 2018. godinu u planu su 
slijedeće aktivnosti: 

- razvijati ukupno vatrogastvo na području županije za učinkovitije intervencije u slučaju 
većih nesreća ili  katastrofa, s posebnim naglaskom na intervencije s opasnim tvarima i 
intervencije koje se odnose na obranu od poplava, 

- u skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu ustrojiti učinkovitiju zaštitu od požara na 
području Vukovarsko-srijemske županije, poticati donošenje procjena ugroženosti i planova 
zaštite od požara u jedinicama lokalne samouprave tamo gdje nisu doneseni, 

- pratiti stanje opremljenosti vatrogasnih društava u vatrogasnoj tehnici, opremi i sredstvima 
za gašenje požara. Posebnu pozornost posvetiti društvima u ratom stradalim područjima.  

- nastaviti s izvršenjem programa stručnog osposobljavanja u cilju osiguranja potrebnih 
kadrova za izvršenje svih zadataka u djelatnosti zaštite od požara,  

- obavljati nadzor i utvrditi stanje u vatrogasnim postrojbama od strane županijskog 
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zapovjednika u pripremi provođenja mjera zaštite od požara za vrijeme obavljanja žetvenih 
radova, 

- nastaviti s izvršenjem programa stručnog osposobljavanja u cilju osiguranja potrebnih 
kadrova za izvršenje svih zadataka u djelatnosti zaštite od požara, 

- neposredno surađivati s jedinicama lokalne samouprave, posebice županijom i drugim 
čimbenicima u provođenju mjera zaštite od požara i drugih mjera civilne zaštite, 

- u suradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvima sa područja Vukovarsko-srijemske 
županije, Stožerom Cz-a Vukovarsko-srijemske županije, PUZS Vukovar provesti pokazno 
terenske ili pokazne vježbe u kojima bi se provjeravala obučenost, opremljenost i 
usklađenost djelovanja različitih operativnih snaga, 

- sudjelovati u radu tijela Hrvatske vatrogasne zajednice i aktivno učestvovati u izvršenju 
programa Hrvatske vatrogasne zajednice. Sudjelovati u koordinaciji županijskih zajednica 
istočne Hrvatske, 

- nastaviti i proširiti suradnju sa susjedima, kako vezano uz projekte iz područja sustava 
civilne zaštite tako i razviti posebnu suradnju sa dijelovima vatrogasnih sustava, primarno 
republike Austrije gdje su već razvijeni dobri odnosi i primljene određene donacije, 

- sve zadaće provoditi s ciljem povećanja operativne sposobnosti svih vatrogasnih postrojbi na 
području Vukovarsko-srijemske županije, 

- održati sastanke sa zapovjednicima vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih društava, 
- svečano obilježiti dan svetog Florijana u vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama, 
- održati sjednice upravnog odbora, sjednice zapovjedništva, sjednice komisije za odlikovanja 

i priznanja, sjednice za vatrogasnu mladež, sjednice nadzornog odbora i redovne skupštine 
vatrogasne zajednice županije, 

      -     aktivno sudjelovati u pripremi i organizaciji županijskih vatrogasnih natjecanja, 

Za provedbu Programa rada Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije u 
proračunu Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu osigurana su financijska sredstva u 
iznosu od 500.000,00 kuna za redovno djelovanje zajednice. 

1.3. HGSS - Stanica Vinkovci 
 

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Vinkovci u cilju spremnosti za angažiranjem u 
akcijama zaštite i spašavanja u 2018. godini planira provesti: 
 

- nastavak opremanja i osposobljavanja interventnog tima za spašavanje iz vode sa još 5 
pripadnika, kao potpora Stožeru civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, 

- započeti s radovima na objektu u Vukovaru koji će služiti kao skladišni i obučni centar, 
- dodatno opremiti tim za spašavanje iz ruševina i klizišta te sudjelovati u provedbi 

pokaznih vježbi, 
- raditi na daljnjem opremanju i osposobljavanju ljudi u stanici, sa posebnim naglaskom na 

potrage i poplave,sukladno važećem Sporazumu o opremanju i osposobljavanju između 
županije i gradova, 

- stanica Vinkovci biti će vježbovno uključena u vježbe koje se provode na razini županije, 
a u slučaju potrebe odlaziti će u ispomoć drugim županijama. 

Ukupno predviđeni troškovi HGSS-a Stanice Vinkovci  za 2018. godinu iznose 150.000,00 
kuna koji će biti refundirani iz proračuna svih jedinica lokalne samouprave sa područja 
Vukovarsko-srijemske županije. U proračunu Vukovarsko-srijemske županije osigurano je 
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25,000,00 kuna za rad stanice, a provedbom projekta „Ember“ isporučena je vrijedna oprema 
koja uključuje i vozila u iznosu od gotovo 700,000,00 kuna. 

1.4. Županijsko društvo Crvenoga križa Vukovarsko-srijemske županije 
 

Županijsko društvo Crvenoga križa Vukovarsko-srijemske županije u cilju spremnosti za 
angažiranjem u akcijama zaštite i spašavanja u 2018. godini planira provesti: 
 

- nizom seminara uz suradnju Hrvatskoga Crvenoga Križa osposobiti dodatan broj 
volontera i profesionalnih djelatnika za brzu procjenu šteta i broja stradalih uslijed velike 
nesreće ili katastrofe, 

- nastaviti s educiranjem i pripremanjem članova županijskoga interventnog tima, 
- nastaviti sa pružanjem humanitarne i psihosocijalne pomoći stradalnicima poplava iz 

svibnja 2014. godine, 
- nastaviti razvijanje službe za djelovanje u katastrofama, 
- kontinuirano provoditi akcije dobrovoljnog darivanja krvi, 
- nastaviti razvijati službu traženja koja se pokazala izrazito uspješnom uslijed 

katastrofalne poplave 2014. godine i migrantske krize 2015. i 2016. godine, 
- razvijati projekt formiranja Službe za pomoć u katastrofama i opremanja službe 

potrebnom opremom, 
- u suradnji sa županijom, gradovima, PUZS Vukovar i kroz međunarodne projekte 

nastaviti raditi na standardizaciji opreme i nabaviti opremu za intervencije u 
katastrofama, posuđa i pribora za jelo, montažnih stolova i klupa, skladišnih polica i 
ormara, šatora, kreveta, pokrivača i posteljine kao i rezervi hrane i drugih potrošnih 
artikala, 

- sudjelovati u provedbi vježbi županijske razine, 
- organizacija i provedba pokaznih vježbi za građanstvo. 

 
2. UDRUGE GRAĐANA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
 

Predstavničko tijelo Vukovarsko-srijemske županije na sjednici održanoj 25. veljače 
2016. godine odredilo je da su Udruge od interesa za sustav civilne zaštite u Vukovarsko-
srijemskoj županiji; Klub podvodnih aktivnosti Vukovar, Odred izviđača Vinkovci, Lovački 
savez Vukovarsko-srijemske županije i Športsko ribolovni savez Vukovarsko-srijemske 
županije. Operativnu snagu unutar sustava civilne zaštite predstavlja Klub podvodnih aktivnosti 
Vukovar koji svojom spremnošću, osposobljenošću i kapacitetima može izvršiti najsloženije 
akcije spašavanja na vodi. Ostale udruge prepoznate su iz razloga logističke potpore u slučaju 
potrage, potencijalno visokih vodostaja i potrebe obilaska nasipa i/ili terena koji je manje poznat 
pripadnicima interventnih službi (Lovački savez i športsko-ribolovni savez), te radi pružanja 
logističke potpore Stožeru civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije i stožerima nižih 
razina, društvima crvenoga križa u slučaju potrebe podizanja šatorskih naselja i/ili drugih oblika 
logističke podrške(Odred izviđača Vinkovci). 
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2.1. Klub podvodnih aktivnosti Vukovar 

Planirane aktivnosti razdijeljene su po grupama, a u skladu sa zadaćama koje Klub očekuje u 
2018. godini. 
 

- postizanje i održavanje visokog stupnja spremnosti za intervencije, 
- primjena mjera sigurnosti sukladno pravilima o sigurnom ronjenju, 
- nastavak prijema novih članova kluba i provedba osposobljavanja za osnovne akcije, 
- uz pomoć županije i gradova organizacija tečajeve za „suha odijela“, „kompresorist“ i 

„ronjenje u smanjenoj vidljivosti“, 
- održavanje visokih stručnih i psihofizičkih sposobnosti, 
- obnavljanje ronilačke opreme i potrošnog materijala, 
- organizacija vježbi pretrage terena, vježbi orijentacije,vježbi vađenja tereta s dna i vježbi 

pružanja prve pomoći i organizacija ronilačkog kampa, 
- sudjelovanje u čišćenju rijeka, potoka i jezera diljem Republike Hrvatske, 
- sudjelovanje u provedbi vježbi županijske i/ili nacionalne razine, 

 
U protekloj godini u sklopu projekta „Ember“ nabavljeni su kombi vozilo, čamac sa 
pripadajućim motorom i prikolicom za spašavanje na vodi i oprema za podvodnu 
komunikaciju.  

 

3. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
 
 Cilj financiranja je racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne 
zaštite. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) izvršno tijelo 
jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, 
osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga.  
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PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 
CIVILNE ZAŠTITE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI 2017. – 2019. 

GODINE 

Red. 
broj OPIS POZICIJE PLAN ZA  

2018. 
PLAN ZA  

2019. 
PLAN ZA  

2020. 
1 2 3 4 5 

1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, INTERVENTNI TIMOVI I UDRUGE OD INTERESA ZA 
CIVILNU ZAŠTITU 

1.1. Županijski Stožer CZ-a 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

1.1.1. Tekuća sredstva Stožera CZ-a 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

1.1.1. Edukacija članova 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

1.1.2. Opremanje osobnom opremom i skupnom opremom 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

1.2. Interventni timovi civilne zaštite i udruge od 
interesa za civilnu zaštitu VSŽ 

   

1.2.1. Opremanje osobnom i skupnom opremom interventnih 
timova civilne zaštite i udruga od interesa za civilnu 
zaštitu VSŽ 

350,000,00 350,000,00 350,000,00 

1.2.2. Poduka, smotriranje i uvježbavanje interventnih 
timova civilne zaštite i udruga od značaja za sustav 
civilne zaštite VSŽ 

25,000,00 25,000,00 25,000,00 

1.2.4. Ostalo 5,000,00 5,000,00 5,000,00 

UKUPNO: 400,000,00 400,000,00 400,000,00 

2. UDRUGE GRAĐANA: (planinari, kinolozi, radioamateri, aeroklubovi, ribolovci, lovci, 
ronioci i dr.) 

2.1. Hrvatska Gorska služba spašavanja – stanica Vinkovci 25,000,00 25,000,00 25,000,00 

2.2. Ronilački klub Vukovar 15,000,00 15,000,00 15,000,00 

2.3. Ostali  20,000,00 20,000,00 20,000,00 

UKUPNO: 60,000,00 60,000,00 60,000,00 

3. SREDSTVA ZA DJELOVANJE CIVILNE ZAŠTITE 
U KATASTROFAMA 

40,000,00 40,000,00 40,000,00 

UKUPNO: 40,000,00 40,000,00 40,000,00 

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE (1+2+3) 500,000,00 500,000,00 500,000,00 

 



7/7 
 

4. SURADNJA NA PODRUČJUCIVILNE ZAŠTITE 

Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama 
postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva, imovine i eko-sustava. U okviru 
Vukovarsko-srijemske županije i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i 
aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje 
međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima. Potrebno je nastaviti kvalitetnu suradnju s 
Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Vukovar s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i 
drugih snaga sustava civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije. Potrebno je 
ustrojiti stručni tim sastavljen od pripadnika Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske 
županije i Područnog ureda za zaštitu i spašavanje, radi izrade Procjene rizika za područje 
Vukovarsko-srijemske županije. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije za 2018. 
godinu sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje objaviti će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 

 
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

             Dražen Milinković, dipl.ing. 
 

 

     

 

 

 

 

 


