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1. UVOD U PROJEKT

• 31.8.2017. godine potpisan Sporazum o sudjelovanju u provedbi
projekta u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu „Romex“

Konzorcij
• rumunjska Fondacija Nacionalnog središta za upravljanje

katastrofama APELL kao voditeljem konzorcija
• Ministarstvo unutarnjih poslova, Glavnim inspektorat za hitne

situacije Rumunjske,
• Regionalni centar za civilnu zaštitu pokrajine Piemonte iz Italije
• Ministarstvo unutarnjih poslova Crne Gore, Uprava za upravljanje

hitnim situacijama.



• 6 kopnenih modula Mehanizma CZ-a EU-a (Španjolska, 
Francuska, Austrija, Grčka, Bugarska i Italija). (oko 250 
sudionika) 

• jedan zrakoplovni modul (2 IT zrakoplov tipa Canadair CL 415)
• Vatrogasci VZŽ Primorsko-goranske (oko 100-150 pripadnika)
• MORH (2x zrakoplov CL 415, i helikopter Mi 8 MTV-1) i 

desantni brod za prijevoz vozila
• MUP (Ravnateljstvo civilne zaštite, Protueksplozijska služba 

MUP-a, PU Primorsko-goranska)
• Hrvatski crveni križ
• Hrvatska vatrogasna zajednica
• Hrvatske šume
• Lokalna uprava – stožer civilne zaštite grada Cresa

Sudionici vježbe

Vježba će biti popraćena od strane visokih predstavnika Europske 
Komisije (ovo je prva vježba ovog tipa nakon 10 g.)



Mjesto održavanja vježbe:
• Otok Cres

Baza operacija:
• Autokamp Kovačine (grad Cres)

Kontrola vježbe (EXCON):
• Hotel Kimen (Kovačine)

Vrijeme održavanja vježbe:
• 6. do 10. travnja 2019. 

Ciljevi vježbe:
• Uvježbati primanje i 

koordinaciju međunarodne 
pomoći

• Provjeriti i definirati SOP-ove 
između raznih službi zaštite i 
spašavanja

• Testirati korištenje NICS-a 

14 km



3. SUDIONICI
1. RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

a. Stručni djelatnici trenirani od strane Mehanizma za civilnu zaštitu EU
b. IT stručnjaci
c. Oprema (dimilice, veza, zapovjedno vozilo, računala …)
d. Šatori s krevetima za smještaj 100-150 ljudi

2. RAVNATELJSTVO POLICIJE
a. Uključivanje protueksplozijske službe MUP-a (zbog bombe u scenariju)
b. Provođenje zadaća na vježbi sukladno policijskom poslu (sudjelovanje u stožeru, 

osiguranje na prometnici i sl..)
c. Pratnja konvoja od granice do trajektnih luka
d. Istraga o nastanku požara

3. MORH – OS RH
a. Zračne snage (1 CL 415, 1 Mi 8 MTV-1-desantiranje DIP-A i 2 AT802Fire Boss
b. Pomorske snage (brod za prijevoz vatrogasne tehnike i ljudstva VZŽ PG s kopna na 

otok Cres)
c. Pomoć oko dimnih kutija

4. HCK
a. Prehrana domaćih sudionika vježbe
b. Priprema završne večere za sve sudionike vježbe



5. HRVATSKE ŠUME
a. Suglasnost za izradu protupožarnog prosjeka za potrebe vježbe
b. Savjetovanje oko izrade simulacije šumskog požara

6. VZŽ PRIMORSKO-GORANSKE
a. Priprema terena
b. Simulacija požara
c. Markiranti (osobe za evakuaciju, ozlijeđene osobe i sl.)
d. Zapovjedništvo
e. Zapovjednik na terenu
f. Domaće snage koje su uključene u vježbu 


