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•

započeti ranije

• dodati kao novi subjekt Programa aktivnosti

„Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti“,

• nove privatne prijevoznike u željezničkom

prometu i

• privatne vlasnike vjetroelektrana koje

podliježu inspekcijskom nadzoru

• za provođenje informativno-promidžbenih

aktivnosti uz navedene dodati i Hrvatske ceste

te ostale privatne koncesionare autocesta

Prijedlog kratkoročnih mjera 
za poboljšanje Programa 
aktivnosti 2022.



• povećanog broja požara uz pružne

pravce

• da sve stručne službe pojačano djeluju u smislu

provedbe odredbi Programa aktivnosti kao i odredbi

Zakona o zaštiti od požara.

• predlaže se da se i nadalje obavlja pojačani nadzor

uporabe svih vagona za brdski i ravničarski teren

(posebice stroža kontrola teretnih vagona, a koji su iz

stranih zemalja),

• ispravnosti iskrolomki i kočionih sustava,

• poštivanja ograničenja brzine za područja gdje su

uočeni požari uz prugu kao i

• postupanja strojovođa vlakova iza kojih su nastajali

požari

Prijedlog kratkoročnih mjera 
za poboljšanje Programa 
aktivnosti 2022.



• rasta broja požara na

odlagalištima otpada, pojačani nadzor

nadležnih službi

• Hrvatske šume d.o.o. trebaju nastaviti s izgradnjom

novih dionica protupožarnih prosjeka sa elementima

šumske ceste

• nastaviti s instaliranjem dodatnih kamera u cilju

kvalitetnijeg video nadzora na području priobalja

• izraditi novi Program za osiguranje helidroma i

površina za slijetanja i polijetanja helikoptera te

organizirati i provesti međuresornu vatrogasnu vježbu

„SIGURNOST 22“ i to u II. kvartalu 2022. godine s ciljem

provjere funkcioniranja rada tijela SUDOS-a

Prijedlog kratkoročnih mjera 
za poboljšanje Programa 
aktivnosti 2022.



•

• završetak izrade svih započetih standardnih operativnih

postupaka (neki na verifikaciji, neki u radnoj ili

završnoj fazi)

• na međuresornoj razini omogućiti veći stupanj

razmjene podataka o nastalim požarima putem

informacijskih sustava i digitalnih podloga

• organizirati u suradnji s inspekcijom zaštite od požara

MUP-a radionice/stručne skupove i razgovarati kako

potaknuti JLP(R)S (gradove, općine, županije) za

kvalitetnijim provođenjem preventivnih mjera te nadzora

provedenih mjera zaštite od požara.

Prijedlog kratkoročnih mjera 
za poboljšanje Programa 
aktivnosti 2022.
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Temeljem Programa aktivnosti 
zaprimljeni su prostorni podaci od 
više subjekata Programa aktivnosti
- Hrvatske šume d.o.o., 
- Ministarstvo poljoprivrede, 
- Hrvatska elektroprivreda d.d.,
- Hrvatski operator prijenosnog 

sustava d.o.o., 
- Ministarstvo unutarnjih poslova –

Ravnateljstvo civilne zaštite –
Hrvatski centar za razminiranje,

- Državna geodetska uprava –
cestovni pravci, 

- Hrvatske ceste d.d., 
- Hrvatske šume .d.o.o.,
- Ministarstvo gospodarstva i 

održivog razvoja, 
- HŽ Infrastruktura)

Katalog slojeva zaprimljenih 
za GIS

https://editor.gis.193.hr/
file:///D:/DiskD/SINIŠA_DUZS_posao_19012018/2#U RADU/2022. godina/PA 22/Priprema za II sastanak Vatrogasnog stožera HVZ-a/PREZENTACIJA/1_Katalog slojeva zaprimljenih za GIS.docx
PREZENTACIJA/1_Katalog slojeva zaprimljenih za GIS.docx




1. VZŽ
2. mup.hr
3. morh.hr
4. mingor.hr
5. mvep.hr
6. mmpi.hr
7. mps.hr
8. miz.hr
9. mints.hr
10. mzo.hr
11. dirh.hr
12. htz.hr
13.hzhm.hr
14. hck.hr
15. hakom.hr
16. oiv.hr
17. cirusdhz.hr
18. hrsume.hr
19. gss.hr
20. crocontrol.hr
21. hzinfra.hr
22. hzcargo.hr
23. hzpp.hr
24. enna.hr 
25. railcargo.com

26. trainhungary.hr
27. railsea.net
28. transagent.hr; 
29. slo-zeleznice.si
30. prg.hr
31. asz.hr
32. hep.hr
33. hops.hr
34. hrvatske-ceste.hr
35. hac.hr
36. azm.hr
37. egis.hr
38. bina-istra.hr
39. upuhh.hr
40. udruga-
gradova.hr
41. hzo.hr
42. hrvzz.hr
43. hvz.hr
44. SUDOS 
branitelji.hr
45. čelnici JLP(R)S
46. DVŠ-hvz.hr
47. inspekcija-hvz.hr
48. robne rezerve-
mingor.hr

Subjekti Programa aktivnosti

https://editor.gis.193.hr/

KONAČNO za 2021. 
zaprimljeno 486 dokumenta 

https://hvz.gov.hr/progr
am-aktivnosti/1788

DO SADA U 2022. 
zaprimljeno 200 dokumenta 

https://editor.gis.193.hr/
https://editor.gis.193.hr/
https://hvz.gov.hr/program-aktivnosti/1788


Provedene aktivnosti

❑ 15. veljače sastanak s MORH-om (aktivnosti 
vezane uz PA 22, medicinski letovi i obveze 
vatrogasaca, SOP usklađenog djelovanja)

❑ 24. ožujka 2022. održani sastanci sa subjektima 

PA 22 sastanak vezan uz informativno-promidžbene 
aktivnosti

❑ 14. travnja 2022.radni sastanak u MORH-u 

organiziran je na temu aktualnih zajedničkih
aktivnosti koje predstoje u kontekstu završnih
priprema za provedbu PP sezone 2022,

❑ 6. travnja i 27. svibnja sastanak u tvrtki HEP –
Operator distribucijskog sustava d.o.o.

❑ 31. svibnja 2022. održani sastanci sa subjektima 

PA 22 i inspekcijama

❑Održana 3 sastanka Vatrogasnog stožera HVZ-a 



❑ objedinjeni Plan čišćenja s dinamikom izvršenja 
zaprimljeni od Hrvatske elektroprivrede d.d., Hrvatskog 
operatora prijenosnog sustava d.o.o. i privatnih vlasnika 
vjetroelektrana proslijeđeni su Službi nadzora u 
području energetike pri Državnom inspektoratu i 
Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici te posredno i 
teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici 
županije i područnom uredu civilne zaštite

❑ zatraženi su od vatrogasnih zajednica županija 

prijedlozi minski sumnjivih područja za plansko 

razminiranje sukladno potrebi izrade Plana 
protuminskog djelovanja za 2022. godinu za potrebe 
Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne 
zaštite, Hrvatskog centra za razminiranje (POSLANO)

Provedene aktivnosti



❑ temeljem obveze točke 16.c) Programa aktivnosti 
izrađen je Standardni operativni postupak 
usklađenog djelovanja u akcijama gašenja požara na 
moru i na pomorskim objektima i u postupku je 

verifikacije

❑ temeljem obveze točke 16.c) Programa aktivnosti 
izrađen je Standardni operativni postupak 
usklađenog djelovanja u akcijama gašenja požara na 
moru i na pomorskim objektima i u postupku je 

verifikacije

Provedene aktivnosti



Informativno-promidžbene 
aktivnosti

• POTPISANI sporazumi o suradnji u provedbi

promidžbeno-informativnih aktivnosti s Bina-Istra,

Hrvatskim autocestama i Autocestom Zagreb-Macelj.

• Promidžbena kampanja oglašavanja na plažnim

mjestima, na 84 lokacija diljem obale, u suradnji s

Hrvatskim šumama.

- redovito informiranje medija o svim većim vatrogasnim 
aktivnostima i intervencijama

- preventivne aktivnosti putem medija, prvenstveno 
emitiranje edukativnih TV spotova na Hrvatskoj 
radioteleviziji, radijskih spotova na HR mreži te na 
lokalnim postajama

- suradnja s HAC-om i drugima: dijeljenje letaka na 8 
jezika na naplatnim postajama i prodajnim mjestima 
ENC-a



Informativno-promidžbene 
aktivnosti
- suradnja s Hrvatskim šumama: na 180 

lokacija diljem priobalja postavljeni su 
plakati s upozorenjima na opasnosti od 
požara

- na mrežnoj stranici Hrvatske vatrogasne 
zajednice mogućnost praćenja 
vatrogasnih intervencija (izvješća DVOC 
193) te stalno ažuriranje karte s indeksom 
opasnosti od šumskog požara (izrađuje 
Državni hidrometeorološki zavod)



• PROVEDENA osposobljavanje za gašenje požara na

otvorenom prostoru i prijevoz helikopterom (točka 32.

PA) na kontinentu. 20.4.2022. bio je helikopter u

Osijeku i 88 vatrogasaca je uspješno završilo

osposobljavanje.

• PROVEDEN teorijski i praktični dio osposobljavanja za

VZŽ Zagrebačku i Sisačko-moslavačku te Grad Zagreb.

Uvježbavanja



• Provedena osposobljavanja za spašavanje iz dubina i

visina

• Provedena godišnja trenaža NAMIRG tima 12.5.2022. u

Divuljama

• osposobljavanje za navođenje zrakoplova (točka 45.

PA) biti će jedna grupa početkom lipnja, a ostalo nakon

PP sezone.

• HVZ je provela osposobljavanje njemačkih vatrogasaca

za gašenje požara na otvorenom prostoru u Divuljama,

22.-28.5.2022. i očekuje se uključivanje VZ Splitsko-

dalmatinske županije u praktični dio obuke i zajedničke

vježbe.

Uvježbavanja



• Provodi se nabava vatrogasne zaštitne opreme dijelom

po PA 22

• Natječaj za opremu (izvor OKFŠ) je u postupku

I. grupa OZO za šumske požare

II. grupa OZO za urbane sredine

• Natječaj za cijevi, pjenila i dr. je u postupku

• IZRAĐENA Odobrenja za sufinanciranje projekta

dodatnog zapošljavanja sezonskih vatrogasaca

Opremanje i nabava



• Prikupljeni od VZŽ Zahtjevi za lokacije dislokacije,

sezonske i domicilne vatrogasce temeljem Programa

aktivnosti

• Prikupljeni od VZŽ Zahtjevi za lokacije posebno

ugroženih područja za raspoređivanje autocisterni iz

Robnih rezervi

• U reviziji je Državni plan angažiranja vatrogasnih i

drugih snaga koje sudjeluju u gašenju požara (24

dokumenta)

Zahtjevi za dislokacije



• Sukladno obvezama iz nadležnosti Inspekcije za

vatrogastvo vezano uz pojedine točke Programa

aktivnost tijekom izvještajnog perioda (siječanj - travanj

2022.), provedeno je ukupno:

• 110 inspekcijskih nadzora,

• doneseno 18 prvostupanjskih rješenja sa 41 naloženih

mjera,

• podnesena 2 optužna prijedloga.

Inspekcijski nadzor 
vatrogasnogsustava



• T31. a) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao

koordinator javnih ustanova za upravljanje nacionalnim

parkovima i parkovima prirode te Državni inspektorat,

Hrvatske šume d.o.o., Odašiljači i veze d.o.o., javne ustanove

za upravljanje nacionalnim parkovima, javne ustanove za

upravljanje parkovima prirode, županije, gradovi, općine te

vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba nastavit će s

aktivnostima praćenja i korištenja postojećega protupožarnog

nadzornog sustava te nastojati uspostaviti nove sustave u

sklopu svojih financijskih mogućnosti.

RADI SE NA POSTAVLJANJU NOVIH KAMERA U ODNOSU NA

LANI

ROK KONTINUIRANO

Program aktivnosti



POŽARNA SEZONA  2022. GODINE

❖ Zbog vremenskih prilika donesena je zajednička odluka 

(HVZ/VZŽ/OS RH) o odgodi početka glavnog napora požarne 

opasnosti

❖ Početak rada Vatrogasnog operativnog središta HVZ-a u sklopu 

Operativnog vatrogasnog zapovjedništva RH u Divuljama 

planiran je za ponedjeljak 13. lipnja 2022. godine

❖ Početak redovite dislokacije vatrogasnih snaga planiran je 

(ovisno o vremenskim prilikama najvjerojatnije) za četvrtak 23. 

lipnja 2022. godine



Dubrovnik (DIP)

Hvar (Bogomolje)

Hvar (Jelsa)

Lastovo (Ubli)

Divulje (DIP)

Ugljan - Kukljica

Brijuni

Dugi otok (Božava)

Oklaj

Vis

Pregled redovitih dislokacija vatrogasnih postrojbi u 2022. g.

Brač

Mljet

Korčula

Pelješac

NOVE 
DISLOKACIJE U 
2022.

TUČEPI

POSEDARJE

PLITVIČKA JEZERA

KORNATI



Intervencijske vatrogasne postrojbe (IVP)

• Sastavni su dio HVZ i namijenjene za brzi odgovor kada lokalne snage 
nisu dostatne,

• Dodatno se popunjavaju za vrijeme požarne sezone s profesionalnim 
vatrogascima iz postrojbi kontinentalnog dijela RH i sezonskim 
gasiteljima,

• IVP rukovodi ustrojenim sezonskim intervencijskim vatrogasnim 
postrojbama na otocima,

• IVP su osposobljene i opremljene za interveniranje pri raznim 
ugrozama (požari, potresi, poplave, spašavanje iz            dubina i 
visina, helikoptersko spašavanje i sl.)

• IVP u suradnji s DVŠ provodi programe                                    
specijalističkog osposobljavanja, 

• Temeljni su dio vatrogasnih snaga za                                                  
pružanje međunarodne pomoći.

IVP Zadar

IVP Šibenik

IVP Split-Divulje

(OVZ RH)

IVP Dubrovnik



ZRAČNE PROTUPOŽARNE SNAGE

Do:
do 5 kom. Canadair CL 415

3 kom. AT 802A FireBoss

1 kom. AT 802 F FireBoss

1 kom. AT 802 A

1 kom. AT 802 F

1 kom. Mi-8 MTV-1 (helikopter):
FLORY (capacity 2250 l
Bambi Bucket (cap. 2400 l)
Rubber tank (cap. 1400 l)
BPL „Orbiter 3”



OSTALE PROTUPOŽARNE SNAGE

• U razdoblju od 1. lipnja do  30. rujna – Ministarstvo obrane –
Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će do 200 pripadnika u 
spremnosti za brzu intervenciju te dodatne  snage za ojačanje 
snaga.

• 1 (jedan) desantni brod minopolagač (DBM)
• 1 (jedan) desantni jurišni brod (DJB)
• 2 (dvije) gumene brodice (GB LEADER 599)

• sustav bespilotnih letjelica - izvidnički tim za rano otkrivanje 
požara i nadzor požarišta (angažiranje po posebnoj zapovijedi 
SOD/HKoV)

• U razdoblju od 1. lipnja do  30. rujna  iz sastava Ministarstva 
unutarnjih poslova:

• 1 (jedan) helikopter za izviđanje iz zraka 



Zrakoplovna baza 
Zemunik

- 39  javnih vatrogasnih 
postrojbi 
- 1.371 profesionalnih 
vatrogasaca
- 283 dobrovoljna vatrogasna 
društva
- 2.853 dobrovoljna 

vatrogasca
U PLANU DODATNO 
ZAPOSLITI (2022):
- 1.131 sezonskih 

vatrogasaca
- 25 domicilni vatrogasac

Intervencijska vatrogasna 
postrojba 
- 54 pripadnika              

Zrakoplovna baza 
Divulje (kod Splita)

Dio operativnih vatrogasnih snaga RH (priobalje)



Statistika požara na otvorenom prostoru



UKUPNA STATISTIKA 2022. (do 31.5.2022.) 

https://editor.gis.193.hr/

https://editor.gis.193.hr/


UKUPNA STATISTIKA 2022. (do 31.5.2022.) 

https://editor.gis.193.hr/

PODRUČJE Broj požara 
Opožarena površina 

(ha) 

UKUPNO  PRIOBALJE 2.562 16.202 

UKUPNO  KONTINENT 2.479 29.771 

UKUPNO RH 5.041 45.973 

 najveći broj požara zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji 882,
slijede Karlovačka sa 442,
Ličko-senjska sa 415,
Zadarska sa 393 pa
Zagrebačka sa 380 požara.
Međutim gledajući prema procijenjenoj opožarenoj površini, najveća je
zabilježena u Sisačko-moslavačkoj 11.707 ha,
slijede Karlovačka sa 8.919,
Ličko-senjska sa 7.125,
Šibensko-kninska sa 3.208,
Zagrebačka sa 2.797 te
Zadarska sa 2.354 ha.

https://editor.gis.193.hr/


UKUPNA STATISTIKA 2022. do 15.svibnja 
(Izvor: UVI)

godina
Požar 
kamenjara

Požar 
livade

Požar 
maslinika

Požar njive-
oranice

Požar 
parka

Požar 
pašnjaka

Požar 
šikare

Požar 
šume

Požar 
travnjaka

Požar 
vrta

Požar vinograda 
vočnjaka

Ostali 
požari Ukupno

2021 51 436 37 103 4 121 1165 119 42 11 9 830 2928

2022 35 620 42 150 8 69 1695 267 58 25 21 1770 4760



UKUPNA STATISTIKA 2022. (Izvor: UVI)

https://editor.gis.193.hr/
Godina

Hoteli i ugostiteljski 
objekti Odlagališta

Minirana 
područja

Distribucija el. 
Energije Šume

Otvoreni 
prostor

2021 25 5 8 26 119 3589

2022 36 90 13 56 267 7179

https://editor.gis.193.hr/


DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Temperatura 
• Ožujak i travanj normalni
• Svibanj znatno topliji od 

prosjeka

Oborina
• sušnije – osobito u Dalmaciji!  

(slika)

proljeće (ožujak-travanj-svibanj)



DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

ljeto (lipanj-srpanj-kolovoz)

• izraženo pozitivno odstupanje temperature (znatno toplije od 
prosjeka)

• količine oborine manje od prosječne

• anomalije izražene OSOBITO U SRPNJU I KOLOVOZU!



Ovo proljeće nastao je znatno veći broj požara na priobalju, nego lani -
zbog povoljnijih uvjeta za nastanak požara,  

- zbog najava visokih ljetnih temperatura potrebno je poštivanje 
odredbi:

▪ Zakona o zaštiti od požara

▪ Kaznenog zakona 

▪ Zakona o prekršajima

▪ Zakona o poljoprivrednom zemljištu

▪ Zakona o šumama, Pravilnika o zaštiti šuma od požara 

▪ ODLUKA (županijskih, gradskih, općinskih  tijela) o mjerama za 
sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru (poštivanje 
propisanog perioda zabrane paljenja vatre na otvorenom)

▪ Ostalih propisanih mjera zaštite od požara iz Programa aktivnosti

ZAKONSKE I KAZNENE ODREDBE



• Završetak osposobljavanje i obuke vatrogasaca

(prema zanovljenim i dijelom novim Programima

obuke)

• Priprema privremenih vatrogasnih baza (redovita

dislokacija)

• Zapošljavanje dodatnih (sezonskih) vatrogasaca –

• Priprema zemaljskih i zračnih snaga (kanaderi, zračni

traktori i helikopteri)

• Prilagodba Državnog plana angažiranja

• INFORMACIJA –NOVI METEO PRODUKT – RADARSKA 

SLIKA – PRIKAZ PADALINA 

https://meteo.hr/naslovnica_radarska-

slika.php?tab=radari&idr=kompozit&param=stat

ODRAĐENE I PREDSTOJEĆE
AKTIVNOSTI U PRIPREMI 
POŽARNE SEZONE 2022.



• PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI 
- Mjere za sprečavanje nastajanja požara na

otvorenom prostoru

• VERIFICIRANJE 2 SOP-a

• ORGANIZACIJA I PROVEDBA međuresorne
vatrogasne vježbe „SIGURNOST 22“ u II. kvartalu
2022. godine s ciljem provjere funkcioniranja rada
tijela SUDOS-a uključujući sve sastavnice sustava
domovinske sigurnosti, vatrogasnih postrojbi i
OVZ RH

ODRAĐENE I PREDSTOJEĆE
AKTIVNOSTI U PRIPREMI 
POŽARNE SEZONE 2022.



06. lipnja 2022.

Međuresorna vježba „SIGURNOST 22”



PRIPREMNE AKTIVNOSTI: Točka 33. Programa aktivnosti

1. OPĆI PODACI

RAZINA: Međunarodna i međuresorna vježba na više lokacija u RH i SLO

OBLIK: Vježba za stolom - TTX (tzv. TableTop
Exercise)

VJEŽBA SNAGA NA ZEMLJIŠTU I VODI

NOSITELJ: HVZ/SUDOS

SURAĐUJE: HVZ/VZŽ/MORH (GS OS RH)/MUP/MMPI/HZHM/HCK/HGSS/ 

HKZP/OiV/HŠ

Tijela sustava domovinske sigurnosti (prema scenariju vježbe)

GLAVNA OBUČNA SKUPINA: OVZ RH u Divuljama / VZŽ po lokacijama

VRIJEME IZVOĐENJA: 9. lipnja (TTX) i 10. lipnja 2022. (vježbe na terenu)

MJESTO IZVOĐENJA: Varaždinska, Zagrebačka, Karlovačka, Osječko-baranjska,

Primorsko-goranska i Splitsko-dalmatinska županija,

TRAJANJE VJEŽBE: 9. lipnja do 4 sata i 10. lipnja do 2 sata



2. PLANSKE I PROVEDBENE AKTIVNOSTI
AKTIVNOST SUDIONICI AKTIVNOSTI DATUM ODRŽAVANJA

Izviđanje i planiranje vježbe HVZ / MORH (GS OS RH) / VZŽ travanj/svibanj 2022.

I. Planska konferencija Svi sudionici vježbe 12. svibnja 2022.

Izrada scenarija po lokacijama 
za Elaborat

VZŽ / MORH (GS OS RH)  / HVZ 13.-18. svibnja 2022.

II. Planska konferencija Svi sudionici vježbe 01. lipnja 2022.

Završetak izrade i  i odobrenje 
Elaborata vježbe „Sigurnost 22”

HVZ/GVZ 03. lipnja 2022.

Priprema  OVZ-a u Divuljama HVZ/MORH (GS OS RH) /MUP/OiV 6. lipnja 2022.

Najava vježbe putem PRESS

konferencije
HVZ / MORH (GS OS RH) / MUP / VZŽ

6. lipnja 2022. 
potvrđeno

Priprema  OVZ-a u Divuljama

TTX vježba i proba ter. vježbe
HVZ, MORH i dr. 9. lipnja 2022.

Provedba vježbe na terenu 

„Sigurnost 22” (PRESS konf.)
Svi sudionici vježbe 10. lipnja 2022.

Raščlamba nakon djelovanja
Svi sudionici vježbe

24. lipnja 2022.



Glavni cilj vježbe

1. Cilj vježbe je provjera funkcioniranja rada tijela sustava 
domovinske sigurnosti (SUDOS), u odgovoru na više istovremenih 
velikih požara na otvorenom prostoru te odgovoru na druge 
tehničke i prirodne vrste ugroza.

3. CILJEVI VJEŽBE „SIGURNOST 22”



CILJEVI VJEŽBE ZA STOLOM – TTX  - I. DAN (09. lipnja)

1. Provjera komunikacijskog – informacijskog sustava za potrebe rada 
OVZ RH

2. Uvođenje i testiranje novih tehnologija i provjera prijenosa slike sa 
fiksnih i pokretnih kamera (besposadni sustav vatrogasnih postrojbi i 
HVZ-a te besposadni sustav HV-a) s kriznih žarišta više radnih točaka 
diljem Republike Hrvatske u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu 
Republike Hrvatske (OVZ RH) u realnom vremenu radi poboljšane 
situacijske svijesti za donošenje odluka (C2) 

3. Provjera sposobnosti olakšanog donošenja odluka članova 
Operativnog vatrogasnog zapovjedništva RH (OVZ RH),

4. Provjera funkcionalnosti Državnog plana angažiranja vatrogasnih 
snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara i važećih dokumenata

3. CILJEVI VJEŽBE „SIGURNOST 22”



CILJEVI VJEŽBE ZA STOLOM – TTX  - I. DAN (09. lipnja)

1. Provjera komunikacijskog – informacijskog sustava za potrebe rada 
OVZ RH

2. Uvođenje i testiranje novih tehnologija i provjera prijenosa slike sa 
fiksnih i pokretnih kamera (besposadni sustav vatrogasnih postrojbi i 
HVZ-a te besposadni sustav HV-a) s kriznih žarišta više radnih točaka 
diljem Republike Hrvatske u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu 
Republike Hrvatske (OVZ RH) u realnom vremenu radi poboljšane 
situacijske svijesti za donošenje odluka (C2) 

3. Provjera sposobnosti olakšanog donošenja odluka članova 
Operativnog vatrogasnog zapovjedništva RH (OVZ RH),

4. Provjera funkcionalnosti Državnog plana angažiranja vatrogasnih 
snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara i važećih dokumenata

3. CILJEVI VJEŽBE „SIGURNOST 22”



CILJEVI VJEŽBE ZA STOLOM – TTX  - I. DAN (09. lipnja)

5. Provjera funkcionalnosti novoizrađenih standardnih operativnih 
postupaka,

a) SOP u slučaju prisilnog slijetanja protupožarnog zrakoplova na 
morsku površinu i dr.

b) SOP usklađenog djelovanja u akcijama gašenja požara na moru i na 
pomorskim objektima

c) SOP za najavu i provedbu letačkih operacija zrakoplova koji sudjeluju 
u gašenju požara na otvorenom prostoru s ciljem osiguranja područja 
gašenja požara i prikupljanja vode od ostalih aktivnosti u zračnom 
prostoru

6. Opremanje izdvojenog Operativnog vatrogasnog zapovjedništva HVZ-a i 
testiranje novih tehnologija i provjera prijenosa slike sa fiksnih i pokretnih 
kamera (besposadni sustav vatrogasnih postrojbi i HVZ-a te besposadni
sustav HV-a) s kriznih žarišta više radnih točaka diljem Republike Hrvatske 

3. CILJEVI VJEŽBE „SIGURNOST 22”



CILJEVI VJEŽBE ZA STOLOM – TTX  - I. DAN (09. lipnja)

7. Provjera korištenja sposobnosti slikanja požarišta iz zraka i prijenos slike 
u OVZ RH

8. Provjera sposobnosti lociranja pripadnika IVP-a 

9. Provjera postupanja u odgovoru na krizne situacije (gašenje požara požar 
na otvorenom prostoru na više lokacija i usporedo i s kriznih žarišta više 
radnih točaka diljem Republike Hrvatske), redoslijed i način narastanja 
snaga SUDOS-a sukladno planu vježbe.

10. Provjera alata i tehnologija za predviđanje širenja požara te meteo
produkata na lokacijama radnih točaka u realnom vremenu i GIS alata radi 
poboljšane situacijske svijesti za donošenje odluka

3. CILJEVI VJEŽBE „SIGURNOST 22”



CILJEVI TERENSKO POKAZNE VJEŽBE - II. DAN (10. lipnja) 

1. Primjena komunikacijskog – informacijskog sustava za potrebe rada 
OVZ RH

2. Primjena usklađenog operativnog djelovanja vatrogasnih postrojbi i 
tijela SUDOS-a s obzirom na scenarij više istovremenih požara na 
otvorenom prostoru

3. Primjena usklađenog operativnog djelovanja vatrogasnih postrojbi i 
tijela SUDOS-a s obzirom na scenarij velike prometne nesreće i 
spašavanja u prometu te osiguranja medicinskog prijevoza i radova te 
uklanjanja posljedica vremenskih nepogoda i spašavanja i radova na 
vodi i pod vodom

4. Primjena novih tehnologija i provjera prijenosa slike sa fiksnih i 
pokretnih kamera (besposadni sustav vatrogasnih postrojbi i HVZ-a te 
besposadni sustav HV-a) s kriznih žarišta više radnih točaka diljem 
Republike Hrvatske u OVZ RH u realnom vremenu radi poboljšane 
situacijske svijesti za donošenje odluka (C2) 

3. CILJEVI VJEŽBE „SIGURNOST 22”



CILJEVI TERENSKO POKAZNE VJEŽBE - II. DAN (10. lipnja) 

5. Provjera korištenja sposobnosti slikanja požarišta iz zraka

6. Primjena sposobnosti lociranja pripadnika IVP-a

7. Provjera dijela opreme i tehnike s kojom raspolažu postrojbe te 
funkcioniranja sustava veza

8. Krizno komuniciranje i obavješćivanje

9. Primjena alata i tehnologija za predviđanje širenja požara te meteo
produkata na lokacijama radnih točaka u realnom vremenu i GIS alata radi 
poboljšane situacijske svijesti za donošenje odluka.

3. CILJEVI VJEŽBE „SIGURNOST 22”



Mjesta izvođenja vježbe - lokacija vježbe i lista glavnih događaja:

Vježba za stolom – TTX  - I. DAN (09. lipnja)

Radna točka OPERATIVNO VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE - DIVULJE

1. Funkcionalna provjera rada Situacijskog operativnog središta i OVZ RH 
sukladno potrebama za početak glavnog napora požarne opasnosti

2. Sukladno cjelovitom scenariju vježbe planiranom za 10. lipnja izvršit će se 
provjera integriranog i koordiniranog rada OVZ RH - procedure 
podizanje snaga uz dohvat slike sa svih radnih lokacija, 

3. Operativno – komunikacijski rad članova OVZ RH, članova Situacijskog 
operativnog središta (HVZ, MORH, MUP) i vanjskih službi sukladno 
scenariju vježbe

4. Provjera funkcionalnosti novoizrađenih SOP-ova u komunikacijskom 
segmentu 

5. Prijenos slike iz Situacijskog operativnog središta u prostoriju za 
promatrače.

4. GLAVNI DOGAĐAJI U VJEŽBI I. DAN (09. lipnja)



Mjesta izvođenja vježbe - lokacija vježbe i lista glavnih događaja:

Vježba za stolom – TTX  - I. DAN (09. lipnja)

Radna točka B) IZDVOJENO OPERATIVNO VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO HRVATSKE 
VATROGASNE ZAJEDNICE - DIVULJE

1. Postavljanje šatora, opremanje i funkcionalna provjera rada izdvojenog 
OVZ HVZ sukladno scenariju vježbe 

2. Operativno – komunikacijski rad sa zemaljskim vatrogasnim snagama 
(VZŽ na lokacijama sukladno scenariju vježbe) prikupljanje podataka s 
ulaznih kontrolnih točaka, obrada i priprema izvješća o događaju, 
praćenje vozila i ljudstva te priprema GIS alata.

3. Operativno – komunikacijski rad članova OVZ HVZ i OVZ RH

4. GLAVNI DOGAĐAJI U VJEŽBI I. DAN (09. lipnja)



5. Terenska vježba II. DAN (10.lipnja 2022.)

Sudjeluju vatrogasci iz 
ukupno 14 VZŽ 

(pretežno kontinent)



6. SUDIONICI U PLANIRANJU, ORGANIZACIJI PROVEDBE I 
IZVOĐENJU  MEĐURESORNE VJEŽBE „SIGURNOST 22“
TIJELA – SUDOS-a:
Hrvatska vatrogasna zajednica, Vatrogasne zajednice županija, Ministarstvo
obrane, ZOS GS OS RH Ministarstvo unutarnjih poslova - priprema, organizacija i
provedba vježbe za stolom – TTX i terenske pokazne vježbe, priprema SOS-a za
prihvat i prijenos slike u prostor za promatrače vježbe, priprema OVZ RH priprema
elaborata, brošure, informiranje javnosti, protokolarna i logistička potpora (ručak
za sudionike vježbe, itd.),
1. HVZ – nosilac protokola, organizacija, provođenje vježbe za stolom – TTX i

koordinacija terenskih pokaznih vježbi, moderiranje cjelokupne vježbe,
2. Koordinacija za SUDOS (MHB) – sudionik u protokolu,
3. Ministarstvo obrane, ZOS GS OS RH, HRZ – priprema, organizacija i

sudjelovanje u vježbama, prijenos slike iz OVZ RH i bespilotnog sustava
4. MUP, Ravnateljstvo, - zračne helikopterske snage, prijenos slike putem operat.

kom. vozila, povezivanje i prijenos slike s lokacija u OVZ RH - Nadležno tijelo -
sudjelovanje u TTX vježbama (provjera SOP-ova),

5. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite – tehnička i komunikacijska potpora,
sudjelovanje u vježbama,

6. HVZ / VZŽ (Splitsko-dalmatinska) – organizacija i provođenje vježbe za stolom
– TTX i tehničko-taktički zbor,



7. VZŽ (Zagrebačke, Varaždinske, Karlovačke, Osječko-baranjske, Primorsko-goranske i
susjednih VZŽ) – organizacija i provođenje terenske pokazne vježbe,

8. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Lučka kapetanija, MRCC
koordinacija aktivnosti, organizacija i provođenje vježbe za stolom – TTX (provjera
SOP-ova),

9. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. – koordinacija letačkih i aerodromskih
aktivnosti, provođenje vježbe za stolom – TTX (provjera SOP-ova),

10. Hrvatski zavod za hitnu medicinu, provođenje terenske pokazne vježbe prema
scenariju lokacija,

11. Hrvatski crveni križ provođenje terenske pokazne vježbe prema scenariju lokacija,
12. Hrvatska gorska služba spašavanja - provođenje terenske pokazne vježbe prema

scenariju lokacija,
13. Državni hidrometeorološki zavod – obrada meteoroloških informacija za događaje na

terenu, provođenje vježbe za stolom – TTX i provođenje terenske pokazne vježbe
prema scenariju lokacija,

14. Odašiljači i veze d.o.o. – tehnička potpora, povezivanje i prijenos slike s lokacija u OVZ
RH,

15. Hrvatske šume d.o.o.
16. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

6. SUDIONICI U PLANIRANJU, ORGANIZACIJI PROVEDBE I 
IZVOĐENJU  MEĐURESORNE VJEŽBE „SIGURNOST 22“



7. RAD OPERATIVNOG VATROGASNOG 
ZAPOVJEDNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE -

DIVULJE



OVZ HVZ

VOZ 1

(Varaždinska)

PRESS HVZ

VOZ 2 

(Zagrebačka)

VOZ 3

(Karlovačka)
VOZ 4

(Osječko-

baranjska)

VOZ 5
(Primorsko-

goranska)

7. Mehanizam toka podataka

OVZ RH

PRESS HVZ
ŽVZ/ŽVOC-evi

(zahtjevi i 

angažiranje snaga)



2 x CL-415

2 x AIR 

TRACTOR

2xMI-8 MTV1

VVF/h-
20W

VVF/h-
20W

VVF/h-
20W DBM-82

DJČ-106

GČ-1

GČ-2

NOS 

HRZ 

NOS

HRM

PP NOS Divulje

VVF/h-
20W

VVF/h-
20W

VVF/h-
20W

PP NOS 

VVF/
h-

20W

 Vatrogasne 

postrojbe VZŽ Kazalo

Veza suradnje s postrojbama 

HRZ

Veza suradnje s 

postrojbama HRM

Veza suradnje s državnim 

vatrogasnim operativnim 

središtem
Veza suradnje s 

postrojbama županijskih 

vatrogasnih zajednica i  

postrojbama na terenu

Plovila

 Pomorske policije

Plovila

 lučke kapetanije

Veza suradnje s plovilima 

pomorske policije i lučke 

kapetanije - 16 pomorski kanal

Veza suradnje s postrojbama 

HKoV

Županijski 

vatrogasni 

operativni centri 

i ŽV zapovjednik

NOS 

HRZ 

DVIP 

HVZ

MRCC

NAMIRG

8. PROVJERA SUSTAVA VEZA U OVZ RH I SOP-ova

✓SOP u slučaju prisilnog 
slijetanja protupožarnog 
zrakoplova na morsku 
površinu

- SOP za najavu i provedbu 
letačkih operacija  zrakoplova koji 
sudjeluju u gašenju požara na 
otvorenom prostoru s ciljem 
osiguranja područja gašenja 
požara i prikupljanja vode od 
ostalih aktivnosti u zračnom 
prostoru 

- SOP usklađenog djelovanja u 
akcijama gašenja požara na 
moru i na pomorskim 
objektima

Koordinacija i  komunikacija 
s državnom razinom 

razgovorna grupa ISKRA 2 



2. Lista glavnih događaja 10. lipnja 2022.

9. SCENARIJ VJEŽBE „SIGURNOST 22”

Vatrogasna 

operativna 

zona

Aktivnost za provedbu Područje vježbe

(VOZ 1) POŽAR NA OTVORENOM PROSTORU

Varaždinska županija
Koordinate: LAT: 46.319674°
LONG: 16.571936°

(VOZ 2)

POŽAR NA OTVORENOM PROSTORU

Zagrebačka županija 
Koordinate: LAT: 45,91305        
LONG: 15,90885     

(VOZ 3) TEHNIČKA INTERVENCIJA SPAŠAVANJA U PROMETU 

Karlovačka županija
Helidrom - OB Karlovac Koordinate: 
LAT: 45.477732° LONG: 15.536187°
SKOK - Koordinate: LAT: 45.485323°
LONG: 15.525108°

(VOZ  4) TEHNIČKA INTERVENCIJA SANACIJE POSLJEDICA 

NEVREMENA , SPAŠAVANJA, RADOVA NA VODI I POD 

VODOM

Osječko-baranjska županija
Koordinate: LAT: 45,3910728°
LONG: 18,1907945°

(VOZ  5)

POŽAR NA OTVORENOM PROSTORU I

PROVJERA I USPOSTAVLJANJE SUSTAVA VEZA I 

KOMUNIKACIJE 

Primorsko-goranska županija
Koordinate: LAT: 45,4555°
LONG: 14,1538°

(VOZ 6) PRIJENOS SLIKE, KOORDINACIJA I ZAPOVIJEDANJE U 

OVZ RH

OVZ-RH DIVULJE 
Koordinate: LAT: 43,527557°
LONG: 16,298769°



PRIJENOS SLIKE S VEĆINE LOKACIJA VJEŽBE „SIGURNOST 22”

❑ u suradnji s HKZP-om provedeno je osposobljavanje pet skupina 

vatrogasaca (74 vatrogasaca iz deset županijskih vatrogasnih zajednica i 

DVIP HVZ) koji su uspješno završili online obuku, čime su stekli ovlaštenje 

pilota na daljinu UAS vatrogastva kao ovlaštene osobe sustava vatrogastva.

Izvor: https://www.ebrod.net/slavonski-brod/clanak/novi-dronovi--jvp-grada-slavonskog-broda-osigurat-ce-kvalitetniji-rad-vatrogasaca-i-
vecu-sigurnost-gradana---33197.html



SNIMANJE LOKACIJE - ZAPOVJEDNO VOZILO MUP-a



PRIJENOS SLIKE - BESPOSADNI ZRAKOPLOVNI SUSTAV 
ORBITER 3 b i Canada air CL 415

Žarište pronađeno nakon snimanja letjelicom Orbiter 3



- Provjera integriranog i koordiniranog rada OVZ RH Divulje uz dohvat
slike sa svih radnih lokacija i operativni rad pripadnika HVZ-a,

MORH-a i MUP-a u Situacijskom Operativnom Središtu (SOS)

Operativno vatrogasno zapovjedništvo RH, Divulje
(Splitsko dalmatinska županija)

- prijenos slike iz SOS-a u prostoriju za promatrače.



10. PROGRAM VJEŽBE „SIGURNOST 22” 10.6.

(PRILAGOĐAVAJU PROTOKOLI (VRH/HVZ/MUP/MORH/MHB)

8:55 Dolazak visokih uzvanika ispred zgrade Intervencijske vatrogasne postrojbe Split, Put 

vojarne Divulje 18, 

Prijavak glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića

9:00 Odlazak hodom prema velikoj dvorani na drugom katu u Divuljama

9:05 Uvodno obraćanje: glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković

9:15 Praćenje vježbe (prijenos slike na ekranima), prezentira: GVZ Slavko Tucaković

10:00 Prigodna obraćanja

10:10 Obilazak Operativnog vatrogasnog zapovjedništva RH (prizemlje zgrade)

10:20 Odlazak na prostor pored zgrade Intervencijske vatrogasne postrojbe Split gdje će se 

održati tehničko-taktički prikaz sredstava i opreme operativnih snaga

10:30 Izjave za medije

10:40 Odlazak visokih uzvanika

10:40 Prigodni domjenak iza zgrade IVP Divulje




