
                        
 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

 
 
 

Na temelju članka 12. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim 
operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu („Narodne novine“, broj 33/02, 92/10 i 
73/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________2015. godine donijela 
 

O D L U K U 
o sudjelovanju pripadnika civilne zaštite Republike Hrvatske 

u međunarodnoj vježbi za module civilne zaštite Europske unije „MODEX 2015“ 
 
 

I. 
 

Pripadnici civilne zaštite Republike Hrvatske sudjelovat će u međunarodnoj vježbi za 
module civilne zaštite Europske unije „MODEX 2015“ (u daljnjem tekstu: Vježba) koja se 
temelji na Ugovoru: broj ECHO/B1/SER/2013/11 Europske komisije za „Projektiranje, 
planiranje, provedbu i procjenu terenskih vježbi za module civilne zaštite i timove za tehničku 
podršku“ i Ugovoru: broj ECHO/SER/2013/669047, Participacija Hrvatske sa USAR 
modulima u vježbi za module u razdoblju 2014-2015, sklopljenom 23. rujna 2014. između 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje i tvrtke „FALCK NUTEC B.V.“, sa sjedištem u 
Rotterdamu, Kraljevina Nizozemska koji organizira Vježbu za Europsku komisiju.  
 

II. 
 

Vježba će se održati u gradu Twente, Kraljevina Nizozemska, od 27. do 30. ožujka 
2015. godine. 
 

III. 
 

Glavni ciljevi Vježbe su uvježbavanje i testiranje operativnih postupaka modula 
civilne zaštite za djelovanje nakon razornog potresa kroz interoperabilnost, međunarodne 
procedure i koordinaciju. 
 

IV. 
 

Nositelj priprema i provedbe Vježbe u Republici Hrvatskoj je Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu: Državna uprava). 

U Vježbi će sudjelovati pripadnici civilne zaštite: posebna skupina koju za Vježbu 
osniva ravnatelj Državne uprave s timom za traganje i spašavanje u urbanim sredinama. U 
hrvatskom timu sudjeluje ukupno 40 sudionika s 4 potražna psa i pripadajućim brojem vozila. 

 
 

P R I J E D L O G 
 



V. 
 

Ovlašćuje se ravnatelj Državne uprave da odlukom o upućivanju pripadnika civilne 
zaštite radi sudjelovanja u Vježbi razradi obveze u vezi sudjelovanja pripadnika civilne zaštite 
i materijalno tehničkih sredstava. 
 

VI. 
 

Troškovi pripreme, provedbe i sudjelovanje u aktivnostima Vježbe (prijevoz, 
dnevnice, premije osiguranja, naknade plaće i terenski dodatak za sudionike Vježbe) planirani 
su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu na pozicijama Ministarstva 
unutarnjih poslova, RKP 28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje u okviru projekta 
T863009 Stožerne i terenske vježbe za module civilne zaštite „LOT 1 i LOT 2“ (financijska 
sredstva koja temeljem Ugovora Državnoj upravi plaća organizator Vježbe iz točke I. ove 
Odluke). 
 

VII. 
 

Izvješće o rezultatima i uspjehu Vježbe izradit će Državna uprava u roku od 45 dana 
po završetku Vježbe i dostaviti ga Vladi Republike Hrvatske. 
 

VIII. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

P R E D S J E D N I K 
 

      Zoran Milanović 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Zagreb, 

 



OBRAZLOŽENJE 

 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske sudjeluje temeljem 

ugovora Europske komisije za „Projektiranje, planiranje, provedbu i procjenu terenskih vježbi 
za module civilne zaštite i timove za tehničku podršku“ u vježbi modula civilne zaštite 
Europske unije pod nazivom „MODEX 2015“.  

 
Vježbu za Europsku komisiju organizira tvrtka „FALCK NUTEC B.V“ sa sjedištem u 

Rotterdamu, Kraljevina Nizozemska. 

Korisnice projekta za sudjelovanje na terenskoj vježbi EU modula civilne zaštite su 
Kraljevina Belgija, Republika Hrvatska i Kraljevina Švedska u suradnji s EUCPT (timom 
Europske unije za civilnu zaštitu) i TAST timom iz Republike Finske (tim za tehničku 
podršku).  

Cilj projekta je uvježbavanje modula civilne zaštite za traganje i spašavanje u urbanim 
sredinama u koordiniranom djelovanju i međusobnoj suradnji temeljem scenarija razornog 
potresa.  

Terenska vježba održat će se od 27. do 30. ožujka 2015. godine u gradu Twente-u, 
Kraljevina Nizozemska.  

Planirano je sudjelovanje posebne skupine Državne uprave za zaštitu i spašavanje 
Republike Hrvatske – srednjeg tima civilne zaštite za traganje i spašavanje u urbanim 
sredinama sa 39 osoba, jednim članom kontrolne skupine vježbe (ukupno 40 pripadnika) i 
četiri potražna psa. 

Glavni ciljevi Vježbe su uvježbavanje i testiranje operativnih postupaka modula 
civilne zaštite za djelovanje nakon razornog potresa kroz interoperabilnost, međunarodne 
procedure i koordinaciju. 

Troškove pripreme, provedbe i sudjelovanje u aktivnostima Vježbe snosi organizator, 
temeljem osiguranih financijskih sredstava u proračunu projekta. 

Financijska sredstva za provedbu EU vježbe „MODEX 2015“ sukladno potpisanom 
Ugovoru: broj ECHO/SER/2013/669047, biti će doznačena Državnoj upravi na način i u 
rokovima doznačivanja sredstava koja su utvrđena predmetnim Ugovorom. 

Na temelju članka 12. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim 
operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Državna uprava za zaštitu i spašavanje 
predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje predmetne Odluke, na koju je suglasnost dalo 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. 


