PRIJEDLOG
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 33/2002, 92/2010 i 73/2013), Vlada
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________2013. godine donijela
ODLUKU
o sudjelovanju pripadnika Državne uprave za zaštitu i spašavanje
u međunarodnoj vježbi zaštite i spašavanja „EU PROMETHEUS 2014“
I.
Pripadnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Oružanih snaga Republike Hrvatske
sudjelovat će u međunarodnoj vježbi zaštite i spašavanja „EU PROMETHEUS 2014“ Mehanizma
Zajednice za civilnu zaštitu.
Provođenje projekta civilne zaštite „EU PROMETHEUS“ obavlja se u suradnji s
nacionalnim partnerima - Glavnim tajništvom za civilnu zaštitu Helenske Republike, Tehničkim
sveučilištem Krete - Odjelom za zaštitu okoliša, Predsjedništvom Vijeća ministara – Odjel za civilnu
zaštitu Talijanske Republike, Civilnom obranom Cipra i Crvenim križem Helenske Republike Odjelom za spašavatelje.
Nositelj i koordinator projekta je Glavno tajništvo za civilnu zaštitu Helenske Republike, a
Državna uprava za zaštitu i spašavanje je pridruženi korisnik.
II.
Međunarodna vježba zaštite i spašavanja „EU PROMETHEUS 2014“ (u daljnjem tekstu:
Vježba) održava se u području grada Atene u Helenskoj Republici u svibnju 2014. godine.
III.

-

Glavni ciljevi Vježbe su:
uvježbavanje i provjera postupka za slanje međunarodne pomoći
stvaranje i testiranje zajedničkih modula civilne zaštite Europske unije
procjena koordinacije pomoći putem Emergency Response Center
procjena aktivacije i učinkovitosti zajedničkih modula civilne zaštite Europske unije
testiranje zrakoplovnih i zemaljskih snaga Republike Hrvatske za odlazak i djelovanje u
drugoj državi
testiranje procedura angažiranja zrakoplovnih i zemaljskih snaga Republike Hrvatske
testiranje interoperabilnosti timova iz različitih država.
IV.

Nositelj priprema i provedbe Vježbe u Republici Hrvatskoj je Državna uprava za zaštitu i
spašavanje.
U Vježbi će sudjelovati pripadnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje - Državne
vatrogasne intervencijske postrojbe, s vatrogasnom tehnikom (kao zemaljski tim za gašenje požara).
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Uz pripadnike iz stavka 2. ove točke, u Vježbi sudjeluju i Oružane snage Republike Hrvatske
(dva zrakoplova Canadaira s pripadajućim zrakoplovno - tehničkim osobljem) na temelju posebne
odluke Vlade Republike Hrvatske.
V.
Financijska sredstva potrebna za pripremu i provedbu Vježbe osigurana su u okviru
proračuna projekta Financijskog instrumenta za civilnu zaštitu, Mehanizma Zajednice za civilnu
zaštitu i Državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Državne uprave za zaštitu i
spašavanje.
Međusobna prava i obveze sufinanciranja Projekta uređena su Sporazumom o partnerstvu
vezanom uz projekt civilne zaštite „EU PROMETHEUS“.
Ovlašćuju se ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje i ministar obrane za sklapanje
Sporazuma kojim će definirati međusobne financijske obveze.
VI.
Ovlašćuje se ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje da odlukom o pripremi i
provedbi Vježbe, razradi obveze u svezi sudjelovanja osoba i materijalno tehničkih sredstava u
Vježbi.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
Zoran Milanović
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Zagreb,
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OBRAZLOŽENJE
Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ministarstvo obrane Republike Hrvatske sudjelovat
će u provođenju projekta civilne zaštite „EU PROMETHEUS; Hitan odgovor na šumski požar u
sučelju otvorenog prostora-urbane sredine“. Cilj projekta je testirati međunarodnu pomoć u slučaju
velikih požara koji su u zamišljenom scenariju zahvatili Helensku Republiku i ugrožavaju
industrijska i naseljena područja. Nacionalni kapaciteti Helenske Republike nedovoljni su te ona
aktivira Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu i traži pomoć.
Nositelj i koordinator projekta je Glavno tajništvo za civilnu zaštitu Helenske Republike, a
Državna uprava za zaštitu i spašavanje je pridruženi korisnik. Provođenje projekta obavlja se s
nacionalnim partnerima - Glavnim tajništvom za civilnu zaštitu Helenske Republike, Tehničkim
sveučilištem Krete - Odjelom za zaštitu okoliša, Predsjedništvom Vijeća ministara - Odjel za civilnu
zaštitu Talijanske Republike, Civilnom obranom Cipra i Crvenim križem Helenske Republike Odjelom za spašavatelje.
U Republici Hrvatskoj u provedbu projekta „EU PROMETHEUS” uključeni su Državna
uprava za zaštitu i spašavanje (Državne vatrogasne intervencijske postrojbe kao zemaljski tim za
gašenje požara s vatrogasnom tehnikom) i Oružane snage Republike Hrvatske (u čijoj nadležnosti su
zrakoplovne snage i potrebna podrška za njihovo djelovanje).
Republika Hrvatska u vježbi „EU PROMETHEUS 2014“ planira sudjelovati sa sljedećim
modulima:
- zrakoplovni vatrogasni modul (FFFP) – 2 zrakoplova, najmanje 4 posade, tehničko osoblje,
terenski komplet za održavanje, komunikacijska oprema. Generirane su deklarirane snage za
provedbu predmetne Vježbe, ukupno 8 letača i 8 tehničara potrebnih specijalnosti,
- gašenje požara zemaljskim snagama (GFFF) - maksimalno 20 vatrogasaca, zapovjedno
vozilo, kombi vozilo, vozilo za gašenje šumskih požara, oprema za gašenje šumskih požara
(cijevi, gumeni spremnici, pile, prijenosne pumpe za vodu…).

-

Glavni ciljevi vježbe „EU PROMETHEUS 2014“ su:
uvježbavanje i provjera postupka za slanje međunarodne pomoći
stvaranje i testiranje zajedničkih modula civilne zaštite Europske unije
procjena koordinacije pomoći putem Emergency Response Center
procjena aktivacije i učinkovitosti zajedničkih modula civilne zaštite Europske unije
testiranje zrakoplovnih i zemaljskih snaga Republike Hrvatske za odlazak i djelovanje u drugoj
državi
testiranje procedura angažiranja zrakoplovnih i zemaljskih snaga Republike Hrvatske.

Ukupan proračun Republike Hrvatske u ovom projektu je 256.484,00 eura, od toga je udio
Europske komisije 218.011 eura (prijevoz, smještaj i prehrana, troškovi rada osoba koje rade na
projektu, troškovi dva zrakoplova Canadair CL 415 - osoblje, gorivo, održavanje i ostalo), a 38.473
eura snosi Republika Hrvatska za plaće osoba koje će na projektu raditi (odlazak zemaljskih snaga i
troškove pripreme vježbe, odlasci na sastanke u Helensku Republiku, TTX vježba, i dr.).
Koordinator projekta uplatio je Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje 60% odobrenih sredstava,
odnosno 130.791,60 eura, dok će preostalih 40% uplatiti nakon završetka projekta i podnošenja
izvješća Europskoj komisiji.
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