
 
 

Voditelji radionice  

Sustavi za rukovođenje kriznim 

situacijama 
 

gor Milić (1974.) diplomirao je 2010. godine na Veleučilištu Velika 

Gorica – smjer Krizni menadžment. Radio je kao tehničar civilne 

zaštite u MUP-u (2000. – 2004.), kao viši stručni savjetnik za 

međunarodne odnose u DUZS (2005. – 2012.), kao voditelj Odjela za 

operativne poslove u Sektoru civilne zaštite – DUZS (2012. – 2015.). Od 

prosinca 2015. godine obnaša dužnost voditelja Službe za operativu, 

opremanje i razvoj – zamjenik zapovjednika CZ RH u Sektoru za civilnu 

zaštitu – DUZS. Prvenstveno sudjeluje u razvoju operativnih kapaciteta civilne zaštite kroz 

nacionalne i međunarodne projekte i aktivnosti, posebno kroz organizaciju osposobljavanja 

i uvježbavanja. Od 2009. godine na Veleučilištu Velika Gorica i od 2011. godine na Visokoj 

školi za sigurnost, sudjeluje u izvođenju nastave na više kolegija iz područja kriznog 

menadžmenta. Sudjelovao je u organizaciji i radu brojnih tečaja, stručnih skupova, 

konferencija i vježbi u zemlji i inozemstvu. Objavio je 15 stručnih radova iz područja kriznog 

menadžmenta. Sudjelovao u aktivnostima pružanja međunarodne pomoći u velikim 

nesrećama i katastrofama drugim državama, te operativnom djelovanju u poplavama i 

izbjegličkoj krizi u Republici Hrvatskoj. 

 

 

laden Vinković rođen je 11. veljače 1966. godine u Zagrebu. 

U Zagrebu 1980. završava osnovnu školu, a 1984. srednju 

tehničku školu „Nikola Tesla“. U svibnju 1992. godine 

diplomirao je na fakultetu Strojarstva i brodogradnje u 

Zagrebu te stekao zvanje diplomirani inženjer strojarstva. Od 1992. do 

1993. godine radi u srednjoj školi Sesvete kao nastavnik te predaje 

grupu strojarskih predmeta. Od 1993. zapošljava se u Odjelu za 

vatrogastvo  PU Zagrebačke na radnom mjestu zapovjednika vatrogasne postaje u Gradu 

Zagrebu. Tijekom službovanja u Odjelu za vatrogastvo bio je zapovjednik smjene 

vatrogasne postrojbe i zapovjednik vatrogasne postrojbe. Od 1995. do 1997. odlazi raditi u 

privatni sektor na mjesto direktora proizvodnje u poduzeću „Klanjčić d.o.o“. 1997. dolazi 

raditi u MUP, Odjel za vatrogastvo na mjesto operativnog djelatnika za taktiku i tehniku. Na 

poslovima vatrogastva ostaje do danas kao pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika 

RH. 
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Tijekom službovanja u vatrogastvu (MUP i DUZS) završio je niz tečajeva programa 

Europskog treninga civilne zaštite i drugih međunarodnih tečajeva, tečajeve spašavanja iz 

dubina i visina te tečajeve spašavanja iz ruševina također u inozemstvu. 

Aktivno se bavi proučavanjem i usavršavanjem spasilačkih vještina u vatrogastvu, priprema 

programe izobrazbe, a u novije vrijeme istraživanjima u području vođenja i zapovijedanja na 

vatrogasnim intervencijama kao i primjenama Incident Command System (ICS) u upravljanju 

tijekom velikih nesreća. Pokretač je upotrebe novih tehnologija u vatrogastvu kao što su 

besposadni zrakoplovni sustavi kao potpora u vođenju intervencija. Jedan je od 7 autora 

knjige „Osnove gašenja požara raslinja“ izdane 2010. godine u Zagrebu. Predavač je na 

Veleučilištu Velika Gorica te vodi predmet „Topografija i GIS“. Unutar Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje predavač je za razna specijalistička usavršavanja. 

 


