
          UDRUGA PROFESIONALIH VATROGASACA 

HRVATSKE 
Ksaverska cesta 107; 10 000 ZAGREB 

Telefon 01/4646-398, Internet: http://www.upvh.hr 

Fax: 01/4646-398, E-mail: upvh@zg.t-com.hr 

OIB: 15336596736 Žiro račun:  2340009-1100226764 

                                                                             Zagreb 05.11.2014. 

 

Na temelju članka 22. stavka 3. Statuta Udruge PVH, predsjednik Predsjedništva Udruge 

PVH saziva sjednicu Predsjedništva Udruge PVH koja će se održati dana 12.11.2014. g. 

(srijedu)  u Zagrebu, u prostorim Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanju, Ksaverska cesta 

107. s početkom u 11,00 sati,  te predlaže slijedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice; 

2. Minimalni financijski standardi za 2015. godinu; 

3. Benificirani radni staž i njegovo preoblikovanje u Profesionalnu mirovinu – 

izvješće Mensur Ferhatović; 

4. Zakon o Civilnoj zaštiti koji je stavljen na javnu raspravu; 

5. Zakon o zatiti od požara koji je stavljen na javnu raspravu; 

6. Zakon o vatrogastvu – što je s njim;  

7. Fond za zaštitu vatrogasne struke – informacija o dostavljanju dokumentacije; 

8. Izrada Zbirke propisanih planova i operativnih postupaka u vatrogastvu , 

9. Razno. 

 

Za točku 1.  Svim članovima Predsjedništva dostavljen je zapisnik s prethodne sjednice te 

su na njega imali priliku dati primjedbe koje su usvojene te je takav zapisnik ponovo dostavljen 

članovima Predsjedništva; 

Za točku 2. Glavni vatrogasni zapovjednik će informirati o MFS za 2015. godinu.   

Za točku 3. Zamjena benificiranog radnog staža s profesionalnom mirovinom u novom 

Zakonu o profesionalnim mirovinama, te se daje informacija o tom. 

Za točku 4. Zakon o civilnoj zaštiti je na javnoj raspravi pa se želi zauzeti stav i eventualne 

primjedbe na njegovu primjenu i njegovo donošenje. 

Za točku 5. Zakon o zaštiti od požara je također na javnoj raspravi pa se želi zauzeti stav i 

eventualne primjedbe na njega. 

Za točku 6. Zakon o vatrogastvu još nije na javnoj raspravi pa se traže dodatne informacije 

jer naprijed dva navedena zakona upućuju na ovaj zakon koji nije objavljen. 

Za točku 7. Državno odvjetništvo istražuje financiranje Fonda za vatrogasnu struku pa se o 

tome želi dati i dobiti dodatna informacija. 

Za točku 8. Izrađena je Zbirka propisanih planova i operativnih postupaka u vatrogastvu od 

strane Siniše Petkovićeka te se treba donijeti odluka o naknadi za izvršeni posao. 

Za točku 9. Ako ima kakvih pitanja koje bi trebalo raspraviti Predsjedništvo molimo da 

predložite nakon što dobijete ovaj prijedlog dnevnog reda ili da predložite na samoj sjednici 

Predsjedništva.  

 

S poštovanjem, 

 

PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA 

                                                                                    Goran Franković, v.r. 
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