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Predmet: Primjedbe i prijedlozi na Nacrt prijedloga Zakona o 

zaštiti od požara 
 

Sukladno točci 5. stavku 3. Obrasca informacije o provedbi javne rasprave o Nacrtu 

prijedloga Zakona o zaštiti od požara i prijedloga Iskaza o procjeni učinka Zakona o zaštiti od 

požara dostavljamo naše primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti od 

požara.  

 

A) Generalna primjedba  
 

Zakon o zaštiti od požara i Zakon o vatrogastvu te Zakon o civilnoj zaštiti trebaju ići 

paralelno u proceduru jer se neke odredbe prebacuju iz jednog na drugi zakon a da se ne vidi 

kako je to uređeno u tom drugom zakonu. Poglavito se ova primjedba odnosi na Zakon o 

zaštiti od požara i Zakon o vatrogastvu, gdje se u Zakonu o zaštiti od požara prebacuju 

rješenja na Zakon o vatrogastvu a isti nije uopće napravljen i ne može se uspoređivati kako je 

to u njemu uređeno. 

 

B) Primjedbe po člancima  
 

1. Primjedba na članak 3.  

 

U članku 3. potrebno je definirati pojam „posebni uvjeti zaštite od požara“ i to tako da glasi: 

 

Posebni uvjeti zaštite od požara utvrđuju se kada za građevinu ne postoje hrvatski 

propisi kojima se uređuje zaštita od požara u toj građevini te se moraju primjeniti 

priznata pravila tehničke prakse koja se u posebnim uvjetima navode. 
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Obrazloženje:  
U Zakonu o prostornom uređenju nije definiran pojam posebni uvjeti kako je to naprijed 

predloženo (dolje je citiran pojam iz Zakona o prostornom uređenju) već je općenit a sam 

Zakon u člancima 134 – 139 definira samo Obavijest o posebnim uvjetima a ne i što oni 

moraju sadržavati, tako da je ovo potrebno dodatno definirati. 

 

26. posebni uvjeti su uvjeti za provedbu zahvata u prostoru koje u slučaju propisanom 

posebnim propisom u svrhu provedbe tog propisa javnopravno tijelo utvrđuje na način 

propisan ovim Zakonom, osim uvjeta koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja 

zahvata na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 

 

Također u Zakonu o gradnji u točci 15. nisu definirani posebni uvjeti kako je naprijed 

navedeno  (dolje je citiran pojam iz Zakona o građenju) već je općenit a sam Zakon u 

člancima 81 – 87 definira samo postupak izdavanja posebnih uvjeta građenja a ne i što oni 

moraju sadržavati, tako da je ovo potrebno dodatno definirati 

15. posebni uvjeti su uvjeti za građenje koje u slučaju propisanom posebnim propisom u svrhu 

provedbe tog propisa javnopravno tijelo utvrđuje na način propisan ovim Zakonom, odnosno 

posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, osim uvjeta koji se utvrđuju u 

postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku 

mrežu 

Također je potrebno definirati što je to društveno i gospodarski prihvatljiv 

požarni rizik pojam koji se koristi u članku 1. stavku 2. U koliko se ovaj pojam ne definira 

nije moguće odrediti razinu mjera zaštite od požara da se ostvari cilj zaštite života, zdravlja i 

sigurnosti ljudi i životinja, te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara 
navedeno u članku 1. stavku 2.  

 

Stavak (1) Točka 7)  

„Otpornost na požar je sposobnost dijela građevine da kroz određeno vrijeme ispunjava 

zahtijevanu nosivost (R) i/ili cjelovitost (E) i/ili toplinsku izolaciju (I) i/ili drugo očekivano 

svojstvo“. 

Iza riječi toplinske izolacije, dodati riječi  „u slučaju požara“. 

 

Obrazloženje: 

Definicija po EN ISO 13943 od 2010. g. (Directive 89/106/EEC (No) (Citation in OJEU
*
) 

Official Journal of the European Union) to je toplinska izolacija u slučaju požara a nije isto 

kao izolacijska karakteristika materijala za toplinsku izolaciju kuće. U slučaju požara mjeri se 

temperatura sa vanjske strane izolacijskog materijala koji mora imati određenu otpornost. Kod 

izolacijskog materijala mjere se temperature koje će ostati u objektu i pridonosi da objekt troši 

manje energije za zagrijavanje  

 

2. Primjedba na članak 6., 12 i 21. 
 

2.1. Primjedbe na članak 6. koji glasi: 

 

Članak 6. 

(1) Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te 

prostora, odnosno upravitelji zgrada, dužni su:  
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– osigurati provedbu mjera propisanih ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju 

ovoga Zakona te drugim propisima, planovima, aktima i odlukama iz zaštite od požara 

na njihovom području i/ili vlasništvu,  

– poduzimati mjere za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara, kao i 

mjera za unapređenje stanja zaštite od požara na svom vlasništvu uzimajući u 

obzir ugroženost i stanje zaštite od požara,  

– posjedovati vozila, uređaje, opremu, alat i sredstva za dojavu, gašenje i 

sprječavanje širenja požara na svom vlasništvu, odnosno na svom području u 

količinama, vrsti i na mjestima kako je utvrđeno posebnim propisima te 

procjenama i planovima zaštite od požara,  

- održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, 

ventilacijske i druge namjene, ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu 

prouzročiti nastajanje i širenje požara sukladno propisima, tehničkim normativima, 

normama i uputama proizvođača te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju,  

- održavati slobodnima i propisno označenima evakuacijske putove s funkcionalnom 

rasvjetom u slučaju nužde, kao i pristupe vatrogasnim vozilima.  

(2) Odgovorne osobe u pravnim osobama odgovorne su, u okviru svog djelokruga, za 

provedbu obveza iz stavka 1. ovoga članka. 

 

Obrazloženje:  
Potrebno je poseban članak kojim bi se uredile obveze upravitelja zgrade a koje bi bile 

sukladne s člankom 48. Ustava RH i člankom 93. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 

pravima. Nije prikladno da upravitelj mora posjedovati opremu i sreredtva za gašenje koja su 

citirana u podstavku 3. stavka 1. ovog članka jer to posjeduje zgrada kojom raspolažu vlasnici 

stanova u suvlasničkom dijelu.  

 

Isto tako podstavak 2. stavka 1. ovog članka nije primjeren za upravitelja zgrade jer oni ne 

mogu poduzimati mjere za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara kao i mjera za 

unapređenje stanja zaštite od požara na svom vlasništvu uzimajući u obzir ugroženost i stanje 

zaštite od požara jer oni nisu vlasnici stanova. Ta oderdba se treba odnositi na vlasnike 

stanova, a u zajedničkom dijelu kojim upravlja upravitelj treba se poduzimati navedene mjere. 

Mjere zaštite od požara se trebaju temeljiti na vlasništvu a samo tamo gdje nije moguće 

utvrditi vlasnika trebaju se teretiti korisnici jer je Ustavom RH utvrđeno da vlasništvo 

obvezuje pa citiramo taj članak Ustava RH.    

Članak 48. (Ustava RH) 

Jamči se pravo vlasništva. 

Vlasništvo obvezuje. Nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi 

općem dobru. 

Strana osoba može stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom. 

Jamči se pravo nasljeđivanja. 

 

 

U cilju usklađivanja Zakona o zaštiti od požara s Zakonom o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima navodimo odredne koje bi trebalo poštivati kod definiranja mjera ZOP-a 

prema upraviteljima.  

Upraviteljeve dužnosti i ovlasti  

 

Članak 93.  
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(1) Upravitelj, bio postavljen od suvlasnika ili od suda, upravlja nekretninom i zajedničkom 

pričuvom kao zastupnik svih suvlasnika, i to umjesto njih, pri čemu u odnosu prema 

trećima ne djeluju ograničenja koja bi mu bila postavljena pravnim poslom.  

(2) U upravljanju nekretninom upravitelj je ovlašten voditi u ime svih suvlasnika 

nekretnine postupke pred sudom ili drugim tijelima vlasti, što uključuje i ovlasti da 

opunomoćuje stručne zastupnike za vođenje tih postupaka.  

(3) Upraviteljev odnos sa suvlasnicima glede njegova upravljanja nekretninom ravna se po 

općim pravilima o zastupanju i posebnim pravilima o upravitelju kojega postavljaju 

suvlasnici, ako što drugo ne proizlazi iz položaja koji upravitelju nekretnine daju odredbe 

glave 4. trećega dijela ovoga Zakona.  

(4) Upravitelj je obvezan koliko je najviše moguće čuvati interese svih suvlasnika 

nekretnine i u obavljanju poslova redovite uprave slijediti upute većine, a izvanredne 

poslove poduzimati samo na temelju suglasnosti svih suvlasnika ili odluke suda koja je 

zamjenjuje; uz to je osobito dužan:  

- položiti svakom suvlasniku uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj 

godini i staviti mu na prikladan način na uvid isprave na kojima se temelji, i to 

najkasnije do 30. lipnja svake godine,  

- izraditi pregled predviđenih poslova za održavanje i poboljšice, kao i predvidivih 

troškova i opterećenja u narednoj kalendarskoj godini, te to na prikladan način 

objaviti u kući najkasnije do isteka tekuće kalendarske godine,  

- prikupiti više ponuda za poslove održavanja koji se ponavljaju u razmacima duljim 

od jedne godine, kao i za veće radove radi poboljšice.  

(5) Suvlasnici, u čije ime upravitelj upravlja nekretninom, dužni su o promjeni osobe 

upravitelja ili o promjenama njegovih ovlasti koje se i njih tiču obavijestiti najmoprimce i 

zakupnike na prikladan način; ono što bi neobaviješteni najmoprimci i zakupnici ispunili 

osobi koja više nije upravitelj, ili više nije ovlaštena primiti ispunjenje, valjano je ispunjeno 

i oslobađa dužnike obveze, ali samo ako nisu znali za tu promjenu.  

 

2.2. Primjedbe na članak 12.  

 

Iste primjedbe se odnose i na predloženi članak 12. prijedloga Zakona o zaštiti od požara koji 

glasi: 

Članak 12. 

(1) Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te 

prostora, odnosno upravitelji zgrada iz članka 10. ovoga Zakona, općim aktom uređuju stanje 

zaštite od požara, sukladno propisima, vlastitim planovima i potrebama.  

(2) Ministar će pravilnikom propisati sadržaj općeg akta iz stavka 1. ovoga članka. 
 

Obrazloženje:  
I u ovom članku propisana je obveza upravitelja zgrade da donese opći akt o zaštiti od požara, 

što je neprovedivo. Upravitelj zgrade upravlja s više zgrada, pa je pitanje da li on mora 

donijeti opći akt o zaštiti od požara za svaku zgradu kojom upravlja ili samo za svoju 

djelatnost odnosno prostore u kojima on obavlja vlastitu djelatnost – upravljanje zgradama.  

Preporuka je da se posebnim člankom urede obveze upravitelja zgrada kako bi te obveze bile 

jasne i nedvosmislene.  

Napominjemo da je na isto takvo rješenje iz Zakona o zaštiti od požara („NN“ 92/10.) 

pokrenut postupak ocjene ustavnosti takvih odredbi o kojem je Ustavni sud RH donio rješenje 

pod brojem Broj: U-I-5976/2010 i U-I-2929/2011 od 6. srpnja 2011. pa je ovakvo rješenje u 
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prijedlogu Zakona o zaštiti od požara prejudiciranje rješenja Ustavnog suda RH. Te citiramo 

odredbu u navedenom rješenju; 

6.2. U odnosu na navode Stano uprave d.o.o. Ustavni sud dužan je ispitati osnovanost tih 

navoda s aspekta ovlasti koje su mjerodavnim odredbama ZoZP-a dane upraviteljima 

stambenih zgrada, a osobito u pogledu financijskih učinaka koji su im tim odredbama 

nametnuti. Naime, postavlja se pitanje predstavljaju li te mjere prekomjeran teret za 

predlagatelja i ostale upravitelje. 

2.3. Primjedbe na članak 21.  

 

Iste primjedbe se odnose i na predloženi članak 21. prijedloga Zakona o zaštiti od požara koji 

glasi: 

 (1) Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, 

odnosno upravitelji zgrada dužni su: 

- posjedovati vatrogasne aparate i držati ih uvijek dostupne i propisno označene te ih 

namjenski koristiti,  

- održavati vatrogasne aparate sukladno uputi proizvođača,  

- obavljati redovni pregled vatrogasnih aparata svaka tri mjeseca,  

- ispitivati ispravnost i funkcionalnost vatrogasnih aparata, putem pravne ili fizičke osobe 

(obrtnik) ovlaštene za ispitivanje i servisiranje vatrogasnih aparata (u daljnjem tekstu: 

ovlaštena osoba), najmanje jednom godišnje, a o provedenom ispitivanju na vatrogasnom 

aparatu mora postojati vidljiva oznaka. 

 

 

Obrazloženje:  

Upravitelji zgrada ne posjeduju vatrogasne aparate nego je to u posjedu zgrade kojom 

upravljaju, odnosno u vlasništvu svih vlasnika posebnih stambenih jedinica, pa su oni 

odgovorni za posjedeovanje vatrogasnih aparata.  

3. Primjedbe na članak 5. 
 

Smatramo da izričaj „na način kojim se ne može izazvati požar“ nije dobar je apsolutne 

sigurnosti nema tako da ne postoji način djelovanja kojim se sigurno neće izazvati požar 

(znači svi subjekti su odmah u početku u prekršaju). Rizik za nastanak požara uvijek 

postoji pa ma kako on bio mali. 

4. Primjedbe na članak 7. stavak 4. i 6. i  koji definiraju: 

 (4) Pravne osobe i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su, na način i pod 

uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega te planovima zaštite 

od požara, svojim alatom, opremom, tehničkim i prijevoznim sredstvima, a fizičke osobe i svojim 
radom, sudjelovati u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom. 
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Obrazloženje primjedbe : 

U stavku (4.) ovog članka trebalo bi odrediti da se obaveze odnose samo na radno 

sposobne osobe. 

 „(6) Fizičke (obrti) i pravne osobe, tijela državne vlasti te jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave dužne su pri zapošljavanju i kod promjene radnog mjesta zaposlenika 

provesti osposobljavanje zaposlenika iz područja zaštite od požara sukladno posebnim 

propisima te o osposobljavanju zaposlenika voditi evidenciju.“ 

Obrazloženje:  
Smatramo da se ovim Zakonom treba utvrditi da taj posebni propis o osposobljavanju radnika 

kod zapošljavanja i kod promjene radnom mjesta treba donijeti ministar, jer takav poseban 

propis ne postoji, postoji Pravilniko o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za 

provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine 

ugroženih požarom („NN“ 61/94) koji je donijet na temelju članka 25. stavka 1. alineja 6. 

Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 58/93.) a koji je zastario i nije primjenjiv, pa se 

treba donijeti novi i kvalitetniji na temelju Zakona o zaštiti od požara.  

 

5. Primjedbe na Članak 8. stavci 3., 4. i 5. te dodavanje novog stavka 9. 
 

5.1. Primjedba na stavak 3 i 4. 
 

(3) Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije donosi se na temelju izrađenih procjena 

ugroženosti i planova zaštite od požara gradova i općina na području županije po prethodno 

pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: 

Ministarstva).   

 
(4) Tijelo državne uprave nadležno za poslove vatrogastva daje prethodno mišljenje na dio 

procjene ugroženosti od požara koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz 

minimalna mjerila određena posebnim propisom kojim se uređuje područje vatrogastva.   
 

Obrazloženje:  
Tijelo javne vlasti u ovom slučaju treba izdati upravni akt na koji stranka ima pravo podnijeti 

žalbu jer mišljenje nije upravni akt na koji se stranka u postupku može žaliti, pa je ova 

odredba u suprotnosti s člankom 18. i 19. Ustava RH koji glase: 

 

Članak 18. 

Jamči se pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog 

stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom. 

Pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenima zakonom ako je 

osigurana druga pravna zaštita. 

Članak 19. 

Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na 

zakonu. 

Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela 

koja imaju javne ovlasti. 

  

Ista se primjedba odnosi i na stavak 4. gdje je propisano prethodno mišljenje drugog tijela 

javne vlasti koji također nije upravni akt i na njega se stranka ne može žaliti ili pokrenuti 

upravni spor. Tako negativno mišljenje MUP-a ima za posljedicu neusvajanje procjene i 

plana, a stranka nema mogućnosti žalbe ili pokretanje sudskog postupka. U mišljenju se može 
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navesti niz činjenica zbog kojih se ne izdaje pozitivno mišljenje koji nisu pravno utemeljeni a 

stranka ih mora trpjeti jer nema moguće zaštite svojih interesa koje joj omogućava Ustav RH.   

 

Pored naprijed navedenih primjedbi odredbu stavka 4. ovog članka nije moguće provesti jer 

nisu donijeta minimalna mjerila o organizaciji vatrogasne djelatnosti koja se trebaju donijeti 

na temelju zakona o vatrogastvu. 

Prema Zakonu o sustavu državne uprave pozitivno mišljenje i prethodno mišljenje nije 

predviđeno za rad državne uprave nego postoji upravni i inspekcijski nadzor, a prema Zakonu 

o općem upravnom postupku također ne postoji pozitivno ili prethodno mišljenje tijela vlasti 

nego poznaje samo nalaz i mišljenje vještaka u upravnom sporu. Stoga predlažemo 

usklađivanje ovih odredbi s naprijed navedenim Zakonima s tim da tijelo javne vlasti koje 

izdaje uvjerenje ili drugu potvrdu prikuplja prethodna mišljenja ili druge akte drugih tijela 

javne vlasti a ne da se to prebacuje na stranku. Iz navedenih razloga citiramo članke Zakona o 

sustavu državne uprave koje se treba poštivati kod definiranja navedenih spornih stavaka. 

Članak 17. 

Tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne 

osobe koje imaju javne ovlasti, neposredno primjenjujući zakone i drugi propise, rješavaju u 

upravnim stvarima, vode propisane očevidnike, izdaju uvjerenja i druge potvrde te obavljaju 

druge upravne i stručne poslove. 

Članak 16. 

Protiv pojedinačnih akata, radnji i mjera tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim 

im poslovima državne uprave, donesenih u prvom stupnju, može se podnijeti žalba, a u 

slučaju da žalba nije dopuštena, može se zatražiti sudska zaštita. 

5.2. Primjedbe na stavak (5) koji glasi : 
(5) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su kontinuirano usklađivati 

planove iz stavka 1. ovoga članka s novonastalim uvjetima, najmanje jednom godišnje.  

 

Obrazloženje primjedbe : 

Smatramo da se i Procjena ugroženosti, zbog gospodarskih  i inih promjena treba usklađivati 

sa stanjem na području predmetne jedinice regionalne samouprave. 

Jednako tako trebalo bi usklađivati i procjene ugroženosti i planove zaštite od požara i u 

pravnim osobama koje imaju objekte i prostore razvrstane u I. i II. kategoriju ugroženosti jer 

su i na tim mjestima moguće bitne promjene glede potrebe za provedbom mjera zaštite od 

požara. 

 

5.3.Dodati novi stavak 9. koji glasi. 

 

9) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su kontinuirano 

usklađivati procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija s novonastalim 

uvjetima ukoliko bitno mijenja razinu ugroženosti od požara. Inspektorat unutarnjih 

poslova će na temelju prikupljenih podataka koji opravdano mijenjaju razinu 

ugroženosti narediti izradu revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija. 
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Obrazloženje: 

Jedinice lokalne samouprave i pravne osobe dužni su izvijestiti inspektorat unutarnjih poslova 

o novonastalim uvjetima vezanih uz rizik od nastanka požara. Budući je inspektorat 

unutarnjih poslova jedino tijelo koje daje suglasnosti na novonastale i izmijenjene projekte, te 

sukladno tome ima uvid u novonastalu situaciju, logično je da sukladno njihovoj prosudbi 

može narediti izradu revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.  

 

6. Primjedba na članak 9. stavak 2. i 3. koji glase 
 
(2) Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose se na 

temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije na čijem prostoru 

se nalaze.  

 

(3) Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara županije donosi se po prethodno 

pribavljenom mišljenju Ministarstva i tijela državne uprave nadležne za vatrogastvo. 

 

Obrazloženje: 

Kako je člankom 135. Ustava RH definirano da je „protupožarna zaštita“ u nadležnosti općina 

i gradova a ne u nadležnosti županija to su naprijed navedena dva stavka u nesuglasju s 

Ustavom RH pa ih treba doraditi. Citiramo članka 135. Ustava RH 

Članak 135. 

Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno 

ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, 

prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, 

primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 

tehničku kulturu, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i 

civilnu zaštitu. 

Jedinice područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove od područnog (regionalnog) 

značenja, a osobito poslove koji se odnose na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko 

planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu te planiranje i razvoj mreže 

obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova. 

Isto tako u stavku (4.) određuje se rok u kojem se trebaju donijeti provedbeni planovi. 

Smatramo da bi bio primjereniji izričaj da su jedinice lokalne i područne samouprave 

dužne donijeti provedbene planove po donošenju svog proračuna za iduću godinu. 

 

7. Primjedba na članak 10. stavak 3 i 5. koji glase: 
 
(3) Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina razvrstani u 

prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara dužne su donijeti plan zaštite od požara izrađen na 

temelju procjene ugroženosti od požara. 

 
(5) Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina razvrstani u 

jednu od kategorija ugroženosti od požara dužni su imati stalno zaposlenog jednog ili više 

zaposlenika koji će biti zaduženi za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja 

zaštite od požara. 
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7.1. Obrazloženje za stavak 3.  

 

Prva i druga kategorija ugroženosti od požara pored izrade procjene ugroženosti i plana zaštite 

od požara mora imati i određeni broj vatrogasaca te osoba zaduženih za obavljanje poslova 

zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požar a njihov broj i organizacija će se utvrditi 

posebnim pravilnikom kojeg donosi ministar, pa u ovom smislu treba definirati ovaj stavak.  
 

Na naprijed formulirani način se dozvoljava da se procjenom ugroženosti može a i ne mora 

osigurati vatrogasna postrojba ili vatrogasno dežurstvo, a kako se procjene izrađuju prema 

zahtjevima naručitelja (poslodavca) to će rezultirati za sve pravne osobe koje danas imaju 

vatrogasne postrojbe (rafinerija nafte Sisak i Rijeka, Pliva, Hrvatske autoceste i dr.) da više ne 

moraju imati vatrogasne postrojbe ili dežurne vatrogasce za obavljanje svoje djelatnosti. 

Ovim se direktno ugrožava sigurnost ovakvih objekata i ljudi koji se nalaze na njima te okoliš 

u njihovoj blizini zbog mogućeg akcidenta velikih razmjera.  

 

7.2. Obrazloženje za stavak 5.  

 

Neprimjereno je da pravne osobe razvrstane u 4 kategoriju ugroženosti od požara moraju 

imati zaposlenu osobu zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja 

zaštite od požar jer su to mahom škole, djećji vrtići i domovi te slične ustanove, pa im se na 

ovaj način povečavaju troškovi. U toj kategoriji treba biti osoba koja je zadužena za zaštitu od 

požara a već je uposlena u toj pravnoj osobi. Stručne i druge uvjete za osobe zadužene za 

zaštitu od požara u pravnim osobama treba propisati posebnim pravilnikom jer nisu isti uvjeti 

u rafineriji nafte i u djećejem vrtiću.  

 

Pored navedenog smatramo potrebnim ovim člankom regulirati mogućnost prenošenja ovih 

obveza na drugu pravnu osobu jer već danas većina pravnih osoba ima izdvojene ove poslove 

u posebnu pravnu osobu ili im druga pravna osoba pruža ovu uslugu, što u konačnici ima 

bolje financijske efekte. 

 

8. Primjedba na članak 20 stavak 1. i 5. koj glase: 
 

(1) Ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i 

dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti 

zapaljivih plinova i para, kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprječavanje 

širenja požara (u daljnjem tekstu: stabilni sustavi zaštite od požara) dužan je ispitivati i 

održavati korisnik, sukladno uputi proizvođača, ovim Zakonom i propisima donesenim na 

temelju ovoga Zakona. 

 

(5) Ukoliko korisnik ne posjeduje važeće uvjerenje o obavljenom ispitivanju smatrat će se 

da stabilni sustav zaštite od požara nije ispravan. 

 

Obrazloženje: 

Korisnik ne može imati obvezu obavljanja ispitivanja stabilnih sustava zaštite od požara jer 

prema Ustavu RH samo vlasništvo obvezuje, pa u tom smislu treba i formulirati ova dva 

stavka. Napominjemo da su stabilni sustavi u poslovnim zgradama i sličnim građevinama u 

cijeloj zgradi (na više etaža) a da korisnici koriste samo pojedine etaže ili njihove dijelove i 

nisu u mogućnosti samostalno ispitati te sustave kad se oni protežu po cijeloj zgradi 

(hidrantska mreža, vatrodojava, sprinkleri i sl.). 



 10 

 

9. Primjedba na članak 21 stavak 1., 2., 5. i 6.  
 

9.1. Primjedba na članak 21. stavak 1. pdstavak 4. i stavak 2. koji glasi:  
 

(1) Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te 

prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su:  

- posjedovati vatrogasne aparate i držati ih uvijek dostupne i propisno označene te ih 

namjenski koristiti,  

- održavati vatrogasne aparate sukladno uputi proizvođača,  

- obavljati redovni pregled vatrogasnih aparata svaka tri mjeseca,  

- ispitivati ispravnost i funkcionalnost vatrogasnih aparata, putem pravne ili fizičke 

osobe (obrtnik) ovlaštene za ispitivanje i servisiranje vatrogasnih aparata (u 

daljnjem tekstu: ovlaštena osoba), najmanje jednom godišnje, a o provedenom 

ispitivanju na vatrogasnom aparatu mora postojati vidljiva oznaka.  

(2) Ovlaštenje za obavljanje ispitivanja i servisiranja vatrogasnih aparata izdaje 

Ministarstvo. 

 

Obrazloženje: 

Ovdje se mješaju pojmovi „ispitivanje ispravnosti i funkcionalnost“ i „ispitivanje i 

servisiranje“ koja nisu isti pojmovi.  

Ispitivanje podrazumjeva mjerenja određenih parametara i usporedbu mjerenih rezultata s 

propisanim te utvrđivanje na temelju rezultata da li ispitani uzorak odgovara propisanom. 

Servisiranje podrazumjeva održavanje uređaja u stanju koje osigurava njegovo funkcioniranje 

u zadanim parametrima. Sukladno navedenom bolji pojam je servisiranje vatrogasnih 

aparata pa se ovaj pojam treba koristiti u predloženom tekstu Zakona o zatiti od požara. 

 

9.2. Primjedba na članak 21 stavak 5. i 6. koj glase: 
 

(4) Zaposlenici ovlaštene osobe koji obavljaju poslove ispitivanja i servisiranja vatrogasnih 

aparata moraju biti stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova. 

 

(5) Stručno osposobljavanje iz stavka 4. ovoga članka provodi središnje tijelu državne 

uprave nadležno za vatrogastvo, prema programu i na način koji propisuje ministar na 

prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležne za vatrogastvo. 

 

(6) Ispitivanje i servisiranje vatrogasnih aparata mogu obavljati vatrogasne postrojbe na 

temelju izdanog ovlaštenja Ministarstva iz stavka 2. ovoga članka u skladu s odredbama 

posebnog propisa kojim se uređuje područje vatrogastva. 

 

Obrazloženje: 

Stavkom 5. krši se članak 49. Ustava RH (kojeg citiramo u nastavku) koji garantira 

poduzetničku i tržišnu slobodu. Smatramo da se ovim člankom trebaju propisati da će 

osposobljavanje obavljati pravne osobe koje zadovolje uvjete propisane pravilnikom kojeg će 

donijeti ministar na temelju rješenja ministarstva, a ne propisivati instituciju koja to jedina 

može obavljati, jer to je monopol. 

Članak 49. 

Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. 

Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Zabranjena je 

zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom. 
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Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski 

razvitak svih svojih krajeva. 

Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom. 

Inozemnom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala. 

 

Stavak 6. je nepotreban jer su vatrogasne postrojbe pravne osobe i one mogu pod jednakim 

uvjetima ispitivati vatrogasne aparate kao i sve druge pravne osobe koje ispunjavaju 

kadrovske, tehničke i financijske uvjete. 

 

Napominjemo da se u ovom članku mješaju pojmovi ispitivanje i servisiranje. Servisiranje 

provodi ovlašteni serviser od strane proizvođača, a ispitivanje ovlaštena pravna osoba od 

strane MUP-a.  

 

Ovdje bi također ukazali da se vodi ustavni spor oko ovih odredbi iz Zakona o zaštiti od 

požara („NN“ 92/10.) te je pokrenut postupak ocjene ustavnosti takvih odredbi o kojem je 

Ustavni sud RH donio rješenje pod brojem Broj: U-I-5976/2010 i U-I-2929/2011 od 6. srpnja 

2011. pa je ovakvo rješenje u prijedlogu Zakona o zaštiti od požara prejudiciranje rješenja 

Ustavnog suda RH. Te citiramo odredbu u navedenom rješenju: 

6.1. Ustavni sud dužan je posebno razmotriti i učinke članka 68. alineje 1. u vezi s osporenim 

člankom 41. ZoZP-a u svjetlu zahtjeva koji u odnosu na zakone proizlaze iz načela vladavine 

prava, osobito s aspekta pravne predvidljivosti, pravne izvjesnosti i pravne sigurnosti u 

odnosu na adresate članka 41. ZoZP-a. 

Članak 68. alineja 1. ZoZP-a glasi: 

»Članak 68. 

Pravne i fizičke osobe ovlaštene za obavljanje poslova na temelju Zakona o zaštiti od požara 

(»Narodne novine« br. 58/93., 33/05., 107/07. i 38/09.) nastavljaju s obavljanjem poslova kao 

osobe ovlaštene prema odredbama ovoga Zakona, osim: 

– pravnih ili fizičkih osoba odnosno stručnih službi iz članka 41. ovoga Zakona ovlaštenih na 

temelju članka 22. stavka 5. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 58/93., 33/05., 

107/07. i 38/09.) za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata, koje su dužne 

uskladiti svoje poslovanje s odredbom članka 41. ovoga Zakona do 1. listopada 2011. godine, 

(...)« 

Sukladno tome, Ustavni sud u ovom se rješenju ograničava na utvrđenje da prijedlozi 

predlagatelja ukazuju, s dostatno uvjerljivim razlozima, na potrebu pokretanja ovog 

ustavnosudskog postupka. 

Ista odredba koja je sporna Ustavnom sudu RH nalazi se i sada u članaku 51. prijedloga 

Zakona o zaštiti od požara a ista glasi: 

  

Pravne i fizičke osobe ovlaštene za obavljanje poslova na temelju Zakona o zaštiti od požara 

(»Narodne novine«, br. 92/10.) nastavljaju s obavljanjem poslova kao osobe ovlaštene prema 

odredbama ovoga Zakona, osim:  
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- pravnih osoba, fizičkih osoba obrtnika i stručnih službi ovlaštenih za ispitivanje 

ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara na temelju 

članka 41. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 92/10.), koje su dužne 

uskladiti svoje poslovanje s odredbama članka 21. ovog Zakona u roku od godinu dana od 

stupanja na snagu pravilnika iz članka 21. stavka 3. ovog Zakona. 
 

10. Primjedba na članak 23. stavak 2., 3. i 4. koj glase: 
 

10.1 Primjedba na stavak (2) 

 

(2) Dodatne mjere iz stavka 1. ovoga članka poduzimaju se na temelju izrađene prosudbe 

privremenog povećanog požarnog rizika, a osobito za:  

– privremena mjesta pretakanja zapaljivih tekućina i plinova količina većih od onih 

definiranih držanjem prema posebnom propisu iz područja zapaljivih tekućina i plinova,  

– građevine, građevinske dijelove i prostore za vrijeme održavanja skupova na kojima 

se privremeno okuplja više od 1000 ljudi (priredbe, sajmovi, izložbe, javna okupljanja 

i sl.),  

– vrijeme povećane požarne opasnosti otvorenog prostora proglašene od nadležnog tijela 

prema posebnom propisu iz područja ustroja i djelokruga lokalne samouprave.  

 

Primjedba: 

Ovakvim odredbama alineje 2. bile bi obuhvaćene i javne i poslovne građevine razvrstane u 

kategoriju ugroženosti II.a  za koju se izrađuje Procjena i plan ZOP-a koji, za predmetne 

građevine, definiraju preventivne mjere ZOP-a. 

 

Prema točci 6) stavka 1. članka 3. definirrano je tko može izrađivati prosudbu privremenog 

požarnog rizika i ona glasi: 

„6) Prosudba privremenog požarnog rizika je dokument izrađen po ovlaštenoj osobi za 

izradu elaborata zaštite od požara koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela s 

definiranim dodatnim tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite od požara u slučaju 

privremenog požarnog rizika.“ 

 

Prema navedenom prosudbu privremenog požarnog rizika izrađuje ovlaštena osoba za 

izradu elaborata zaštite od požara a koja je ovlaštenje dobila na temelju rada u 

projektiranju mjera zaštite od požara u gradnji građevine. Kod privremenog povećanja 

požarnog rizika se ne primjenjuju građevinske mjere zaštite od požara nego odrganizacijske 

mjere kao što je vatrogasno dežurstvo, vatrogasna tehnika za gašenje požara i tome slično što 

nije u mogućnosti odrediti osoba koja je dobila ovlaštenje na temelju primjene građevinskih 

mjera zaštite od požara pa predlažemo da se za ovo definiraju i drugi uvjeti kao što je izrada 

procjene ugroženosti od požara gdje se primjenjuju proračuni broja vatrogasaca i određuje 

vatrogasna tehnika na gašenju požara.    

 

10.2. Primjedba na stavak (3) 
 

(3) U slučaju očekivanog privremenog požarnog rizika iz stavka 2. ovoga članka potrebno je 

na izrađenu prosudbu privremenog povećanog požarnog rizika ishoditi mišljenje 

ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za inspekciju zaštite od požara i nadležne javne 

vatrogasne postrojbe. 
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Glede „mišljenja“ ustrojstvene jedinice MUP-a  nadležne za inspekciju zaštite od požara i 

nadležne javne vatrogasne postrojbe (koje u ovom slučaju ne mora biti pozitivno) ukazujemo 

na ranije date primjedbe u vezi s člankom 8. stavak 4.  

 

10.3. Primjedna na stavak 4 

 

Stavak 4. predlažemo da glasi: 

 

(4) Vatrogasno dežurstvo iz stavka 1. ovoga članka smiju obavljati samo osobe osposobljene i 

opremljene prema propisima kojima se uređuje područje vatrogastva. 

 

Obrazloženje: 

Vatrogasno dežurstvo u velikoj većini obavljaju neopremljene osobe, te bez obzira što su 

osposobljene ne mogu obavljati vatrogasni posao bez odgovarajuće zaštitne opreme. 

Vatrogasac je operativan ukoliko je opremljen zaštitnom opremom te osposobljen za rad na 

vatrogasnim poslovima. Vatrogasac ne može sudjelovati u gašenju i spašavanju ukoliko je i 

sam izložen raznim ugrozama, a neadekvatno opremljen zaštitnom opremom. 

 

11. Primjedba na članak 24. glasi: 
 

U članku 24. prijedloga Zakona o zaštiti od požara dodati novi stavak 2. koji treba glasiti: 

 

„2) Ministarstvo unutarnjih poslova na informacijskom sustavu vodi evidenciju o 

požarima, uzrocima nastanka požara, materijalnoj šteti nastaloj u požaru po mjestu 

nastanka i načinu izazivanja požara.“ 

 

Obrazloženje: 

Ministarstvo unutarnjih poslova kao resorno tijelo za zaštitu od požara predlaže zakone i 

podzakonske akte iz ovog područja, dakle uređuje ovu problemetiku, a da ne vodi statistiku na 

jednom mjestu o svim čimbenicima koji utjeću na nastajanje i širenje požara. Ako se ne vodi 

statistika o tome kako se onda mogu predlagati mjere za poboljšanje ovod sustava kada o 

njegovom ponašanju ili kretanju nezna se ništa. Trenutno nitko u Republici Hrvatskoj ne vodi 

jedinstvenu statistiku o požarima koja je potrebna za analize postojećeg stanja i prijedloga 

poboljšanja tog stanja. Napominjemo da se ova statistika vodila dugih niz godina unazad i da 

je loše za cjelokupni sustav zaštite od požara ako se ista ne bude i dalje vodila.   

 

12. Primjedba na članak 25. stavak 2., 3. i 4. koji glase: 
 

„(2) Poslove nadzora provedbe mjera zaštite od požara utvrđenih ovim zakonom i propisima 

donesenim na temelju njega obavljaju i ovlašteni vatrogasni djelatnici Javnih vatrogasnih 

postrojbi.  

(3) Javne vatrogasne postrojbe mogu obavljati nadzora provedbe mjera zaštite od požara u 

vezi s:  

1. prohodnosti cesta i putova za pristup vatrogasnih vozila,  

2. prohodnosti vatrogasnih prilaza i površina za operativni rad vatrogasne tehnike  

3. provođenjem propisanih vatrogasnih vježbi gašenja i spašavanja  

4. ispravnosti crpilišta i mjesta s vodom za vatrogasna vozila  

5. osiguranjem i radom vatrogasnog dežurstva i motrilačko-dojavnih službi  

6. provođenjem mjera zaštite od požara prilikom povećanog požarnog rizika  
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7. provođenjem odluka o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru kod spaljivanja 

biljnog i ostalog otpada,  

8. ispravnošću vanjske hidrantske mreže,  

9. provođenjem propisanih mjera zaštite od požara vezano uz održavanje i čišćenje 

pojasa cestovnih i željezničkih prometnih pravaca kao i pojasa ispod trasa nadzemnih 

elektroenergetskih vodova  

10. ostalim poslovima zaštite od požara prema posebnom nalogu Inspekcije zaštite od 

požara.“  

 

U stavku 3 prije rijeći „Javne“ treba dodati „ovlašteni vatrogsni djelatnici„ 

 

Točku 8. koja glasi „8. ispravnošću vanjske hidrantske mreže,“ treba preformulirati u: „8. 

cjelovitosti i radom vanjske hidrantske mreže“   
 

Obrazloženje: 

Ispravnost vanjske hidrantske mreže ispituju ovlaštene pravne osobe iz članka 20. prijedloga 

Zakona o zaštiti od požara pa to onda ne mogu obavljati ovlašteni djelatnici vatrogasnih 

postrojbi.  

 

U stavak 3. ubaciti novu točku koja glasi: 

  

„10. funkcionalnost i prohodnost putova za spašavanje i evakuaciju u građevini, građevinskim 

dijelovima i prostorima za vrijeme održavanja skupova na kojima se privremeno okuplja više 

od 1000 ljudi (priredbe, sajmovi, izložbe, javna okupljanja i sl.),“ 

 

Obrazloženje 

 

U članku  23. stavak (3) je definirano „ U slučaju očekivanog privremenog požarnog rizika iz 

stavka 2. ovoga članka potrebno je na izrađenu prosudbu privremenog povećanog požarnog 

rizika ishoditi mišljenje ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za inspekciju zaštite od 

požara i nadležne javne vatrogasne postrojbe.“ 

Dakle, nadležna javna vatrogasna postrojba daje mišljenje na izrađenu prosudbu privremenog 

povećanog rizika, te sukladno tome kao jedna od mjera je i vatrogasno osiguranje. Vatrogasna 

postrojba ionako vrši kontrolu funkcionalnosti i prohodnosti puteva za evakuaciju i 

spašavanje, te bi ubacivanjem predložene točke u ovlasti vatrogasne postrojbe dobili na 

efikasnosti rješavanja problematike vezane uz navedenu točku. Vatrogasna postrojba ne može 

dati mišljenje bez kvalitetne kontrole na terenu kako bi utvrdila da li je izrađena prosudba 

sukladna sa situacijom na terenu. Do sada je praksa bila da se sve nepravilnosti prijave 

nadležnoj inspekciji te bi se nalogom inspekcije uklanjale nepravilnosti vezane za 

funkcionalnost evakuacijskih putova. Navedenim prijedlogom bi se efikasnije i brže rješavali 

problemi, bez dodatnog opterećivanja Inspektorata unutarnjih poslova. 

 

„(4) Opis poslova u obavljanju nadzora, način rada, obveze, dužnosti i odgovornosti, uvjete i 

način davanja te oduzimanja ovlaštenja kao i način obavljanja kontrole rada ovlaštenih 

vatrogasnih djelatnika Javnih vatrogasnih postrojbi iz stavka 2. ovog članka, uređuje Vlada 

Republike Hrvatske uredbom.“ 

 

Riječ „javna“se ne piše velikim slovom jer je to opći pojam.  
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13. Primjedba na članak 26. glasi: 
 

U članku 26. dodati stavak 1. koji glasi: 

 

„1) Poslovi inspekcijskog nadzora su poslovi kod kojih postoje posebni uvjeti rada.“ 

 

Obrazloženje: 

Svi inspekcijski poslovi obavljaju se na terenu i u posebnim uvjetima kao što je hladnoća, 

kiša, snijeg, sunce i slično pa se trebaju proglasiti kao poslovi s posebnim uvjetima rada. 

 

14. Primjedba na članak 36. koji glase: 
 

„Postupak inspekcijskog nadzora po utvrđenim neispravnostima i nepravilnog korištenja 

dimnjaka u građevinama nakon obavljene kontrole i čišćenja od strane za to ovlaštene službe, 

provodi građevinska inspekcija sukladno posebnom propisu.“ 

 

Ovaj članak treba brisati jer se ne može ovim Zakonom o zaštiti od požara propisivati 

nadležnost građevinske inspekcije, kad je ona propisana Zakonom o građevinskoj inspekciji 

jer se u članku 2. stavku 2. tog Zakona jasno definira da građevinski inspektori provode 

nadzor nad održavanjem i uporabom građevine a što se ponovo želi urediti člankom 36. 

prijedloga Zakona o zaštiti od požara. Navedeni stavak 2. članka 2. Zakona o građevinskoj 

inspekciji glasi:: 

 

2) Građevinski inspektor obavlja inspekcijski nadzor građenja, provedbe stručnog nadzora 

građenja, održavanja i uporabe građevina, osim građevina čije građenje nadzire upravno 

tijelo.  

 

15. Primjedba na članak 37. glasi: 
 

Iza stavka 4. dodati novi stavak koji glasi: 

„(5) Za naređene mjere otklanjanja nedostataka iz stavka 4. ovoga članka, Ministarstvo 

će donijeti rješenje, najkasnije u roku od osam dana od dana izricanja mjere 

otklanjanja utvrđenih nedostataka.“ 

 

Obrazloženje: 

Na svaki akt ili radnja tijela javne vlasti prema stranki u postupku mora omogućiti da stranka 

ima pravo žalbe ili sudske zaštite što je utvrđeno člankom 18 i 19. Ustava RH.  

 

16. Primjedba na članak 40. glasi: 

Iza stavka 2 dodati novi stavak 3 koji glasi: 

(3) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva, uz prethodno mišljenje 

središnjeg tijela državne uprave za vatrogastvo, donosi godišnji program aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na 

području Jadrana. 

Obrazloženje: 

Područje Jadrana ovisno o klimatskim uvjetima, ugroženo je požarima otvorenog prostora te 

se za tako specifično područje trebaju poduzimati dodatne preventivne mjere kojima je 
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namjera sprečavanje nastanka požara i kurativne mjere kojima je namjera u što kraćem 

vremenu ugasiti požar na otvorenom prostoru. Iz ovih razloga treba se donositi posebni 

program kojim će se dodatno angažirati sva tijela javne vlasti na kontroli provođenje 

preventivnih mjera zaštite od požara, za što se trebaju osigurati i dodstna financijska sredstva 

u državnom proračunu. Isti program sadržavao bi i kurativne mejre koje se odnose na gašenje 

požara a koje zahtjevaju dodatno osiguranje financijskih sredstva u državnom proračunu.     

 

 

Unaprijed se zahvaljujemo na razumjevanju na iznijete primjedbe i prijedloge te se 

nadamo usvajanju istih. 

 

S poštovanjem,  

 

                                                                                                    Predsjednik Udruge PVH 

                                                                                             Goran Franković, dipl.ing. v.r. 

 


