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PREDMET: Naknada za vatrogasnu intervenciju (naknada za gašenje požara)   
 
 

Na 12. sjednici Predsjedništva Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske na kojoj ste 
i Vi bili nazočni, nakon rasprave a na temelju Vaše preporuke, donijet je zaključak da se uputi 
zahtjev DUZS za rješavanje naknade vatrogascima koji su bili na vatrogasnoj intervenciji 
izvan svog područja djelovanja. Ovdje bi napomenuli da postoje dva slučaja kad se treba 
utvrditi naknada za vatrogasce koji izlaze na vatrogasnu intervnciju i to: 

 
1. kad vatrogasna postrojba intervenira izvan svog područja djelovanja po naredbi 

glavnog vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika što je utemeljeno na 
članku 36. stavku 1. Zakona o vatrogastvu i  

2. kad vatrogasna postrojba intervenira izvan svog područja djelovanja po nalogu 
županijskog vatrogasnog zapovjednika što je utemeljeno na članku 36. stavku 2. a u 
vezi s člankom 38. stavka 3. i 4. Zakona o vatrogastvu  

  
Prema članku 43. stavku 7. utvrđeno je da se sredstva za troškove intervencije 

vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu glavnoga vatrogasnog zapovjednika 
osiguravaju u državnom proračunu a prema istom članku ali stavku 4. sredstva za troškove 
intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskoj vatrogasnog 
zapovjednika osiguravaju se u proračunu županije. 

 

Članakom 38. Zakona o vatrogastvu utvrđeno je pravo na naknadu materijalnih troškova 
i štete koje su pri tome imale vatrogasnim postrojbama koje sudjeluju u intervencijama i 
spašavanju ljudi ugroženih nastalim događajem izvan svog područja djelovanja na teret Grada 
Zagreba, grada ili općine, na čijem su području obavljale intervenciju. Stavkom 3. i 4. istog 
članka utvrđena je mogućnost da se dio troškova vatrogasnim postrojbama nadoknadi iz 
državnog proračuna s tim da Vlada RH donese Odluku o naknadi troškova i štete koje su 
imale vatrogasne postrojbe.  

 
Sukladno naprijed iznijetom predlažemo da DUZS izradi Odluku o naknadama za 

vatrogasnu intervenciju koju će donijeti Vlad RH te da ta Odluka utvrdi jedinstvenu naknadu 
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za svakog vatrogasca koji sudjeluje na vatrogasnoj intervenciji izvan područja djelovanja 
njegove matične vatrogasne postrojbe. Naknada bi trebal biti: 

1. Poludnevna za sudjelovanje na vatrogasnoj intervenciji do 12 sati i  
2. Cjelodnevna za sudjelovanje na vatrogasnoj intervenciji duže od 12 sati.  

 

Visina naknade trebala bi obuhvatiti sve troškove pojedinog vatrogasca osim troškove 
smještaja i prehrane ako je isto osigurano na terenu. Pored ovog smatramo da bi ovako 
utvrđena naknada trebala biti neoporeziva, odnosno ista se ne bi uračunavala u dohodak 
pojedinca te se na istu ne bi trebali plačati doprinosi koji su vezani uz rad. 

 

Predmetna Odluka trebala bi utvrditi u kojim slučajevima će se na teret državnog 
proračuna isplačivati naknada vatrogascima koji su sudjelovali na intervenciju izvan svog 
područja prema članku 38. stavku 3. i 4. Zakona o vatrogastvu.   

 

S poštovanjem,  
 

                                                                                                    Predsjednik Udruge PVH 
                                                                                             Goran Franković, dipl. ing. 

                                                                                                                                     
 
 
 


