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Predmet: Nacrt prijedloga Strategije nacionalne sigurnosti RH – odgovor na dopis
Hrvatske vatrogasne zajednice

U dopisu koji je upućen od strane Hrvatske vatrogasne zajednice Klasa: 900-01/1701/03, Urbroj: 363-01/01-17-42 od 12. svibnja 2017. godine izneseno je niz neistina pa ovim
putem želimo te neistine ispraviti.
U dopisu se traži da se naziv „operativne snage vatrogastva“ zamjeni s „vatrogasne
postrojbe Hrvatske vatrogasne zajednice“ te se ovaj zahtjev obrazlaže nizom neistinitih
navoda.
Jednako tako kako Zakon o vatrogastvu ne pozna termin „operativne snage
vatrogastva“ nego vatrogasne postrojbe (koje su isključivo operativne snage) također ne
pozna termin „vatrogasne postrojbe Hrvatske vatrogasne zajednice“ jer je Hrvatska
vatrogasna zajednica udruga vatrogasnih zajednica županija i oni su njeni osnivači što je
vidljivo iz članka 2. Statuta Hrvatske vatrogasne zajednice koji glasi:
„HVZ je stručna, humanitarna i nestranačka udruga vatrogasnih zajednica županija i Grada
Zagreba, koje predstavljaju interese u njima udruženih vatrogasnih zajednica općine ili
grada, odnosno područnih vatrogasnih zajednica u Republici Hrvatskoj, a svoju djelatnost
obavljaju bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavajući se u ostvarivanju svojih interesa i
ciljeva pravilima utvrđenim ovim Statutom.
HVZ je udruga od interesa za Republiku Hrvatsku“.
HVZ kao udruga nema i ne može imati vatrogasne postrojbe jer su prema Zakonu o
vatrogastvu vatrogasne postrojbe osnovane za područje grada odnosno općine te u pojedinim
pravnim subjektima pored Intervencijskih vatrogasnih postrojbi na razini države koje su u
sastavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Vatrogasne postrojbe su odgovorne svom
osnivaču, županijskom vatrogasnom zapovjedniku na razini županije i glavnom vatrogasnom
zapovjedniku na razini države.

Sukladno članku 31. Zakona o vatrogastvu glavni vatrogasni zapovjednik odgovoran je
za stanje organiziranosti, osposobljenosti i intervencijsku spremnost vatrogastva na teritoriju
Republike Hrvatske, izravno zapovijeda intervencijskim vatrogasnim postrojbama, vodi
vatrogasne intervencije na području dviju ili više županija te intervencije u kojima sudjeluju
zračne snage za gašenje požara i on je u sastavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje dakle
državni dužnosnik. Istim člankom ali stavkom 5. Zakona o vatrogastvu utvrđeno je da glavni
vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik po dužnosti su članovi Zapovjedništva civilne
zaštite Republike Hrvatske.
Pored tog članak 36. Zakona o vatrogastvu je definirano da glavni vatrogasni
zapovjednik ili njegov zamjenik može narediti svakoj vatrogasnoj postrojbi da sudjeluje u
vatrogasnoj intervenciji na teritoriju Republike Hrvatske s određenim brojem vatrogasaca i
tehničkom opremom, te zatražiti pomoć oružanih snaga Republike Hrvatske.
Prema naprijed navedenim zakonskim odredbama Hrvatska vatrogasna zajednica nema
zakonsku mogućnost podizanja vatrogasnih postrojbi a niti je njoj dana u nadležnost
operativna pripravnost i osposobljenost vatrogastva na teritoriju Republike Hrvatske nego to
isključivo ima glavni vatrogasni zapovjednik koji je dužnosnik u Državnoj upravi za zaštitu i
spašavanje pa iz ovih razloga ne može se prihvatiti predložena promjena iz „operativne
snage vatrogastva“ u „vatrogasne postrojbe Hrvatske vatrogasne zajednice“.
Navodi u točci 3. ovog spornog dopisa su potpuno nerazumljivi i nejasni jer se poziva
na zastarjele propise iz 1994. godine te da zbog tih zastarjelih propisa je smanjena
operativnost vatrogasnih postrojbi. Napominjemo da je Izmjenama i dopunama Zakona o
vatrogastvu koje je učinjeno u 2003. godini na zahtjev Hrvatske vatrogasne zajednice
promijenjen stavak 1. članka 54. kojim je utvrđeno da:
„Ministar unutarnjih poslova, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice:
1. propisuje uvjete radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca,
2. propisuje mjerila za ustroj, razvrstavanje i način djelovanja vatrogasnih postrojbi,
3. utvrđuje osnove organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske,
4. propisuje program i način polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim
ovlastima i odgovornostima,
5. propisuje način i program osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca,
6. propisuje minimum tehničke opreme i sredstva koje moraju posjedovati vatrogasne
postrojbe, sukladno planu zaštite od požara,
7. propisuje međusobne odnose vatrogasnih postrojbi i njihovih pripadnika u vatrogasnim
intervencijama,
8. donosi program i način provođenja teoretske nastave i praktičkih vježbi u vatrogasnim
postrojbama,
9. donosi program i utvrđuje način osposobljavanja građana za provedbu preventivnih
mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih
požarom,
10. propisuje tehničke zahtjeve za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici
vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije,
11. propisuje jedinstven oblik i kroj odore pripadnika vatrogasnih postrojbi te oznake
zvanja,
12. propisuje ustroj, opremanje, osposobljavanje, način pokretanja i djelovanja
intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadu troškova nastalih njihovim
djelovanjem.
Ministarstvo unutarnjih poslova, u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom:

1. organizira i prati stručno osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi,
2. obavlja i druge poslove u svezi s razvojem vatrogastva.”
Nije nam jasno zašto Hrvatska vatrogasna zajednica u nepunih 14 godina od kad je
dobila zakonsku ovlast da predlaže ministru unutarnjih poslova pravilnike kojima bi uredila
stanje u vatrogastvu nije to radila te tada nebi imala primjedbe na stare pravilnike. Zaključak
se sam od sebe nameće da nisu radili na donošenju pravilnika ili nisu znali što treba napraviti
a onda prebacuju odgovornost na druge.
Sukladno naprijed iznijetom smatramo da je dobar naziv „operativne snage vatrogastva“
jer su u tom nazivu svi oni koji su operativno spremni za svaku vatrogasnu intervenciju.
S poštovanjem,
Tajnik Udruge PVH
Branko Šimara

