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                                                                             Zagreb 05.10.2017. 

 

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

PVH saziva sjednicu Predsjedništva Udruge PVH koja će se održati dana 19.10.2017. g. 

(četvrtak)  u Zagrebu, u prostorim Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja, Ksaverska 

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

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice; 

2. Propis o izradi analize vatrogasne intervencije; 

3. Propis o definiranju radnih mjesta u JVP; 

4. Postupnik o stručnom nadzoru nad vatrogasnim postrojbama; 

5. Naknade vatrogascima za obavljanje vatrogasne intervencije; 

6. Profesionalna mirovina za vatrogasce; 

7. Financijski plan za 2017. godinu; 

8. Izvješće Predsjednika o aktivnostima u vezi novog ustroja vatrogastva 

9. Razno. 

 

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

su na njega imali priliku dati primjedbe kojih nije bilo te je takav zapisnik objavljen na portalu 

Udruge PVH; 

Za točku 2. Kako se u zadnje vrijeme u medijima zahtijevaju analize vatrogasnih 

intervencija za požare otvorenog prostora, treba se izraditi propis koji će utvrditi kako se izrađuje 

analiza vatrogasne intervencije i što sve mora obuhvatiti takva analiza. 

Za točku 3. Da bi se moglo utvrditi koliki su minimalni standardi za pojedinu JVP treba 

definirati radna mjesta u vatrogasnim postrojbama kojima bi se dodali određeni koeficijenti te da 

se na temelju tog može izračunati minimalni financijski standardi a ne na temelju izmišljenih 

kriterija koji se stalno neopravdano mijenjaju. 

Za točku 4. Kako je Zakonom o vatrogastvu definiran stručni nadzor nad vatrogasnim 

postrojbama od strane županijskog i glavnog vatrogasnog zapovjednika, treba propisati što se sve 

nadzire i nad kojim postrojbama se obavlja stručni nadzor te u kojim vremenskim periodima. 

Za točku 5. Potrebno je ujednačiti naknade koje vatrogasci dobiju kad sudjeluju na 

vatrogasnoj intervenciji bilo na svom području ili na području drugih jedinica lokalne 

samouprave. 

Za točku 6. Ponovo bi trebali pokrenuti problematiku starosne strukture u JVP te kao izlaz 

iz ove problematike utvrditi profesionalnu mirovinu za određenu životnu dob profesionalnog 

vatrogasca iznad koje više ne može obavljati vatrogasnu djelatnost kao profesionalni vatrogasac. 

Za točku 7. Financijski plan za 2018. g. Udruge PVH mora donijeti prije nastupanja nove 

financijske godine pa će se prijedlog financijskog plana za 2018. godinu dati na samoj sjednici 

Predsjedništva da članovi daju svoje prijedloge i mišljenja na njega. 

Za točku 8. Predsjednik UPVH je sudjelovao na sastancima (okrugli stol) koji su 

organizirani kod Predsjednice RH te kod Pravobraniteljice RH te će izvijestiti Predsjedništvo o 

zaključcima sa ovih sastanaka. 

 

S poštovanjem, 

 

PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA 

                                                                                    Goran Franković, v.r. 
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