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          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: HR8323400091100226764 

 

ZAPISNIK 

SA 5. SJEDNICE  PREDSJEDNIŠTVA UPVH u V. SAZIVU 
 

Sjednica je održana u utorak dana 08.05.2019. g. u Zagrebu, u prostorijama Učilišta 

vatrogastva, zaštite i spašavanja, Ksaverska cesta 107. s početkom u 11,00 sati . 

 

Sjednici su nazočni: 

1. Goran Franković – Predsjednik; 

2. Željko Šoša – član Predsjedništva; 

3. Davor Vrabec – član Predsjedništva; 

4. Marjan Kicivoj član Predsjedništva 

5. Mario Rogina – član Predsjedništva; 

6. Miroslav Bilušić – član Predsjedništva; 

7. Stjepko Krilanović – član Predsjedništva  

8. Željko Vlk – član Predsjedništva; 

9. Kristijan Baričević – član Predsjedništva 

10. Robert Meglić – zamjena člana Predsjedništva;  

11. Mensur Ferhatović  – član Predsjedništva, 

12. Stjepan Draganić - član Predsjedništva;  

13. Branko Šimara - tajnik  

 

Odsutni: 

1. Zvonimir Ljubičić – član Predsjedništva; 

2. Jurica Bulog – član Predsjedništva; 

3. Marko Popović – član Predsjedništva; 

4. Vilko Smažil – član Predsjedništva;  

5. Krešimir Benceković – član Predsjedništva,  

6. Dejan Koprek – član Predsjedništva;  

7. Rajko Rajković – član Predsjedništva;  

 

Sjednici je prisustvovalo 12 od 19 članova Predsjedništva te je bio kvorum za punovaljano 

odlučivanje pa je održana peta redovna sjednica Predsjedništva u V sazivu. Sjednicu je vodio 

Predsjednik UPVH Goran Franković. Dnevni red je svim članovima Predsjedništva dostavljen u 

pozivu za sjednicu Predsjedništva te su dostavljeni materijali za točku 2. i 4. dnevnog reda. 

Predsjedništvo je prihvatilo predloženi dnevni red s tim da se točka 6. dnevnog reda stavi kao 

prva točka dnevnog reda jer je sjednici nazočan predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante 

Sanader koji zbog obveza nije u mogućnosti ostati dulje, a želio bi dati objašnjenja na prijedlog 

Zakona o vatrogastvu. Članovi Predsjedništva su jednoglasno prihvatili ovakvu promjenu 

dnevnog reda kako slijedi: 

 

DNEVNI RED: 

1. Izrada novog Zakona o vatrogastvu – informacija i zaključci  
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2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice;  

3. Usvajanje Izvješća o radu UPVH za 2018;  

4. Usvajanje financijskog izvješća UPVH za 2018. g;  

5. Plan rada za 2019. godinu;  

6. Financijski plan za 2019. godinu;  

7. Određivanje datuma i mjesta održavanja 14. izvještajne Skupštine UPVH.  

8. Razno.  

 

Točka 1. dnevnog reda – Izrada novog Zakona o vatrogastvu – informacija i zaključci  

 

Predsjednik napominje da je Udruga PVH sudjelovala u izradi prijedloga novog Zakona o 

vatrogastvu sa svojim predstavnicima tajnikom i ja kao predsjednik te da smo davali prijedloge i 

primjedbe u toku izrade ovog prijedloga Zakona o vatrogastvu. Nismo odstupali od naših 

zaključaka glede radno pravnog statusa profesionalnih vatrogasaca, i na toj osnovi smo izradili 

prijedlog zakona koji je dostavljen HVZ odnosno predsjedniku Anti Sanaderu koji je na čelu 

radne skupine za izradu Zakona. Predsjednik HVZ-a  je u prethodnoj i ovoj godini održao 

sastanke sa svim relevantnim čimbenicima u vatrogastvu, sindikatima, predstavnicima 

profesionalnih vatrogasaca u gospodarstvu, odborom za profesionalno vatrogastvo, 

koordinacijama vatrogasnih zajednica županije i zaključilo se da se trebaju usvojiti svi prijedlozi 

koji su na tim sastancima iznijeti. Ovi zahtjevi su dosta opširni i to je skup želja te je tajnik to 

sažeo u jedan prijedlog zakona koji je ukupno imao oko 140 članaka, te je kao takav predan 

Predsjedniku HVZ-a. Današnji prijedlog Zakona je poslan na teren i taj tekst nije identičan onom 

tekstu koje smo mi predali, a na koji ste se vi očitovali. Nakon toga što smo dobili primjedbe vas 

sa terena održali smo sastanak s Predsjednikom HVZ-a na kom smo zatražili ubacivanje naših 

zahtjeva koji se odnosi na glavu 9 i 10. predloženog Zakona i on je prihvatio sve naše primjedbe 

koji su ugrađeni u predloženi tekst Zakona. Koji su sad postupci nakon što je na e- savjetovanju 

izašla Procjena učinka Zakona, te koji je tekst predan MUP-u na daljnji postupak. Napominjem 

da su svi zapovjednici JVP-a pozvani na koordinacije koje su se održavale po županijskim 

zajednicama. 

Ante Sanader napominje da smo nakon loše požarne sezone 2017. godine dobili zadatak 

da se izradi novi Zakon o vatrogastvu te smo u prvom početku pristupili analizi stanja a tek onda 

na prijedloge oko novog Zakona. Krajem prošle godine je usvojen Zakon o ustroju ministarstva i 

državnih organizacija u kojem je HVZ preuzela sve poslove vatrogastva i da se u roku od godinu 

dana mora donijeti novi zakon kojim će se urediti cjelokupno vatrogastvo. I od početka ove 

godine smo krenuli u daljnji rad na novom Zakonu o vatrogastvu, te smo prošli sve koordinacije 

vatrogasnih zajednica županije, sindikate, odbor za profesionalne vatrogasce i vatrogasce u 

gospodarstvu, kolegij Predsjedništva proširen s OTS-om i tu je bilo dosta prijedloga nakon čega 

je izrađen prijedlog Zakona koji je dostavljen u MUP, na daljnju proceduru. Nakon što smo 

dostavili ovaj prijedlog Zakona Goran se javi da nije zadovoljan s tekstom Zakona pa smo se 

ponovo sastali i ubacili sve članke iz glave IX i X i još neke primjedbe koje su ugrađene u 

prijedlog Zakona zajedno s primjedbama gospodarstva. Prije smo održali sastanak u Ministarstvu 

rada i oni su dali svoje primjedbe na naš prijedlog Zakona koje je tajnik uskladio i koje su 

uvrštene u ovaj prijedlog Zakona. U početku je bio koncept da bi se sve vatrogasne organizacije 

osnivale po Zakonu o vatrogastvu a da se ne osnivaju po zakonu o udrugama i zakonu o 

ustanovama. Nakon analize i razgovora u Vladinom uredu za zakonodavstvo smo se odlučili da 

sad prvo uredimo državnu razinu te da se ostavi osnivanje vatrogasnih organizacija prema 

Zakonu o udrugama a JVP prema Zakonu o ustanovama, i to je sadašnji koncept ovog Zakona. 

Ovim se zakonom definira suglasnost na izbor niže razine zapovijedanja od glavnog vatrogasnog 

zapovjednika preko županijskog zapovjednika JVP- a i vatrogasnih zajednica općine i gradova. 

Mi smo nastojali urediti i zapovjedna vijeća koja bi imali ulogu kontrole rada ali da to bude na 
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način da se u vijeće postavljaju stručni i kompetentni ljudi kako bi se izbjeglo uhljebljivanja. 

Nastojali smo da onaj koji financira JVP ima većinu u vatrogasnom vijeću, ali sve to ide na 

raspravu pa ćemo vidjeti što će se od toga prihvatiti. Ovo je bio pokušaj da se zaštiti vatrogasna 

struka a kako će to na kraju završiti nakon rasprave vidjet ćemo. Napominjem da je ovaj 

prijedlog Zakona o vatrogastvu za sad ipak samo spisak želja koji će sad ići na raspravu i 

pregovaranje, ako se većina vatrogastva složi onda ćemo ići s njim na usvajanje. Opcija je da se 

e- savjetovanje održi u slijedećem mjesecu, a da se prvo čitanje u Saboru održi prvo čitanje u 7 

mjesecu, a drugo čitanje u jesenskom sazivu Sabora. Druga je varijanta da cjelokupno 

vatrogastvo ako ne bude suglasja s ovim prijedlogom zakona, ide u MUP. 

Predsjednik napominje da u svakoj opcije donošenja novog Zakona o vatrogastvu da glava 

IX i X bude uvijek u prijedlogu zakona i to je dogovoreno zajedno sa sindikatima jer se u te dvije 

glave rješava radno pravni status profesionalnih vatrogasaca i vatrogasaca na vatrogasnim 

intervencijama. Mi se ne bi trebali baviti s organizacijom vatrogastva na lokalnoj i državnoj 

razini nego da se baziramo na rješavanje radno pravnog statusa profesionalnog vatrogasca i 

zaštite vatrogasaca na vatrogasnim intervencijama, što do sad nije dobro ili nikako uređeno u 

postojećem Zakonu. Kako je u pitanju dva različita teksta jedan koji smo vam dostavili a drugi 

koji smo ni s Predsjednikom HVZ-a već usuglasili i u koji je unijet novi tekst kojeg smo na 

sastanku predložili, pa bi se pitanja trebala odnositi na konkretne odredbe na što bi se dobio 

odgovor Predsjednika HVZ-a da li su te primjedbe unijete u novi tekst Zakona o vatrogastvu.          

Bilušić smatra da je potrebno urediti novim zakonom sve ono što do sad nije uređeno te da 

prema predloženom će se urediti samo glava odnosno državna razina, a da područna i lokalna 

razina ostaju ista i još im se dodaje veći utjecaj na izbor zapovjednika. Smatra da nije u redu što 

nismo dobili prijedlog Zakona o vatrogastvu koji je ovdje kog Predsjednika HVZ-a nego smo se 

pripremili za prethodni prijedlog. Predsjednici i članovi predsjedništva vatrogasnih zajednica 

nemaju nikakvu kvalifikaciju a ni odgovarajuću stručnu spremu da bi mogli odabrati 

zapovjednika vatrogasne zajednice, a za njega se traže visoki kriteriji od školske spreme do 

radnog iskustva. Ako se ostaje kod takvog prijedloga onda se trebaju uvesti i kriteriji za 

predsjednika i članove predsjedništva vatrogasne zajednice koji odlučuju o izboru zapovjednika. 

Pored ovoga županijski zapovjednik daje suglasnost na izbor gradskog odnosno općinskog 

vatrogasnog zapovjednika i na zapovjednika JVP pa je tu odgovornost predsjedništva o izboru i 

predlaganju županijskog vatrogasnog zapovjednika daleko veća jer se to prenosi i na lokalnu 

samoupravu. Ako se ide na predsjednički sustav upravljanja vatrogastvom onda se treba propisati 

i njima stručnu spremu i iskustvo u vatrogastvu kako bi oni koji odlučuju o vatrogastvu na nižoj 

razini mogli stručno procijeniti zapovjednika i voditi poslove vatrogastva sukladno zakonu.  

Ante Sanader odgovara da su nakon primjedbe Udruge PVH na sastanku koji smo 

naknadno imali dodali u sve članke da će se izbor zapovjednika urediti podzakonskim aktom 

kojeg će donijeti glavni vatrogasni zapovjednik a da li će on biti javni natječaj ili nekakav drugi 

to sad nije moguće reći nego ćemo utvrditi kod donošenja podzakonskih akata. Više 

zapovjednika tražilo je da se ne ide na javni natječaj nego da se ide na imenovanje od strane 

župana odnosno gradonačelnika ili načelnika. Što se tiče suglasnosti tu je propisano da glavni 

daje županijskom a on ostalima ispod sebe i kad je u pitanju nesuglasje ili različitih stavova 

prevladav stav glavnog ili županijskog zapovjednika. Na ovaj način smo htjeli učvrstiti položaj 

nadređenih zapovjednika da se ne događa neposlušnost u zapovjednom lancu. Za vatrogasna 

vijeća smo stavili uvjete stručne spreme i vatrogasno iskustvo, a za predsjednike nismo. 

Krilanović predlaže da tamo gdje gradovi JVP financiraju s više od minimalnim 

standardima određene sume novca imaju većinu u vatrogasnom vijeću je u Dubrovniku grad na 

minimalne standarde dodaje više od 100% iznosa minimalnih standarda pa je nelogično da ima 

manjinu u vatrogasnom vijeću. Pored ovoga smatra da svaka postrojba ima nekoliko vatrogasaca 

koji nisu sposobni za vatrogasne intervencije te smatra da bi ga se trebali humanitarno zbrinuti 

bilo u mirovinu ili na neki drugi način. Isto tko smatra da bi suglasnost za imenovanje 
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zapovjednik JVP trebao dati glavni vatrogasni zapovjednik a ne županijski jer ako je on 

nesposoban problem ima glavni vatrogasni zapovjednik a ne županijski, koji će problem 

nesposobnosti vatrogastva prebacit na glavnog. Smatra da bi to bilo bolje rješenje jer na razini 

županije i grada ponekad su različite političke opcije koje se ne podnose pa bi tu moglo biti 

znatnih problema.  

Šoša mi moramo misliti i na male postrojbe koje imaju mali broj vatrogasaca pa treba 

organizirati vatrogastvo za intervenciju, uvažavajući da vatrogasci moraju imati svoj status. 

Smatra da županijski zapovjednik mora postojati pogotovo na Jadranskom području zbog požara 

otvorenog prostor gdje se trebaju angažirati sve vatrogasne snage na županije, zato smatra da 

županijski zapovjednik mora biti. Također smatra da nikad nećemo donijeti zakon ako se svaki 

bude držao svojih stavova i njih gurao, sad imamo životnu šansu da napravimo nešto dobro za 

vatrogastvo. Isto tako smatra da vatrogastvo u sustavu neke druge državne upravne organizacije 

po dosadašnjim iskustvima ne funkcionira, uvijek je podređeno drugim interesima a ne 

vatrogastvu i pojedincima u sustavu te upravne organizacije. Mi moramo paralelno pripremati 

podzakonske akte pa kada se zakon donese da se u što kraćem vremenu donesu podzakonski akti 

kojima se dodatno uređuje vatrogastvo. 

Kicivoj u svakom slučaju podržavam ovaj prijedlog i da smo svjesni da je ovo spisak želja, 

sve to neće baš tako proći ali ako se traži više onda će se i dobiti više. Što se tiče odlaska u 

mirovinu profesionalnih vatrogasaca po ovom zakonu vidim da se ubačena neka smanjenja 

mirovine koja prije nisu bila pa ga interesira što je to. Sad trenutno imamo dva vatrogasca koji 

nemaju zdravstvene uvjete te se traži njihovo smanjenje primanja, a imaju 30 godina staža u 

vatrogastvu, kako ih zaštititi nakon što izgube zdravlje a da ne budu oštećeni. 

Tajnik odgovara da je to tražilo Ministarstvo rada jer se zakon o mirovini policije i vojske 

u tom dijelu promijenio pa su i nas tražili da se uskladimo s tim zakonom. Ova smanjenja se 

odnose samo na mirovine koje bi bile određene prema ovom Zakonu, a ova smanjenja su 

ubačena jer se po posebnom zakonu ide s prosjekom zadnjih 10 godina a po općem zakonu 

cjelokupnim staž, pa da mirovine ne bi bile puno veće po posebnom zakonu uveli su smanjenja 

kojim su izbalansirali mirovine po općem i po posebnom zakonu. U svako doba kod odlaska u 

mirovinu može se birati da li se želi ići po posebnom zakonu ili po općem zakonu ovisno što je 

povoljnije pojedincu. Ova odredba se više odnosi na one koji ne mogu dočekati starosnu 

mirovinu zbog zdravstvene nesposobnosti odlazi se u mirovinu kojom se osigurava kakav takav 

život, ali to ne odlazi po svojoj volji nego po rješenju glavnog vatrogasnog zapovjednika koji je 

državni tajnik i koji je politička osoba. Prema predloženom Zakonu ovakav čovjek ne bi mogao 

biti oštećen ako je izgubio zdravlje i ne može više raditi kao profesionalni vatrogasac.  

Ferhatović napominje da se prema sadašnjim propisima vatrogasci koji izgube radnu 

sposobnost (zdravstvenu) imaju uvjet za osobno uvjetovani otkaz, isto tako je problem s 

vatrogascima koji su izgubili radnu sposobnost a imaju uvjeta za odlazak u prijevremenu 

mirovinu te kako je ona uvjetna dakle s pristankom vatrogasca on ne mora otići u prijevremenu 

starosnu mirovinu i zauzima mjesto mlađim a ne može izlaziti na vatrogasne intervencije. Smatra 

da bi se i to trebalo urediti ovim Zakonom.  

Tajnik napominje da je ovo sve što je navedeno riješeno ovim prijedlogom Zakona o 

vatrogastvu. 

Predsjednik napominje da se trebamo bazirati na cjelokupni tekst i da se koncentriramo na 

dvije glave ovog Zakona i to glava IX i glava X koje reguliraju radno pravni status 

profesionalnog vatrogastva te da se ovdje a i na e-savjetovanju daju konkretni prijedlozi. Isto 

tako napominje da će ovaj tekst Zakona još proći kroz ministarstva i da će oni na njega imati 

svoje primjedbe pa neka predložena rješenja mogu biti izmijenjena, te se mi trebamo preko e-

savjetovanja uključiti i davati konkretne primjedbe. 

Vrabec daje svoj primjer kako je od nadležnog liječnika dobio uvjerenje da je sposoban za 

poslove vatrogasca a da nije sposoban za vatrogasne intervencije i to upravo prije izbora za 
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županijskog vatrogasnog zapovjednika. Kad sam protestirao i pitao zašto je i po kojim kriterijima 

napisano takvo uvjerenje nije imala jasan odgovor već je navela neku preboljenu bolest prije 20 

godina. Kad sam se zaprijetio da ću ići u Šarengradsku na liječnički pregled onda mi je dala 

pozitivno uvjerenje. S ovim bih htio pokazati da nam ovlašteni liječnici nisu neovisni od lokalne 

politike i da trebamo imati ovlaštene liječnika koji su stručni i neovisni. I kod mene ima 

djelatnika koji nisu sposobni za vatrogasne intervencije a i nadalje su na poslovima vatrogasca 

koji treba voditi vatrogasne intervencije, pa smatram da se to ovim Zakonom treba na jedinstven 

način riješiti da se takve vatrogasce zbrine na pošten način kako bi se vatrogasne postrojbe 

rasteretile i kako bi mlađi i zdravi ušli u vatrogastvo da imamo dovoljan broj vatrogasaca na 

intervenciji. Imamo i slučaj da je mladi vatrogasac na vatrogasnoj intervenciji ozlijedio kičmu, 

puko mu je disk i ostao nesposoban za vatrogasnu službu i to trajni, i njega moramo riješiti pa 

nije on nastradao van vatrogastva, vatrogastvo je opasno zanimanje gdje mjere zaštite na radu 

nije u potpunosti moguće primijeniti a stres je posebno izražen, zato smatram da se ovi problemi 

moraju riješiti ovim Zakonom. 

Predsjednik napominje da će se na temelju ovog Zakona izraditi propis kojim će se 

regulirati zdravstveni uvjeti i motoričko fizički uvjeti za profesionalnog vatrogasca te rokovi za 

provjeru propisanih uvjeta. 

Bilušić pita kako je to riješeno u drugim služaba sličnih vatrogastvu. 

Tajnik napominje da sve što je riješeno za policijskog službenika je i u ovom Zakonu ništa 

manje i ništa više, pa ako je policijski službenik u slučaju stradavanja riješen zašto to ne može 

biti vatrogasac koji je puno više izložen rizicima od stradavanja nego policijski službenik. 

Vrabec predlaže da se treba zakonom izbjeći tlačenje jedne jedinice lokalne samouprave od 

druge u pogledu vatrogasne intervencije već da na intervenciju izlazi najbliža vatrogasna 

postrojba i najopremljenija koja može riješiti nastali događaj, a ne da se događa da JVP ne smije 

izaći na vatrogasnu intervenciju u susjednu općinu na vatrogasnu intervenciju građevine koja je 

udaljen 5 minuta od njih nego treba izaći DVD koji je udaljen 15 minuta od objekta. Smatra da 

građeni ne smiju trpjeti zbog administrativnih podjela između jedinica lokalne samouprave nego 

da trebaju dobiti najbržu i najkvalitetniju uslugu od strane vatrogasaca, a da se vatrogasci 

međusobno trebaju dogovoriti tko je spremniji za vatrogasnu intervenciju da on izlazi prvi na nju 

te smatra da bi se i to trebalo urediti ovim Zakonom. 

Bilušić napominje da većina jedinica lokalne samouprave nije sposobna sama urediti 

vatrogastvo koje bi moglo njihovim građanima osigurati kvalitetnu intervenciju. 

Tajnik napominje da je taj problem uočio da se zbog različitih političkih opredjeljenja 

odnosno stranaka u pojedinim jedinicama lokalne samouprave ne dozvoljava vatrogascima da 

interveniraju na područje druge jedinice lokalne samouprave te da je on to u svom tekstu 

prijedloga Zakona i riješio na način da dežurni u vatrogasnom operativnom centru kad zaprimi 

dojavu mora na mjesto intervencije uputiti najbližu i operativno sposobnu vatrogasnu postrojbu 

bez obzira na granice jedinica lokalne samouprave. Ova odredba je izmijenjena i umjesto ovako 

jasne odredbe napisano je da će se to riješiti vatrogasnim planom. Smatram to lošim jer i sad 

imamo planove koji su napravljeni prema željama svake jedinice lokalne samouprave pa nam se 

događaju ovakve anomalije. Onaj koji će raditi vatrogasni plan će biti pod utjecajem lokalne 

politike jer on mora taj plan i usvojiti i opet smo dobili isti problem. Dakle planovima se ovaj 

problem ne rješava nego ovim Zakonom na koji nema utjecaj lokalna politika a građanina ne 

treba interesirati koja vatrogasna postrojba će njemu intervenirati on želi brzu i učinkovitu 

vatrogasnu intervenciju, zato plača poreze i doprinose iz kojih se financira vatrogastvo, i svi 

građani moraju dobiti najbolju uslugu od javnih službi. Svako kašnjenje u dolasku na vatrogasnu 

intervenciju ima za posljedicu povećanja materijalne štete a ako su u pitanju ljudsko zdravlje i 

životi i veću smrtnost odnosno veće posljedice na zdravlje. Ovim planovima se uvodi novi 

dokument pored Plana zaštite od požara i Plana zaštite i spašavanja uvodi se Vatrogasni plan pa 
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će ovi dokumenti biti jedan drugome u koliziji odnosno uvodi se nova obveza jedinicama lokalne 

samouprave koja će sve to morati platiti. 

Vrebec smatra da bi morali imati županijske vatrogasne postrojbe koje bi intervenirali na 

područje svake jedinice lokalne samouprave.  

Ferhatović smatra da bi trebali podržati rješenje koja su navedena u glavi IX i X prijedloga 

Zakona o vatrogastvu. 

Bilušić napominje da smo se na zadnjem sastanku dogovorili da će vatrogasne zajednice 

biti osnovane na temelju ovog Zakona a da se neće osnivati kao udruge, pa se to promijenilo u 

ovom prijedlogu Zakona. Isto postavlja pitanje oko dodatka na plaću od 13% te tko će to platiti i 

za koje svrhe se on dodaje. Pored navedenog pita što će biti o oslobađanjima pojedinih plaćanja 

koje su u zakonu navedeni, i misli da će to teško proći. 

Tajnik napominje da je problem nastao iz radnog vremena 12-24-12-48 kojim se tijekom 

godine ostvari oko 180 sati viška sati pa se ti sati moraju platiti kao prekovremeni a po Zakonu o 

radu ne mogu biti prekovremeni ili se ide na preraspodjelu radnog vremena što smanjuje broj 

vatrogasaca u smjeni pa je kod malih vatrogasnih postrojbi koji imaju 3 – 4 vatrogasca u smjeni 

bitno ugrožena operativnost zbog preraspodjele. Da se ne bi smanjivala operativnost a da se ne 

oštete vatrogasci utvrđen je dodatak na plaću od 13% kojim se podmiruju ove anomalije u radu. 

Predsjednik isto napominje da se preraspodjelom radnog vremena smanjuje operativna 

sposobnost male postrojbe koja ima 3 – 4 vatrogasca u smjeni jer jedan je na preraspodjeli a 

drugi na bolovanju i smjena ostaje s 1 – 2 vatrogasca koji prema pravilima vatrogasne struke ne 

mogu izaći samostalno na vatrogasnu intervenciju čime se ugrožava sigurnost građana. Velike 

postrojbe s puno uposlenih vatrogasaca nemaju problema s preraspodjelom radnog vremena pa 

im to nije bitno. Novac koji se i sad osigurava za plaće a u kojem su i prekovremeni sati 

ostvareni na ovaj način je dovoljan za pokrivanje ovog postotka na plaću. Ovo je zahtjev 

zapovjednika manjih postrojbi i sindikata koji bi htjeli riješiti ovaj problem koji je najizraženiji 

kod malih postrojbama.  

Na kraju rasprave predsjednik predlaže da se na e-savjetovanju kao Udruga koncentriramo 

na glavu IX i X gdje su riješeni radno pravni status profesionalnog vatrogasca i vatrogasne 

intervencije te podržavamo da se na razini države osnuje državni ured za vatrogastvo u što će se 

transformirati sadašnja Hrvatska vatrogasna zajednica sa bivšim Sektorom za vatrogastvo. 

Predlaže da se svaki sa svojim imenom i prezimenom logirate i da se konkretno očitujete o 

svakom članku ovog prijedloga Zakona o vatrogastvu. Mi smo još u ovom prijedlogu zakona o 

vatrogastvu tražili da se osnuje Komora profesionalnih vatrogasaca kao strukovna organizacija 

jer sve struke imaju svoje komore kroz koje utječu na politiku da se struka zaštiti, pa bi tako i 

vatrogasci trebali imati svoju komoru.   

Ante Sanader napominje da će se ovaj prijedlog zakona o vatrogastvu naći na e – 

savjetovanje u roku od 20 dana pa da se svi o njemu očituju. Isto tako predlaže da bi trebali 

organizirati sastanak svih zapovjednika JVP-a i sindikata pa da oni kažu svoje mišljenje i 

prijedloge o ovom Zakonu. Isto tako napominje da su sindikati bili protiv komore s 

obrazloženjem da je to samo obveza članarine a da se ništa za to ne dobije. 

Tajnik napominje da svaka struka radi svoje zaštite ima komoru preko koje djeluje na 

izvršnu vlast kako bi se struka poštivala i unaprijedila, u koliko profesionalni vatrogasci smatraju 

da ne trebaju imati svoju strukovnu komoru, time će priznati da vatrogastvo nije struka, to je 

njihov izbor pa će se na kraju vidjeti što su izgubili. Najbolje se ugledati na stare struke kao što 

su liječnici, advokati, arhitekti i drugi kako preko svojih komora utječu na izvršnu vlast a ujedno 

štite svakog pojedinca u nasrtaju politike na struku.  

Predsjednik predlaže kao zaključak da se zamoli glavnog vatrogasnog zapovjednika da 

sazove sastanak svih županijskih i zapovjednika JVP te sindikate kao bi na jednom mjestu 

razjasnili sve nesuglasice. Udruga će zastupati provedbu glave IX i X te stvaranje na državnoj 
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razini središnjeg ureda za vatrogastvo, a o političkoj odluci glede organizacije vatrogastva na 

županijskoj i lokalnoj razini može samo davati konstruktivne primjedbe.   

               

 Točka 2. dnevnog reda – Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Predsjednik napominje da je zapisnik dostavljen svim članovima Predsjedništva na 

davanje primjedbi te da je nakon tog objavljen na www stranicama Udruge PVH, pa su ga svi 

članovi mogli pročitati. Na dostavljeni tekst zapisnika s prethodne sjednice nitko nema primjedbi 

te ga se jednoglasno usvaja.   

 

Točka 3. dnevnog reda – Usvajanje Izvješća o radu UPVH za 2018; 

 

Predsjednik u uvodnom dijelu napominje da su materijali poslani i da se nalaze na 

internetskim stranicama Udruge te da su ih svi mogli proučiti. Napominje da je Udruga u 

prethodnoj godini bila maksimalno angažirana na izradi novog zakona o vatrogastvu te da je 

tajnik od 7 mjeseca cijelo vrijeme bio angažiran na izradi Zakona, a također i ja kao Predsjednik 

Udruge, a rezultati toga je rješavanje radno pravnog statusa profesionalnih vatrogasaca u glavi IX 

i X prijedloga Zakona o vatrogastvu što je najvažniji interes naših članova. Od ostalog što bih 

mogao spomenuti a što smo učinili u prethodnoj godini je organizacija radionice u Karlovcu 

Spašavanje u prometu 2018. gdje je udruga bila suorganizator i snosila je troškove smještaja 

vatrogasaca sudionika radionice. Ostale aktivnosti su bile standardne kao i svake godine i 

navedene su i izvješću. Posebno bih napomenuo da je u JVP Dubrovački vatrogasci došlo do 

velikog izlaska vatrogasaca iz Udruge, a da se ne zna pravi razlog. Nakon ovog Predsjednik je 

dao Izvješće na raspravu. 

Krilanović navodi da je nakon potpisivanja novog kolektivnog ugovora sa gradom koji je 

bio vrlo povoljan za vatrogasce, sindikat je pokrenuo inicijativu da se više ne treba biti član 

Udruge jer su oni sve sredili. Kad sam im napomenuo da bez Udruge ne bi imali sigurno 

financiranje, ali oni to ne žele shvatiti. 

Predsjednik nakon što nitko nije više imao primjedbi od članova Predsjedništva daje 

prijedlog Izvješća na glasanje koji je jednoglasno prihvaćen.   

  

Točka 4. dnevnog reda – Usvajanje financijskog izvješća UPVH za 2018. g 

 

Predsjednik napominje da je isti dat na ovoj sjednici te da smo prethodnu godinu  

financijski pozitivno završili, da je struktura troškova gotovo svake godine ista i puno nema 

odstupanja, a isto tako da je struktura prihoda također ista s tim da se nešto smanjila u odnosu na 

planirano. Ukupni prihodi su u 2018. godini bili 218263,00 kn a rashodi su bili 190.290,57 kn te 

smo 27.972,43 kn u pozitivi na kraju godine na računu imamo ukupno s prenesenim iz 2016. 

godine 268.874,07 kn. Nakon uvodnih riječi daje na raspravu financijsko izvješće za 2018. 

godinu. Nitko se nije javio za raspravu te daje na glasanje predloženo financijsko izvješće za 

2018. Jednoglasno su prisutni članovi Predsjedništva prihvatili Financijsko izvješće za 2018. 

godinu.    

 

Točka 5. dnevnog reda – Plan rada za 2019. godinu 

 

Predsjednik uvodno napominje da je Plan rada za 2019. godinu dostavljen svima uz poziv 

pa ga ovdje neće detaljno objašnjavati. Napominje da su nam najvažniji poslovi u ovoj godini 

sudjelovanje u donošenju novog Zakona o vatrogastvu te paralelno sudjelovanje u radu na 
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donošenju potrebnih uredbi i podzakonskih akata kako bi spremno dočekali primjenu novog 

Zakona o vatrogastvu.  

 

Točka 6. dnevnog reda – Financijski plan za 2019. godinu 

 

Predsjednik napominje da smo ovakav financijski plan za 2019. godinu donijeli na prošloj 

sjednici Predsjedništva te da će ovakav ili i na  Skupštini te će tajnik objasniti financijski plan. 

Tajnik napominje da je plan za 2019. godinu sličan prethodnom planu s tim da su nam se 

prihodi smanjeni za 1000 kn zbog izčlanjenja 50 vatrogasaca JVP Dubrovački vatrogasci, pa su u 

tom smislu i smanjeni rashodi za 2019. godinu. Ako bude kakvih prebacivanja sredstva s 

pojedinih pozicija o tome ćemo na narednim sjednicama donositi odluke. U financijskom planu 

za 2019. godinu su planirani prihodi u iznosu od 209.300,00 kn a rashodi u iznosu od 208.300,00 

kn dok struktura rashoda je gotovo svake godine ista i nema puno odstupanja.  

Predsjednik napominje da se treba poraditi na novim članovima, a da još uvijek imamo 

pričuvna sredstva koja se mogu koristiti za pokrivanje eventualnih povećanja troškova. Ostali 

članovi Predsjedništva nisu imali primjedbe na predloženi financijski plan za 2019. godinu. 

Predsjednik je dao na glasanje predloženi financijski plan za 2019. godinu koji je jednoglasno 

usvojen.    

 

Točka 7. Određivanje datuma i mjesta održavanja 14. izvještajne Skupštine UPVH.  

 

Predsjednik je predložio da se ove godine redovna izvještajna Skupština Udruge održi u 

nekom drugom mjestu ali na početku 6 mjeseca jer nam je 5 mjesec zauzet raznim 

manifestacijama u sklopu mjeseca zaštite od požara. Predlaže da se netko od članova 

Predsjedništva javi za organizaciju izvještaje Skupštine. 

Vrebec predlaže da se ova izvještajna Skupština održi u Stubičkim Toplicama u Hotelu 

Matija Gubec i to 05.06.2019. godine o čemu će naknadno dogovoriti sve ostalo s tajnikom. 

Predsjednik prihvaća prijedlog i predlaže članovima Predsjedništva da organiziraju 

dolazak delegata na Skupštinu gdje ćemo raspraviti najnoviji prijedlog Zakona o vatrogastvu jer 

će to biti jedna od glavnih točaka Skupštine.   

Ovim je 5 sjednica Predsjedništva UPVH u V. sazivu završena u 13,15 sati. 

 

 

                                                                                  Zapisničar 

                                                                                                      Branko Šimara 

 

 

 

 

  


