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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 6. SJEDNICE  PREDSJEDNIŠTVA UPVH u V. SAZIVU 
 

Sjednica je održana u utorak dana 18.12.2019. 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. Davor Vrabec – član Predsjedništva; 

3. Marjan Kicivoj član Predsjedništva 

4. Mario Rogina – član Predsjedništva; 

5. Miroslav Bilušić – član Predsjedništva; 

6. Nikša Ivanković – zamjena člana Predsjedništva  

7. Željko Vlk – član Predsjedništva; 

8. Kristijan Baričević – član Predsjedništva 

9.  Zvonimir Ljubičić – član Predsjedništva; 

10. Mladen Kanižaj – član Predsjedništva;  

11. Branko Šimara - tajnik  

 

Odsutni: 

1. Stjepan Draganić - član Predsjedništva;  

2. Mensur Ferhatović  – član Predsjedništva, 

3. Željko Šoša – član Predsjedništva; 

4. Jurica Bulog – član Predsjedništva; 

5. Marko Popović – član Predsjedništva; 

6. Vilko Smažil – član Predsjedništva;  

7. Krešimir Benceković – član Predsjedništva,  

8. Dejan Koprek – član Predsjedništva;  

9. Rajko Rajković – član Predsjedništva;  

 

Sjednici je prisustvovalo 10 od 19 članova Predsjedništva te je bio kvorum za punovaljano 

odlučivanje te je održana šesta redovna sjednica Predsjedništva u V sazivu. Sjednicu je vodio 

Tajnik do dolaska Predsjednik UPVH Goran Franković koji je kasnio zbog kvara na automobilu. 

Dnevni red je svim članovima Predsjedništva dostavljen u pozivu za sjednicu Predsjedništva. 

Predsjedništvo je prihvatilo predloženi dnevni red . 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2. Financijski plan za 2020. godinu, 

3. Novi Zakon o vatrogastva – informacija, 

4. Razno. 
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Točka 1. dnevnog reda – Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Tajnik 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 2. dnevnog reda – Financijski plan za 2020. godinu 

  

Tajnik napominje da smo ovakav financijski plan za 2020. godinu dužni donijeti prije 

početka godine za koju se donosi te je isti dostavljen svim članovima Predsjedništva. Financijski 

plan za 2020. godinu je sličan prethodnom planu s tim da su nam se prihodi smanjeni zbog 

smanjenja članstva, pa su u tom smislu i smanjeni rashodi za 2020. godinu. Ako bude kakvih 

prebacivanja sredstva s pojedinih pozicija o tome ćemo na narednim sjednicama Predsjedništva 

donositi odluke. Potpuni financijski plan moći ćemo napraviti nakon što se izradi financijsko 

izvješće za 2019. godinu a na temelju njega će se raditi financijski plan i plan rada za 2020. 

godinu što će se donijeti na narednoj sjednici Predsjedništva. Zbog smanjenja članstva smanjeni 

su prihodi u 2020. godini na cca 190.000 kn, te su usporedno s tim i smanjeni troškovi. Ako bi 

imali kakve izvanredne troškove postoji preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 

268.874,07 kn koji će se koristiti za podmirenje eventualnih neplaniranih troškova.  

 

Kanižaj smatra da profesionalno vatrogastvo nema drugog predstavnika koji bi zastupao 

profesionalne vatrogasce pa ne vidi razloga zašto dolazi do smanjenja članova. Smatra da bez 

Udruge PHV ne bi u novom Zakonu o vatrogastvu dobili ono što smo sad dobili. 

 

Tajnik napominje da je smanjenje članstva povezano u pravilu sa sukobom između 

zapovjednika i pojedinih vatrogasaca te oni u inat zapovjedniku se ispisuju iz Udruge. Drugi 

razlog je taj što je osigurana potpuna egzistencija profesionalnih vatrogasaca koja je riješena s 

definiranjem minimalnih financijskih standarda pa su plaće sigurne, a zajedno sa sindikatima 

smo izborili vrlo velike druge benefite jednake državnim službenicima i namještenicima i da se 

više u tom dijelu nema što bitno dodati. Nakon usvajanja dodatnih benefita novim Zakonom o 

vatrogastvu koja se odnose na privilegiranu mirovinu jednaku policiji, te uređivanje radno – 

pravnog statusa profesionalnog vatrogasca glede plaća, radnog vremena, invalidske mirovine, 

povećane otpremnine za odlazak u invalidsku mirovinu, prijevremenu mirovinu ili redovnu 

mirovinu, stambeno zbrinjavanje obitelji i školovanje djeteta u slučaju stradavanja vatrogasca na 

vatrogasnoj intervenciji za slučaj smrti ili invaliditeta te definiranje zaštite na radu, interes za 

članstvo u Udruzi će sigurno padati. Mi više nemamo što dodatno osigurati profesionalnom 

vatrogascu, sve smo mu osigurali, a utvrđivanje visine božićnice, regresa, dara za djecu je posao 

sindikata, a ne ove Udruge.  

 

Članovi Predsjedništva nisu imali primjedbe na predloženi financijski plan za 2020. godinu te 

su ga jednoglasno usvojili.  

 

Točka 3. dnevnog reda – Novi Zakon o vatrogastvu – informacija 

 

Tajnik napominje da je Udruga PVH na predloženi tekst Zakona o vatrogastvu koji je 

objavljen na e-savjetovanju dala veliki broj amandmana i prijedloga s ciljem da se tekst popravi 

kako bi u primjeni tog Zakona bilo što manje nejasnoća, dakle nismo djelovali destruktivno nego 

konstruktivno. Veliki broj naših primjedbi je prihvaćen samo jedna nije prihvaćena a to je 
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dodatak na plaću od 13% za ostvarivanje viška sati u redovnom radu u turnusima 12-24-12-48 za 

kojim se godišnje ostvari od 176 do 186 sati viška po svakom uposlenom profesionalnom 

vatrogascu koji se trebaju platiti kao prekovremeni sati odnosno kao slobodni dani ili raditi 

preraspodjelu radnog vremena. Taj naš prijedlog je odbijen s obrazloženjem da se Ministarstvo 

financija nije složilo s tim, što nije točno nego nisu razumjeli problem koji se javlja pogotovo u 

malim JVP gdje je po 3 profesionalna vatrogasca u smjeni i gdje je preraspodjela nemoguća a 

viška novca u minimalnim financijskim standardima nema.  

Pored navedenog problem će biti definiranje vatrogasne mreže koja je ušla u Zakon i do 

donošenja uredbe o vatrogasnoj mreži financiranje JVP je na osnovi minimalnih financijskih 

standarda, a nakon toga prema vatrogasnoj mreži. Nitko nije predložio kriterije za određivanje 

vatrogasne mreže, a nudilo se kao što je definirana mreža hitne medicinske pomoći, kojoj je 

osnovica broj stanovnika jer se hitna pomoć pruža stanovništvu dok zaštita od požara ovisi o više 

faktora kao što je industrijski razvoj, površine šuma i njihova ugroženost od požara, objekti od 

posebnog državnog interesa i drugo a što je nemoguće uzeti u obzir s državne razine nego samo 

realnom procjenom ugroženosti od požara. 

 

Kicivoj napominje da se boji na ovakav način definiranja vatrogasne mreže jer će ona biti 

utvrđena najvjerojatnije po drugim kriterijima kao što je trenutni politički utjecaj pojedinih 

čelnika lokalne samouprave i da postoji realna opasnost da će se ova sredstva preliti na veći broj 

korisnika a onda će se ista i smanjiti. Nije vjerojatno da će Ministarstvo financija povećati ova 

sredstva nego će ih držati na dosadašnjoj razini. 

 

Tajnik napominje da je ostao veliki utjecaj dobrovoljnog vatrogastva u HVZ-u bez obzira 

što je ono sad središnji državni ured, jer je ostalo predsjedništvo s 21 članom koje nije izgubilo 

utjecaj bez obzira što imaju samo savjetodavnu funkciju, ali i glavnog vatrogasnog zapovjednika 

će oni predložiti pa im je utjecaj velik, a kod raspodjele novca iz MFS bit će svašta, a kako nema 

utvrđenih kriterija, kriteriji će se određivati na temelju utjecaja pojedinih političkih opcija, s vrlo 

jakim utjecajem dobrovoljnog vatrogastva i raspodjelu novca prema njihovim organizacijama 

gdje je daleko manja kontrola trošenja novca. Smatram da bi ovdje trebali braniti stečena prava 

kroz MFS a sve ono što će doći novo neka se za to osiguraju dodatna sredstva. 

Poseban problem je smanjenje kriterija za inspektore vatrogastva gdje je tijekom e-

savjetovanja izbrisan uvjet 5 godina na poslovima s posebnim ovlastima i odgovornostima u 

vatrogastvu, nakon intervencije sadašnjih inspektora jer isti ne udovoljavaju taj uvjet. Cijelo 

vrijeme vatrogasci prigovaraju da inspektori vatrogastva ne poznaju vatrogastvo, da nisu u njemu 

proveli ni dana a da im određuju mjere koje ponekad nisu provedive, i sad kad je bila prilika da 

se inspektori vatrogastva regrutiraju iz vatrogasnih kadrova, odjednom se smanjuju kriteriji pa 

sad svatko može biti inspektor a da nije proveo niti jedan dan u vatrogastvu. Ne postoji problem 

sa sadašnjim inspektorima vatrogastva jer oni se preuzimaju temeljem zakona i raspoređuju na 

radna mjesta za koje imaju uvjete, a za nove inspektore koji će se primati primijenio bi se novi 

kriteriji pa bi inspekcija svakako nakon određenog perioda bila stručnija i bolja.  

 

Kanižaj napominje da na njihovom području nema inspektora vatrogastva koji zadovoljava 

navedene uvjete, a da su im plaće male da bi netko iz vatrogastva kandidirao za to mjesto. 

 

Tajnik navodi da postoji više razloga zašto bi neko prešao iz vatrogastva u inspektore 

vatrogastva, jedan je taj što starenjem izgubi zdravstvenu sposobnost za vatrogasca pa mu se 

ponudi mjesto inspektora, drugi je smjenski rad koji svatko ne podnosi pa bi prešao na rad u 

jednoj smjeni, i slični primjeri, te se treba raspisati natječaj s uvjetima pa da vidimo da li se ne bi 

netko javio, a svakako plaća mora biti primjerena uvjetima radnog mjesta. Smatram da je lakše 
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čovjeka naučiti upravni postupak nego struku, pa bi oni koji ne mogu više raditi u vatrogastvu 

mogli bi raditi kao inspektori. 

 

Bilušić napominje da je sada pod jednim čovjekom inspekcija i cjelokupno vatrogastvo, pa 

sad glavni vatrogasni zapovjednik nadzire sam sebe što smatra da nije u redu. 

 

Tajnik napominje da je vatrogastvo na jedinicama lokalne samouprave to nije državna 

razina, da glavni vatrogasni zapovjednik donosi propise iz vatrogastva koje vatrogasne postrojbe 

moraju provoditi i ako je odgovoran za organiziranost i spremnost vatrogastva na cijelom 

teritoriju države onda mora imati mogućnost natjerati vatrogasne postrojbe na provedbu onog što 

je zamišljeno u protivnom nema svrhe donositi propise ako ne možeš kontrolirati njihovu 

primjenu. Cijela provedba novog zakona o vatrogastvu će ovisiti o jednom čovjeku glavnom 

vatrogasnom zapovjedniku, ako on bude doslovno provodio Zakon onda neće biti problema ni sa 

inspekcijom, jer njemu je to alat kojim nadzire provedbu Zakona.           

  Nadalje napominje da su imali dosta problema oko pojedinih odredbi Zakona, ali da radno 

– pravni status koji smo mi tražili i koji je preuzet iz Zakona o policiji nije se ništa bitno 

mijenjao. Imali smo problem u jednom periodu oko stambenog zbrinjavanja obitelji stradalog 

vatrogasca, te smo argumentirali da je profesionalni vatrogasac hranitelj obitelji u pravilu jedini 

zaposleni u obitelji te nakon njegovog stradavanja više ne postoji hranitelj obitelji, te se njegova 

žena sa djecom moraju zbrinuti, a djeca školovati na teret osnivača JVP-a. Pa nije on poginuo ili 

stradao na ludoj vožnji autom nego u spašavanju imovine i života građana, pa ga se kao takvog 

mora zbrinuti. Nakon naših objašnjenja prihvaćena je takva odredba kojom se zbrinjava obitelj 

stradalog vatrogasca. Isto smo imali problem s otpremninama za odlazak u prijevremenu, 

redovnu i invalidsku mirovinu, te smo na tome inzistirali da imaju ista prava kao i policija jer 

rade isti posao, a to je zaštita života i imovine građana samo u drugoj odori i pod drugim 

zakonom. Nakon ovakvoga uređenja prava svaki vatrogasac kad ide na intervenciju siguran je za 

svoju obitelj bez obzira što se njemu dogodi na intervenciji. 

Posebno je uređeno zdravstveno i mirovinsko osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca koji se 

sad moraju unaprijed prijaviti one dobrovoljne vatrogasce koji će izlaziti na intervencije na 

mirovinsko i zdravstveno a nakon 3 mjeseca se obračuna njihovo stvarno provedeno vrijeme u 

vatrogastvu i za to uplatiti doprinose. Dakle sad se za svakog angažiranog vatrogasca mora 

uplaćivati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. 

 

Bilušić napominje da se kod njih svi sezonski vatrogasci prijavljuju na ugovor o radu te da 

im se po toj osnovi plaćaju svi doprinosi. 

 

Tajnik napominje da se ugovor o radu može sklopiti s osobom koja udovoljava sve uvjete 

iz Zakona o vatrogastvu kao profesionalni vatrogasac jer on obavlja profesionalno poslove 

vatrogastva samo na određeno vrijeme a što je isto kao da je uposlen na neodređeno vrijeme. 

Nitko ne može biti zaposlen na radno mjesto profesionalnog vatrogasca bilo na određeno ili 

neodređeno vrijeme ako ne ispunjava propisane uvjete utvrđene Zakonom o vatrogastvu. 

 

Baričević postavlja pitanje što se događa sa sredstvima iz drugog stupa ako se ide u 

mirovinu po povlaštenim uvjetima kako je sad utvrđeno ovim Zakonom o vatrogastvu. 

 

Tajnik napominje da je Zakonom o mirovinskom osiguranju uređena ako se ide u mirovinu 

po posebnom zakonu tada se uplaćena sredstva u drugi mirovinski stup prebacuju u prvi 

mirovinski stup i na temelju tog se određuje visina mirovine. Svatko tko ide u mirovinu mora si 

dati izračunati mirovinu po Zakonu o vatrogastvu i po općem Zakonu o mirovinskom osiguranju 

i sam odlučiti što mu se više isplati to je osobna odluka svakog posebno.    
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Bilušić pita a kako će glavni vatrogasni zapovjednik znati koga treba umiroviti temeljem 

Zakona o vatrogastvu kada su oni djelatnici JVP koje osniva općina ili grad, i na čiji će teret ići 

troškovi umirovljenje. 

 

Tajnik napominje da je to posebno pravo koje će se vrlo rijetko koristiti i to samo u 

iznimnim slučajevima kada postoji opravdani razlog a na prijedlog njegovog zapovjednika ili na 

njegov zahtjev u koliko ispunjava propisane uvjete. Troškovi mirovine po posebnom zakonu 

podmiruju se iz državnog proračuna a jedino će otpremnine ići iz proračuna jedinica lokalne 

samouprave odnosno osnivača. 

Napominje da su nakon e-savjetovanja izbačeni uvjeti od 5 godina na poslovima s 

posebnim ovlastima i odgovornostima za inspektore vatrogastva, a sami vatrogasci su tražili da 

inspektori znaju vatrogastvo i prigovori zapovjednika su bili kako sadašnji inspektori ne poznaju 

vatrogastvo i donose rješenja koja nisu primjenjiva jer ne razumiju vatrogastvo. Ovim Zakonom 

su podijeljene nadležnosti između inspekcije zaštite na radu i inspekcije vatrogastva, tako da 

inspekcija zaštite na radu je nadležna dok se ne izađe na vatrogasnu intervenciju, a inspekcija 

vatrogastva je nadležna za zaštitu na radu na vatrogasnoj intervenciji. Isto tako je utvrđeno da 

onaj zapovjednik koji daje svoje snage drugom zapovjedniku za obavljanje vatrogasne 

intervencije odgovoran je da ti vatrogasci imaju propisanu zaštitnu opremu za vatrogasnu 

intervenciju. 

Nakon dolaska Predsjednika preuzeo je vođenje sjednice Predsjedništva. 

 

Predsjednik napominje da bi se sad nakon objave ovog Zakona treba angažirati na 

donošenju podzakonskih akata posebno na definiranje koeficijenata složenosti i definiranje 

vatrogasne mreže jer će se na temelju te vatrogasne mreže nastaviti financiranje postojećih JVP i 

novih JVP, te će sigurno doći do pokušaja preraspodjele sadašnjih minimalnih financijskih 

standarda koje sad dobivaju JVP, te iz tih razloga Udruga mora biti aktivna u izradi ovih kritičnih 

propisa koji definiraju cjelokupno vatrogastvo. Postavlja pitanje tko će sad provoditi inspekcijski 

nadzor nad provedbom ovog Zakona jer su inspektori u HVZ-u pod glavnim vatrogasnim 

zapovjednikom pa ispada da će glavni vatrogasni zapovjednik sam sebe nadzirati. Mišljenja je da 

će se vrlo brzo trebati ići na izmjene i dopune ovog Zakona jer neka rješenja nisu najbolja, 

iskrivljena su tijekom donošenja Zakona. 

 

Tajnik napominje da se u našem prijedlogu inspekcija vatrogastva nalazila u vatrogasnoj 

zajednici županije koja nije bila udruga nego ju je osnivala županija, i u takvom statusu je trebala 

i ostati. Nakon promjena i definiranja da su vatrogasne zajednice udruge, koje ne mogu imati 

inspekciju, utvrđena je inspekcija samo na državnoj razini u HVZ-u što je loše jer se izgubilo 

pravo na žalbu već se sad protiv rješenja inspektora može samo pokrenuti upravni spor. Isto tako 

je bio prigovor Ministarstva uprave da stručni nadzor u ovakvoj organizaciji kad je HVZ 

središnji državni ured ne može provoditi glavni vatrogasni zapovjednik nego se trebaju osnovati 

strukovna udruženja kao što su komore koje će nadzirati struku u vatrogastvu kao što imaju 

druge struke liječnici, pravnici, inženjeri i sl., međutim naše primjedbe da se jednim člankom 

utvrdi osnivanje komore profesionalnih vatrogasaca nije prihvaćen i sad se taj članak sveo na dva 

stavka potpuno nebitna.  

 

Predsjednik napominje da smo dobili dosta ali ne sve ono što smo tražili, posebno ističe 

dodatak na plaću od 13% za rad u turnusima kojim se anulira isplata viška sati ostvarenih radom 

u turnusu makar to nisu izgubljeni novci jer će se to plaćati kao prekovremeni sati. Međutim 

problema će biti u malim postrojbama gdje je u smjeni tri profesionalna vatrogasca pa zbog 

preraspodjele i godišnjih odmora neće biti tri nego manje, a što je smanjenje operativne 

pripravnosti takve JVP. 
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Kanižaj navodi da se Grad Čakovec buni što nemaju većinu u vatrogasnim vijećima i misli 

da će pokrenuti ustavnu tužbu te osporavati ovu odredbu novog Zakona o vatrogastvu. 

 

Predsjednik napominje da je Ante Sanader kod određivanja broja i strukture vatrogasnog 

vijeća naveo da u osnovnim i srednjim školama osnivači nemaju većinu u upravnim vijećima te 

da se do danas ta problematika nije postavljala. S druge strane iz državnog proračuna se kroz 

minimalne financijske standarde većina JVP financira u iznosu od gotovo 90% samo u velikim 

gradovima JLS dodaju više od 10% na MFS što je slučaj u 10-ak JVP. Pored ovoga sada po 

novom zakonu, zapovjednika imenuje gradonačelnik odnosno načelnik, a prema prijašnjem ga je 

imenovalo upravno vijeće pa je tada osnivač trebao imati većinu u upravnom vijeću, a sad tu 

funkciju nema vatrogasno vijeće pa lokalnoj samoupravi nije uskraćeno pravo na upravljanje s 

JVP kao osnivačem jer će to raditi preko zapovjednika koji ima sve ovlasti za rad JVP.  

Prema ovom Zakonu zapovjednik je najodgovornija osoba u JVP, a kad smo predlagali 

zajednicu ustanova JVP u kojem bi zapovjednici bili osobe koje bi iznosili svoje stavove i 

kreirali zajedničku politiku prema Vladi RH, interes nije bilo, pa nije niti osnovana, a sada bi 

dobro došla, jer većina zapovjednika nije sposobna i nema iskustva da sve obveze iz zakona 

provoditi, a pogotovo utvrđivanje vatrogasnog plana za svoje područje. Za neke zapovjednike bit 

će dovoljno da mu se da okvir u kojem će definirati svoj vatrogasni plan, a za neke zapovjednike 

će trebati potpuna špranca da utvrde svoj vatrogasni plan. Napominje da se ovim Zakonom ukida 

HVZ ovakav kakav ga pamtimo te da to postaje sastavni dio izvršne vlasti malo ministarstvo, a 

kako će ono raditi ovisi isključivo o prvom čovjeku tog državnog ureda, pa i o kadrovima koje će 

sam postaviti. Kako prema ovom zakonu zapovjednici JVP ovise o županijskom zapovjedniku 

koji mu daje suglasnost na imenovanje, a najvjerojatnije će biti i u Vatrogasnom vijeću, a 

županijski zapovjednik ovisi o suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika, jasno je da će se 

državna politika kroz ovakav model suglasnosti protezati sve do jedinica lokalne samouprave 

odnosno JVP. U ovakvom slučaju jedino je Udruga PVH samostalna i bez utjecaja trenutne 

politike, a jednako tako bi trebala postojati i Udruga zapovjednika JVP kako bi se udruženi mogli 

izboriti za svoje stavove i što manji utjecaj na uplitanje politike u vatrogastvo. Stoga smatram da 

bi ovu Udrugu trebalo jačati jer će jedino ona moći nešto reći suprotno od stava trenutne politike. 

Sada se bitno promijenila uloga zapovjednika JVP jer on ovisi o županijskoj politici, pa i o 

državnoj politici dok su do sad ovisili samo o lokalnoj politici.  

Na kraju se može zaključiti da sveukupna provedba novog Zakona o vatrogastvu isključivo 

će ovisiti o glavnom vatrogasnom zapovjedniku, a pogotovo kod definiranja vatrogasne mreže 

gdje će trebati jasno utvrditi kriterije tko može biti vatrogasna postrojba i na kojem području, 

područje pokrivanja pojedine vatrogasne postrojbe i broj vatrogasaca u pojedinoj postrojbi a koje 

bi se financirale što iz državnog proračuna što iz proračuna jedinica lokalne samouprave, jer 

puno je obveza Zakon propisao koje treba provesti i detaljno urediti vatrogastvo.                     

 

Točka 4. Razno - SPAŠAVANJE U PROMETU 2019- radionica vatrogasne službe RH.  

 

Predsjednik napominje da je ovo druga godina za redom kako se organizira radionica 

„Spašavanje u prometu“ u kome sudionici ove radionice ne plaćaju troškove svog boravka a 

također i predavači i izvođači pojedinih točaka programa nisu tražili naknadu za obavljena 

predavanja ili pokazne vježbe. Prošle godine smo imali samo troškove prehrane koji su bili oko 

10.000 kn, a ove godine smo uključili i kolege iz Slovenije iz vatrogasne postrojbe Ljubljana te 

smo zaključili da svi imamo isti problem a to je definiranje vatrogasnih intervencija na 

spašavanju ljudi stradalih u prometnim nesrećama. Isto tako se iskristaliziralo da je problem i oko 

nabavke opreme za kvalitetno obavljanje vatrogasne intervencije i sredstva (vozila) na kojima bi 

obavljali vježbe kako bi se izvršila obuka vatrogasaca sa alatima i opremom za spašavanje osoba 

stradalih u prometnim nesrećama. Pored toga nemamo poligon na kome bih obavljali vježbe, a 
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dovoz vozila (olupina) moguć je samo iz Zagreba jer u manjim gradovima nema ovlaštena osoba 

koja zbrinjava stare automobile.  

Ove godine se i HVZ uključila u organizaciju ove radionice pa su snosili troškove 

prijevoza do vježbališta. Zaključak je da moramo imati svoje vježbalište gdje bi se skladištila 

vozila i na kojem bi se organizirala obuka vatrogasaca, te suradnju s proizvođačima vozila kako 

bi dobili na to vježbalište nove automobile koje oni koriste za testiranje i da se na njima vježba.  

Cilj je da se slijedeće godine ovaj projekt kandidira na EU fondove u visini od 100.000 

eura, zajedno sa Norveškim kolegama gdje bi jedan dio naših vatrogasaca otišao na 

osposobljavanje u Norvešku, a njihovi vatrogasci bi napravili nekoliko vježbi u Hrvatskoj s tim 

da mi osiguramo vježbalište i zakonodavne pretpostavke oko nabavke vozila na kojima bi se 

obavila obuka. Predlažem da se za ovu godinu ova sredstva koja su utrošena za prijevoz starih 

automobila od Zagreba do Karlovca i natrag te prehrana sudionika radionice u trajanju od tri 

dana koja bi iznosila približno oko 16.000 kn odobre. Smatram da bi se i u narednim godinama 

Udruga trebala naći u organizaciji ali ne u svojstvu pokrivanja troškova nego u svojstvu 

organizatora i predstavnika vatrogasne struke.  

Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo prijedlog da se nastali troškovi za organizaciju 

radionice podmire od strane Udruge PVH.        

 

Ovim je 6 sjednica Predsjedništva UPVH u V. sazivu završena u 13,10 sati. 

 

 

                                                                                  Zapisničar 

                                                                                                      Branko Šimara 

 

 

 

 

  


