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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 7. SJEDNICE  PREDSJEDNIŠTVA UPVH u V. SAZIVU 
 

Sjednica je održana u utorak dana 18.05.2021. g. (utorak)  pomoću Webex meeting 

platforme (elektronička komunikacija) s početkom u 09:00 sati.  

 

Sjednici su nazočni: 

1. Goran Franković – Predsjednik; 

2. Davor Vrabec – član Predsjedništva; 

3. Jasminka Jakupec član Predsjedništva 

4. Mario Rogina – član Predsjedništva; 

5. Miroslav Bilušić – član Predsjedništva; 

6. Mensur Ferhatović  – član Predsjedništva  

7. Jurica Bulog – član Predsjedništva ; 

8. Kristijan Baričević – član Predsjedništva 

9.  Krešimir Benceković – član Predsjedništva  

10. Zvonimir Ljubičić – član Predsjedništva; 

11. Dejan Koprek – član Predsjedništva  

12. Robert Meglić – zamjena člana Predsjedništva;  

13. Branko Šimara - tajnik  

 

Odsutni: 

1. Stjepko Krilanović – član Predsjedništva  

2. Stjepan Draganić - član Predsjedništva;  

3. Željko Šoša – član Predsjedništva; 

4. Marko Popović – član Predsjedništva; 

5. Željko Vlk – član Predsjedništva  

6. Vilko Smažil – član Predsjedništva;  

7. Rajko Rajković – član Predsjedništva;  

 

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

odlučivanje te je održana sedma 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. Predsjedništvo je prihvatilo predloženi dnevni red. 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje Izvješća o radu UPVH za 2020;  

2. Usvajanje financijskog izvješća UPVH za 2020. g;  

3. Plan rada za 2021. godinu;  

4. Financijski plan za 2021. godinu;  

5. Izradi pravilnika na temelju novog Zakona o vatrogastvu – informacija  

6. Određivanje datuma i mjesta i načina održavanja 6. izbornu Skupštine UPVH.  
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7. Razno.  

 

Točka 1. dnevnog reda – Usvajanje Izvješća o radu UPVH za 2020 

 

Predsjednik napominje da je izvješće o radu UPVH dostavljeno svim članovima 

Predsjedništva s pozivom za sjednicu te da je u izvješću sve navedeno što se radilo u prethodnoj 

godini. Bez obzira na probleme s pandemijom virusa tajnik je obavljao sve poslove koji su bili 

bitni za funkcioniranje Udruge u ovakvim uvjetima pa predlažem da tajnik ukratko prezentirao 

izvješće o radu. 

Tajnik napominje da zbog pandemije zaraznog virus Covid - 19 nije održana niti jedna 

sjednica Predsjedništva jer na početku godine je bila potpuna zabrana okupljanja, preko ljeta 

zbog požarne sezone nije se ne održavaju sjednice Predsjedništva a krajem godine je opet su 

krenule mjere zabrane te nije bilo moguće održati sjednice, a zbog inače smanjenih aktivnosti 

općenito nije bilo problematike zbog koje bi se trebala održati sjednica. I u 2020. godini se 

nastavila tendencija laganog pada članstva, kako netko ode u mirovinu, novi se ne učlanjuju tako 

da sad imamo 713 članova udruge a prethodne je bilo 773 članova, što je pad za 7,76%. Zbog 

navedene problematike u izvješću je navedeno sve što je ova Udruga dobro napravila za 

profesionalne vatrogasce od definiranja minimalnih financijskih standarda do rješavanja radno 

pravnog statusa profesionalnih vatrogasaca novim Zakonom o vatrogastvu te utvrđivanje 

privilegirane mirovine kakvu imaju policija i vojska. Minimalni financijski standardi su ostali na 

istoj razini kao i prethodne godine bez obzira što su ušle 5 novih JVP (Pag, Županja, Makarska, 

Kaštela i Podstrana) u minimalne standarde jer su se za njih osigurala dodatna financijska 

sredstva. Ja kao tajnik Udruge u dogovoru s glavnim vatrogasnim zapovjednikom sam izradio 7 

pravilnika koje sam predao glavnom vatrogasnom zapovjedniku, a koji do sad nisu stavljeni u 

proceduru osim jednog koji se odnosi na postupak izbora županijskog, gradskog, područnog i 

općinskog vatrogasnog zapovjednika koji je podijeljen u dva pravilnika, jedan za županijskog i 

drugi za gradskog, područnog i općinskog zapovjednika. Ova dva pravilnika su bila na e-

savjetovanju gdje sam ja u ime Udruge davao primjedbe pa su isti objavljeni u Narodnim 

novinama. Ostalo je još šest (6) pravilnika koje su potrebni za provođenje Zakona o vatrogastvu, 

a direktno se tiču profesionalnih vatrogasca. Kako je prošlo više od godine dana od kako sam 

napravio ove prijedloge pravilnika a isti još nisu stavljeni u raspravu smatram da bi mi kao 

Udruga ove prijedloge pravilnika trebali kao struka analizirati, te ih doraditi i kao struka 

predložiti HVZ-u i objaviti na našim WEB stranicama kao naš prijedlog. Stoga predlažem da prvi 

pravilnik koji se tiče vatrogasne struke a kojeg ćemo na opisani način predložit bude Pravilnik o 

pravilima vatrogasne službe. Puno pitana u pogledu primjene novog Zakona o vatrogastvu je 

došlo u tajništvo, jedan dio se odnosio na mirovinska prava profesionalnih vatrogasaca pri 

odlasku u mirovinu, a javljali su nam se i profesionalni vatrogasci u gospodarstvu isto s 

problemom odlaska u mirovinu. Veliki problem je nastao primjenom odredbe zakona o spajanju 

vatrodojavnog sustava na vatrogasnu postrojbu, te su neke postrojbe poslale zahtjeve na spajanje 

postojećih sustava na vatrogasnu postrojbu, a bez definiranih pravila. Također povodom spajanja 

vatrodojave na vatrogasnu postrojbu javljali su se i pojedini projektanti vatrodojavnog sustava. U 

vezi sa rješavanjem ove problematike inicirao sam sastanak kod glavnog vatrogasnog 

zapovjednika sa načelnikom Sektora za inspekcijske poslove te voditeljem inspekcije zaštite od 

požara, vatrogastva i civilne zaštite na kome sam bio prisutan. Na navedenom sastanku smo 

definirali sve uvjete priključka vatrodojave na vatrogasnu postrojbu i obavljanje vatrogasnog 

dežurstva kod IIa i IIb kategorije ugroženosti. Kako glavni vatrogasni zapovjednik nije bio 

spreman odmah na teren poslati naputak kojim bi se detaljno utvrdili uvjeti priključka 

vatrodojave na vatrogasnu postrojbu, napravio sam smjernice kako se provodi priključak 

vatrodojave pravnih osoba koje su do stupanja na snagu Zakona o vatrogastvu to uredili na 

drugačiji način i imaju valjanu uporabnu i/ili građevinsku dozvolu a žele se priključiti, te za one 
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koji su pokrenuli postupak izdavanja građevinske dozvole, a koji se moraju priključit na 

vatrogasnu postrojbu te sam u vezi s tim te preveo austrijsku smjernicu TRVB 114 S koja 

definira sve uvjete priključka vatrodojave na vatrogasnu postrojbu. Ove smjernice sam poslao na 

sve javne vatrogasne postrojbe i stavio ih za korištenje na našu WEB stranicu. Toliko za sad o 

izvješću o radu u 2020. godini. 

Predsjednik smatra da bi Udruga morala preuzet inicijativu u vezi izrade pravilnika jer je 

to u interesu profesionalnih vatrogasaca da se detaljno uredi područje vatrogastva. Isto tako 

smatra da se trebaju aktivirati komisije za izradu pojedinih pravilnika posebno komisija za zaštitu 

na radu u vezi pravilnika o osobnim zaštitnim sredstvima, mjerilima, pravilima, postupcima i 

aktivnostima radi zaštite vatrogasaca na vatrogasnim intervencijama. Isto tako smatra da u HVZ-

u nema trenutno osoba koje bi mogle radit na navedenim pravilnicima te mi kao strukovna 

udruga moramo preuzet inicijativu i nuditi rješenja odnosno izradit gotovi tekst pojedinog 

pravilnika te ga predlagat HVZ-u. Potrebno bi bilo izradit na našem WEB-u aplikaciju u kojoj bi 

svi mogli davati pojedine primjedbe na predloženi tekst pravilnika nešto slično e-savjetovanju 

kako bi moglo sudjelovat što više vatrogasaca. Dosadašnjim radom HVZ-a u pogledu izrade 

pravilnika ne možemo biti zadovoljni zato trebamo preuzet inicijativu i predlagat pojedine 

pravilnike. U vezi načina rada na pravilnicima detaljno ćemo zauzet stav kod Plana rada za 2021. 

godinu. Nakon ovih uvodnih izlaganja Izvješće o radu za 2020. godinu se daje na diskusiju, jer 

svi su ga mogli detaljno pročitat i sad mogu dati svoje prijedloge i mišljenja.  

Članovi Predsjedništva nisu imali primjedbe i prijedloga na Izvješće te je isto dato na 

glasanje, i jednoglasno je usvojeno ovo Izvješće o radu UPVH za 2020. godinu.  

           

Točka 2. dnevnog reda – Usvajanje financijskog izvješća UPVH za 2020. g  

 

Tajnik navodi da je financijsko izvješće dostavljeno svim članovima Predsjedništva da ga 

mogu proučit i komentirati na sjednici. U prethodnoj godini pozitivno smo poslovali tako da smo 

imali od 176.493 kn a rashode od 162.724 kn odnosno ostvarili smo višak od 13.769 kn te sad na 

računu imamo ukupno 274.576,55 kn. Zbog pandemije nije bilo aktivnosti koje bi nosile 

određene troškove kao što seminari, sjednice Predsjedništva i ostalo pa je ostvaren višak prihoda 

u odnosu na rashode.  

Predsjednik je financijsko izvješće dao na razmatranje, kako nije bilo primjedbi, dao je na 

glasovanje, te je financijsko izvješće jednoglasno prihvaćeno.    

 

Točka 3. dnevnog reda – Plan rada za 2021. g  

 

Predsjednik napominje da je Plan rada za 2021. godinu dostavljen svim članovima 

Predsjedništva s pozivom za sjednicu te da su ga mogli proučit i na njega dati primjedbe. Plan je 

napravljen sukladno stanju u vatrogastvu te su u njemu dati prioriteti na izradu pravilnika, pa 

molim tajnika da kratko objasni plan rada. 

Tajnik navodi da je novim zakonom o vatrogastvu predviđena izrada 24. podzakonska akta a 

da profesionalni vatrogasci imaju interes za sudjelovanje u 15 podzakonskih akata. U ovoj godini 

bi se posebno fokusirali na 6 pravilnika koji su u Planu rada navedeni pod točkom 1. te se 

predlaže da prvi pravilnik koji bi Udruga izradila i predložila HVZ-u je Pravilnik o pravilima 

vatrogasne službe, koji je napravljen po primjeru slovenskih vatrogasaca i prilagođen našim 

vatrogascima. Na njega vatrogasna struka mora dat svoje mišljenje i prijedloge jer regulira 

kompletno vatrogastvu u svim postupcima koji se u vatrogastvu odvijaju. Planira se nakon 

usvajanja Pravilnika o standardnim operativnim postupcima aktivirati komisija za izradu 

standardnih operativnih postupaka u vatrogastvu kako bi se ujednačili postupci na pojedinim 

standardnim vatrogasnim intervencijama. Isto tako bi se trebala aktivirat komisija za zaštitu na 



 

 4 

radu na izradi Pravilnik o osobnim zaštitnim sredstvima, mjerama, pravilima, postupcima i 

aktivnostima radi zaštite vatrogasaca na vatrogasnim intervencijama. Pored navedenog komisija 

za ronjenje u vatrogastvu trebala bi izradit standardni operativni postupak za tehničke 

intervencije na vodi. Ostale aktivnosti koje su uobičajene su navedene u Planu rada pa ih 

posebno neću naglašavat. 

Predsjednik napominje da se Udruga mora aktivno uključit u izradu potrebnih pravilnika te 

da treba aktivirat sve članove kako bi se što više pravilnika izradilo i predložilo HVZ-u na 

usvajanje. Napominje da smo pri izradi novog Zakona o vatrogastvu predlagali osnivanje 

Komore profesionalnih vatrogasaca kako bi struka mogla dati svoje prijedloge i da struka 

odlučuje o propisima koji se tiču struke, ali taj naš prijedlog nakon e-savjetovanja jednostavno je 

nestao, pa sad moramo struku zastupati kroz Udrugu, jer inače neće biti donijeti potrebni 

pravilnici. Predlažem da se za sad prihvatimo izrade prvog Pravilnika o pravilima vatrogasne 

struke te da prijedlog teksta tajnik dostavi svim članovima Predsjedništva koji na njega daju 

svoje prijedloge i primjedbe, koje dostavljaju tajniku, a on će izraditi konačan tekst prijedloga 

Pravilnika kojeg ćemo objavit na našim Web stranicama i dostavit ga HVZ-u na daljnji postupak.  

Ferhatović smatra da se moramo angažirati na donošenju podzakonskih akata te da će on na 

zahtjev glavnog vatrogasnog zapovjednika a na temelju naputka kojeg je izradio tajnik napraviti 

obrazac za osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca te postupak kako se provodi postupak prijave i 

plaćanja doprinosa za osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca. Za sad imaju na području svoje 

županije jedan slučaj gdje je ozlijeđen dobrovoljni vatrogasac na intervenciji te se to rješava 

nesustavno pa svakako treba to riješit sustavno za sve a ne da se svako snalazi kako umije. 

Sprema je preuzeti obvezu rada na Pravilnik o osobnim zaštitnim sredstvima, mjerama, 

pravilima, postupcima i aktivnostima radi zaštite vatrogasaca na vatrogasnim intervencijama 

kada isti dođe na red jer ima potrebne stručnjake u tom području koji mogu dati doprinos za 

izradu dobrog pravilnika.  

Koprek navodi da su oni pokušali izvršit prijavu temeljem naputka kojeg je izradila Udruga 

te su im na njihovoj podružnici rekli da mogu prijavit samo za stalni ili povremeni radni odnos 

jer za ovaj slučaj nemaju obrasce kojima se obavlja prijava za dobrovoljne vatrogasce. 

 Predsjednik nakon rasprave predlaže da se usvoji zaključak da Udruga u 2021. krene u 

izradu prijedloga šest pravilnika navedenih u Planu te da se svaki pravilnik prvo dostavi 

članovima Predsjedništva koji će na njega dati svoje primjedbe i prijedloge a koje dostavljaju 

tajniku koji izrađuje konačni prijedlog pravilnika i stavlja ga na Web stranice Udruge i šalje 

HVZ-u na daljnji postupak. Isto tako predlaže da se ovakav Plan rada za 2021. godinu prihvati a 

ako bude potreba isti ćemo tijekom godine korigirat. 

Članovi Predsjedništva jednoglasno su prihvatili prijedlog zaključke i Plan rada za 2012. 

godinu.     

 

Točka 4. dnevnog reda – Financijski plan za 2012. godinu 

 

Tajnik navodi da je Financijski plan za 2021. godinu dostavljen svim članovima 

Predsjedništva te se na njega mogu očitovat. Napominje da je napravljen prema dosadašnjim 

aktivnostima i sukladno prilivu financijskih sredstva od članarine, te da sve druge aktivnosti koje 

će biti u ovoj godini a nisu u planu mogu se financirati od prenesenih sredstva iz prethodnih 

godina. Zbog nejasne situacije oko trajanja pandemije nije bilo moguće planirati neke velike 

skupove i savjetovanja jer se još puno toga u pogledu okupljanja ne zna. Ako se promjene uvjeti 

za okupljanje moguće su i druge aktivnosti Udruge koje će se financirati iz zalihe. 

 

Predsjednik navodi da se Financijski plan radi na temelju troškova iz prethodne godine i 

mogućih priliva financijskih sredstava, pa je i ovaj tako napravljen. Daje Financijski plan na 
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usvajanje i eventualne primjedbe. Nitko od članova Predsjedništva nema primjedbe na predloženi 

Financijski plan za 2021. godinu te ga jednoglasno usvajaju.  

 

Točka 5. Izrada pravilnika na temelju novog Zakona o vatrogastvu – informacija. 

 

Predsjednik navodi da je o ovoj problematici dosta rečeno kod izvješća o radu u 2020. 

godini i Plana rada za 2021. godinu te smatra da je dobro što je tajnik izradio ovih sedam 

pravilnika i predao ih glavnom vatrogasnom zapovjedniku, a to što on ove pravilnike nije dao u 

proceduru nas ne obvezuje da mi kao Udruga profesionalnih vatrogasaca te iste pravilnike ne 

procesuiramo kroz svoje članstvo. Stoga predlažem da se jedan po jedan pravilnik puste u 

proceduru izrade i davanja mišljenja i prijedloga unutar Udruge te da se na kraju izradi konačan 

tekst i da se isti preda glavnom vatrogasnom zapovjedniku, a da se na našim Web stranicama isti 

objavi kao pravilo vatrogasne struke pa tko želi da ga koristi neka ima. Isto tako treba na našim 

Web stranicama objaviti popis svih podzakonskih akata koji se temeljem novog Zakona o 

vatrogastvu trebaju donijeti tako da se vidi gdje smo po tom pitanju. Smatram da je jako bitno da 

se svi podzakonski propisi donesu kako bi se konačno reguliralo cjelokupno vatrogastvo, a ne da 

radimo po pravilnicima iz 1994. godine. Bilo bi korisno da se na našim Web stranicama izradi 

platforma slična e-savjetovanju te da se tamo daju primjedbe i prijedlozi za svaki pravilnik koji 

se razmatra. Predlažem da se već sada svim članovima Predsjedništva dostavi Pravilnik o 

pravilima vatrogasne službe te da se da rok u kome se dostavljaju primjedbe i prijedlozi koje će 

tajnik objediniti u jedinstveni tekst te takav ponovo dostaviti članovima Predsjedništva i na kraju 

ga objaviti na našim Web stranicama a isti proslijediti HVZ-u kao naš prijedlog da ga stavi u 

službenu proceduru.   

 

Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo prijedlog da se krene u predlaganje podzakonskih 

akata od strane Udruge kako je naprijed navedeno. 

        

Točka 6. Određivanje datuma i mjesta i načina održavanja 6. izborne Skupštine 

UPVH. 

 

Predsjednik smatra da se izborna Skupština UPVH treba održati uživo, te da se izvrše sve 

pripreme kako bi se na terenu proveo izbor članova Predsjedništva. Vrijeme održavanja izborne 

Skupštine je prvi tjedan u srpnju mjesecu, a mjesto ćemo naknadno odrediti ovisno o 

epidemiološkim uvjetima za održavanje Skupštine. Zadužujem tajnika da na teren pošalje sve 

potrebne materijale kako bi se na vrijeme mogli izabrati delegati i članovi Predsjedništva, a točan 

termin i mjesto održavanja ćemo odredit naknadno. Mole se članovi Predsjedništva da vide da li 

na njihovom području postoje objekti i prostori koji bi pod epidemiološkim uvjetima mogli 

primiti oko 50 osoba za Skupštinu te da se s tajnikom dogovore o tehničkim uvjetima održavanja 

Skupštine.  

 

Točka 7. Razno 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda nitko od prisutnih članova Predsjedništva nije imao 

prijedlog za raspravu.  

 

Ovim je 7 sjednica Predsjedništva UPVH u V. sazivu završena u 10,54 sati. 

 

 

                                                                                  Zapisničar 

                                                                                                      Branko Šimara 


