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PREDMET: Kriteriji za određivanje minimalnih financijskih standardima za 

decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih 

postrojbi u 2018. godini  

 

Kako smo našim dopisom od 20.10.2017. godine upozorili da su kriteriji za određivanje 

minimalnih financijskih standarda za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih 

vatrogasnih postrojbi neutemeljeni i proizvoljni te da se svake godine mijenjaju ovisno o 

potrebama pojedinih grupacija unutar vatrogastva, ovom prilikom predlažemo način na koji bi se 

izradili jedinstveni kriteriji.  

 

Prema dosadašnjim kriterijima dolazi do ogromne razlike za minimalne financijske 

standarde po jednom uposlenom vatrogascu u JVP. Kao primjer navodimo da JVP Pula po 

vatrogascu na godišnjoj razini za 2017. godinu ima 138.881 kn dok JVP Dubrovački vatrogasci 

ima 111.382 kn po uposlenom vatrogascu, a prosjek je 123.649 kn po uposlenom vatrogascu, pa 

samo ova usporedba govori da su kriteriji kojima se određuju minimalni financijski standardi za 

pojedinu JVP loši i neodrživi.  

  

Iz ovih razloga Udruga profesionalnih vatrogasaca izradila je dva propis s kojima bi riješili 

dugogodišnji problem određivanje minimalnih financijskih standarda za svaku JVP. Prvim 

propisom se kategoriziraju javne vatrogasne postrojbe ovisno o broju uposlenih i operativnoj 

pripravnosti vatrogasne postrojbe. Drugim propisom utvrđuju se radna mjesta i uvjeti za svako 

radno mjesto u svakoj vatrogasnoj postrojbi koja je razvrstana na temelju prethodnog propisa. 

Nakon ovoga slijede određivanje koeficijenata složenosti poslova svakog radnog mjesta u 

pojedinoj JVP kao što se određuju koeficijenti za državne službenike i namještenike s dodacima 

na plaču prema Kolektivnom ugovoru (smjenski rad, rad nedjeljom, subotom i praznikom, 0,5% 

na svaku godinu staža i ostalo) što bi se uredilo Uredbom Vlade RH. Na kraju se za svaku 

postrojbu može odrediti zbroj koeficijenata svih uposlenih vatrogasaca u JVP koji se dalje množi 

sa osnovicom za određivanje plaće državnih službenika i namještenika.  

 

Na ovako određena financijska sredstva za plače uposlenih u pojedinoj JVP treba se dodati 

materijalni troškovi za rad JVP koji se kreću između 15 – 20% od sredstava za plaće vatrogasaca. 

Zbrojem svih ovako određenih financijskih troškova dobivaju se na kraju minimalni financijski 

standardi za sve JVP u Republici Hrvatskoj. 
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U prilogu ovog dopisa dostavljamo prijedloge dva propisa i to Pravilnika o uvjetima radnih 

mjesta profesionalnih vatrogasaca i Pravilnik o mjerilima za ustroj, razvrstavanje i način 

djelovanja vatrogasnih postrojbi s kojima će riješiti problematiku određivanja minimalnih 

financijskih standarda za javne vatrogasne postrojbe. Za detaljna objašnjenja predloženih propisa 

i predloženi način određivanja minimalnih financijskih standarda stojimo na raspolaganju te smo 

želimo sudjelovati u daljnjem postupku određivanja minimalnih financijskih standarda za javne 

vatrogasne postrojbe. 

 

S poštovanjem, 

                                                                                              P R E D S J E D N I K: 

                                                                                          Goran Franković, dipl. ing. 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

PRILOG: 1. Pravilnika o uvjetima radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca i  

2. Pravilnik o mjerilima za ustroj, razvrstavanje i način djelovanja vatrogasnih postrojbi                                                  

                                               


