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Na temelju članka 54. stavka 1. alineje 2. i članka 9. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", 

br. 106/99., 117/01. i 96/03.) ministar unutarnjih poslova, na prijedlog Hrvatske vatrogasne 

zajednice, donosi 

PRAVILNIK 

O MJERILIMA ZA USTROJ, RAZVRSTAVANJE I NAČIN DJELOVANJA 

VATROGASNIH POSTROJBI  

     
I. TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila za ustroj, razvrstavanje i način djelovanja  

vatrogasnih postrojbi koje sukladno Zakonu o vatrogastvu (u daljnjem tekstu: Zakon) djeluju kao 

javne vatrogasne postrojbe ili postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava (u daljnjem tekstu: 

vatrogasne postrojbe).  

 

           Članak 2. 

 

Procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara utvrdit će se Vrste vatrogasnih 

postrojbi na području jedinice lokalne samouprave sukladno mjerilima utvrđenim ovim 

Pravilnikom. 

 

Članak 3. 

 

 Pojedini izrazi i pojmovi koji se rabe u ovom Pravilniku imaju slijedeće značenje: 

a) Područje odgovornosti je dio teritorija jedne odnosno teritorij jedne ili više jedinica 

lokalne samouprave na kojem odgovornost dolaska na mjesto intervencije u roku i na 

način propisan u Planu zaštite od požara, imaju središnje postrojbe ili društva. 

b) Operativno područje je dio područja odgovornosti vatrogasne postrojbe koje pokriva 

vatrogasna postaja ili ispostava. 

c) Središnje postrojbe u pravilu su sve javne (profesionalne ili dobrovoljne) vatrogasne 

postrojbe (u daljnjem tekstu: javne vatrogasne postrojbe). 

d) Središnja društva su društva koja imaju vatrogasnu postrojbu sukladno ovom 

Pravilniku te imaju operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito 

gašenje požara (u daljnjem tekstu: vatrogasna postrojba središnjeg DVD-a), a 

utvrđeni su Planom zaštite od požara jedinice lokalne samouprave. 

e) Vatrogasna postrojba jedinstveni je naziv za javnu vatrogasnu postrojbu i vatrogasnu 

postrojbu središnjeg DVD-a. 

f) Vatrogasna postaja je operativna formacija koja ima 24-satno dežurstvo, pokriva dio 

područja odgovornosti (operativno područje), a ustrojstveno je vezana uz javnu 

vatrogasnu postrojbu. 

g) Vatrogasna ispostava je operativna formacija koja nema 24-satno dežurstvo, pokriva 

dio područja odgovornosti (operativno područje) te djeluje u sklopu dobrovoljnog 

vatrogasnog društva a operativno je podređena vatrogasnoj postrojbi (javnoj 

vatrogasnoj postrojbi ili vatrogasnoj postrojbi središnjeg DVD-a). 
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h) Vatrogasna postrojba DVD-a je postrojba koja, sukladno Planu zaštite od požara, 

djeluje kao potpora javnim vatrogasnim postrojbama i vatrogasnim postrojbama 

središnjih DVD-a, ali nema određeno područje odgovornosti. 

i) Operativni vatrogasac je profesionalni i dobrovoljni vatrogasac koji obavlja pojedine 

radnje i postupke na vatrogasnoj intervenciji te zadovoljava uvjete o tjelesnim i 

duševnim sposobnostima za obavljanje poslova profesionalnog ili vatrogasca iz 

postrojbi dobrovoljnog vatrogasnog društva; 

j) Sezonski vatrogasac je osoba koja je osposobljena za obavljanje vatrogasnih 

intervencija na otvorenom prostoru po posebnom programu i zadovoljava uvjete o 

tjelesnim i duševnim sposobnostima za obavljanje poslova vatrogasca iz vatrogasnih 

postrojbi središnjeg vatrogasnog društva; 

k) Zapovjedni centar ima dežurstvo jedne ili više osoba od 0 - 24,00 sata na dan u koji se 

zaprimaju pozivi za pomoć te iz kojeg se koordiniraju vatrogasne intervencije na 

području odgovornosti odnosno području županije.  

l) Dobrovoljni vatrogasac je član vatrogasne postrojbe DVD-a koji udovoljava uvjetima 

članka 22. Zakona o vatrogastvu.   

m) Učinkovita vatrogasna intervencija je ona kojom se spasi više od 50% gorive tvari u 

požarnom sektoru u najnepovoljnijem slučaju ili najvišoj etaži kod građevina 

kolektivnog stanovanja.  

n) Učinkovita vatrogasna intervencija na otvorenom prostoru je ona kojom se vlastitim 

snagama ugasi požar u najgušćoj šumi pri vjetru od 7 Bf.  

 

 

II. MJERILA ZA USTROJ I RAZVRSTAVANJE VATROGASNIH POSTROJBI 
 

Članak 4. 

 

Mjerila za razvrstavanje vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske određuju 

se na osnovi potrebne operativne pripravnosti vatrogasnih postrojbi što podrazumijeva: 

  

1. da ima potreban broj operativnih vatrogasaca, 

2. da ima odgovarajuću vatrogasnu tehniku i opremu.   

 

Mjerila iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se za slučaj jedne, te za dvije ili više 

vatrogasnih intervencija koje se obavljaju u  3 uzastopna sata.  

 

Članak 5. 

Vatrogasne postrojbe dijele se sukladno svojoj operativnoj pripravnosti kojom 

osigurava potreban učinak gašenja na požaru na: 

- vatrogasna postrojba Vrste I.; 

- vatrogasna postrojba Vrste II.; 

- vatrogasna postrojba Vrste III.; 

- vatrogasna postrojba Vrste IV.; 

- vatrogasna postrojba Vrste V.; 

- vatrogasna postrojba Vrste VI.; 

- vatrogasna postrojba Vrste VII.; 
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- vatrogasna postrojba Vrste VIII.;  

- vatrogasna postrojba Vrste IX.; 

- vatrogasna postrojba Vrste X.; 

- vatrogasna postrojba Vrste XI.;  

- vatrogasna postrojba Vrste XII.; 

- vatrogasna postrojba  Vrste XIII. i  

- vatrogasna postrojba Vrste XIV.. 

Vatrogasna postrojba Vrste I. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za učinkovito gašenje jednog požara upotrebom jednog uređaja kojim se nanosi sredstvo 

za gašenje na požarište ili obavlja neka druga vatrogasna intervencija djelovanjem jedne 

vatrogasne grupe s tri vatrogasca. 

Vatrogasna postrojba Vrste II. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za učinkovito gašenje jednog požara ili tehničke intervencije upotrebom jednog 

vatrogasnog vozila (navalno ili auto cisterna) sa dva uređaja kojim se nanosi sredstvo za gašenje 

na požarište ili obavlja neka druga vatrogasna intervencija uporabom jednog vatrogasnog vozila 

(tehničkog ili sl.). 

Vatrogasna postrojba Vrste III. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata 

pomoću dva uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na 

požarište, razvalni alat i sl.) uporabom dva vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, auto ljestva, 

kombinirano ili tehničko vozilo). 

Vatrogasna postrojba Vrste IV. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata 

pomoću tri uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na 

požarište, razvalni alat i sl.) uporabom dva vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, auto ljestva, 

kombinirano ili tehničko vozilo). 

Vatrogasna postrojba Vrste V. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata 

pomoću četiri uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na 

požarište, razvalni alat i sl.) sa dva vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, auto 

ljestva, kombinirano). 

Vatrogasna postrojba Vrste VI. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata (dva 

požara ili požar i tehnička intervencija) sa tri uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija 

(nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) uporabom tri vatrogasna vozila 

(navalno, auto cisterna, tehničko, kemijsko, auto ljestve, kombinirano). 

Vatrogasna postrojba Vrste VII. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata (dva 

požara ili požar i tehnička intervencija) sa četiri uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija 

(nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) uporabom tri vatrogasna vozila 

(navalno, auto cisterna, tehničko, kemijsko, auto ljestve, kombinirano).   
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Vatrogasna postrojba Vrste VIII. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata (dva 

požara ili požar i tehnička intervencija) sa pet uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija 

(nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) uporabom tri vatrogasna vozila 

(navalno, auto cisterna, tehničko, kemijsko, auto ljestve, kombinirano).    

 Vatrogasna postrojba Vrste IX. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za učinkovito obavljanje dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata (dva požara ili 

požar i tehnička intervencija) sa šest uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi 

sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) uporabom tri vatrogasna vozila (navalno, auto 

cisterna, tehničko, kemijsko, auto ljestve, kombinirano).    

Vatrogasna postrojba Vrste X. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija na dva operativna područja u tri 

uzastopna sata koja operativno pokrivaju vatrogasne postaje i/ili ispostave.    

Vatrogasna postrojba Vrste XI. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija u tri uzastopna sata na tri operativna 

područja koja operativno pokrivaju vatrogasne postaje i/ili ispostave. 

 Vatrogasna postrojba Vrste XII. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija u tri uzastopna sata na četiri operativna 

područja koja operativno pokrivaju vatrogasne postaje i/ili ispostave.    

Vatrogasna postrojba Vrste XIII. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija u tri uzastopna sata na pet operativnih 

područja koja operativno pokrivaju vatrogasne postaje i/ili ispostave.    

Vatrogasna postrojba Vrste XIV. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija u tri uzastopna sata na šest operativnih 

područja koja operativno pokrivaju vatrogasne postaje i/ili ispostave.    

Članak 6.  

Vatrogasna postaja ima stalno dežurstvo te sukladno broju operativnih vatrogasaca i 

tehnike s kojom se izlaze na vatrogasnu intervenciju dijeli se na: 

- vatrogasnu postaju Vrste A; 

- vatrogasnu postaju Vrste B; 

- vatrogasnu postaju Vrste C;  

- vatrogasnu postaju Vrste D; 

- vatrogasnu postaju Vrste E;  

- vatrogasnu postaju Vrste F; 

- vatrogasnu postaju Vrste G; 

- vatrogasnu postaju Vrste K; 

- vatrogasnu postaju Vrste I; 

Vatrogasna postaja Vrste A mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike 

za samostalno učinkovito gašenje jednog požara na svom operativnom području upotrebom 
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jednog uređaja kojim se nanosi sredstvo za gašenje na požarište ili obavljanje neke druge 

vatrogasne intervencije djelovanjem jedne vatrogasne grupe s tri vatrogasca. 

Vatrogasna postaja Vrste B mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike 

za samostalno učinkovito gašenje jednog požara ili tehničke intervencije na svom operativnom 

području upotrebom jednog vatrogasnog vozila (navalno ili auto cisterna) sa dva uređaja kojim 

se nanosi sredstvo za gašenje na požarište ili obaviti neku drugu vatrogasnu intervenciju 

uporabom jednog vatrogasnog vozila (tehničkog ili sl.). 

Vatrogasna postaja Vrste C mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike 

za samostalno učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata 

na svom operativnom području pomoću dva uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija 

(nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) uporabom dva vatrogasna vozila 

(navalno, auto cisterna, auto ljestva, kombinirano ili tehničko vozilo). 

Vatrogasna postrojba Vrste D mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za samostalno učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri 

uzastopna sata na svom operativnom području pomoću tri uređaja kojim se obavlja vatrogasna 

intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) uporabom dva vatrogasna 

vozila. 

Vatrogasna postaja Vrste E mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike 

za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom 

operativnom području pomoću tri uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi 

sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) sa dva vatrogasna vozila (navalno, auto 

cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano). 

Vatrogasna postaja Vrste F mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike 

za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom 

operativnom području pomoću tri uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi 

sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) sa tri vatrogasna vozila (navalno, auto 

cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano).  

Vatrogasna postaja Vrste G mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike 

za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom 

operativnom području pomoću četiri uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi 

sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) sa tri vatrogasna vozila (navalno, auto 

cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano). 

Vatrogasna postaja Vrste F mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike 

za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom 

operativnom području pomoću pet uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi 

sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) sa tri vatrogasna vozila (navalno, auto 

cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano). 

Vatrogasna postaja Vrste F mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike 

za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom 

operativnom području pomoću šest uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi 

sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) sa tri vatrogasna vozila (navalno, auto 

cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano). 
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Članak 7.  

Vatrogasna ispostava nema stalno dežurstvo, a sukladno broju operativnih vatrogasaca 

i tehnike koja izlazi na vatrogasnu intervenciju dijeli se na: 

- vatrogasnu ispostavu Vrste 1; 

- vatrogasnu ispostavu Vrste 2; 

- vatrogasnu ispostavu Vrste 3; 

Vatrogasna ispostava Vrste 1 mora imati operativnu pripravnost vatrogasac i tehnike 

za početno gašenja jednog požara upotrebom jednog uređaja u vremenu trajanja koje je veće od 

vremena dolaska na intervenciju vatrogasnog vozila najbliže vatrogasne postrojbe ili vatrogasne 

postaje. 

Vatrogasna ispostava Vrste 2 mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za samostalno učinkovito gašenje jednog požara ili tehničke intervencije upotrebom 

jednog uređaja za obavljanje vatrogasne intervencije jednim vatrogasnim vozilom (navalno, auto 

cisterna, kombinirano ili tehničko vozilo). 

Vatrogasna ispostava Vrste 3 mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i 

tehnike za učinkovito gašenje jednog požara ili tehničke intervencije uporabom dva uređaja za 

obavljanje vatrogasne intervencije pomoću jednog vatrogasnog vozila (navalno, auto cisterna, 

tehničko, kombinirano). 

Članak 8. 

 

Broj vatrogasnih intervencija u tri uzastopna sata određuje se na osnovu broja 

stanovnika na području odgovornosti vatrogasne postrojbe sukladno donjoj tablici: 

 

Broj stalnih 

stanovnika  

Broj vatrogasnih intervencija u 

3 uzastopna sata 

do 25.000 1 

25.001-70.000 2 

70.001-300.000 3 

300.001-600.000 4 

>600.000 5 

  

Broj stanovnika temelji se na statističkim podacima posljednjeg popisa stanovništva. 

 

Članak 9. 
 

U razdoblju povećanih opasnosti od nastajanja i širenja požara na otvorenom prostoru 

priobalja potrebno je izvršiti dopune vatrogasnih postrojbi sezonskim vatrogascima. 

  

U slučaju iz stavka 1. ovog članka ukupan broj vatrogasaca (sezonskih i redovnih) koji 

je potreban za učinkovito gašenje požara na otvorenom prostoru dobije se proračunom gašenja 

požara najgušće šume pri vjetru od 7 Bf na području odgovornosti vatrogasne postrojbe.  

 

Članak 10. 
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Na razvrstavanje vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu primjenjuju se odredbe propisa  

o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u vrste ugroženosti od požara. 

 

III. NAČIN DJELOVANJA VATROGASNIH POSTROJBI 

 

Članak 11. 

Vatrogasna postrojba svojim operativnim djelovanjem mora učinkovito pokrivati cijelo 

područje odgovornosti koje obuhvaća područje jedinice lokalne samouprave (općine ili grada) za 

koju je osnovana.  

 

Iznimno od stavka 1. ovog članka vatrogasna postrojba može operativno pokrivati 

područje dviju ili više područja jedinica lokalne samouprave, ako svojom operativnom 

pripravnošću može osigurati obavljanje učinkovite vatrogasne intervencije i na područjima 

drugih jedinica lokalne samouprave.  

 

U slučaju iz stavka 2. ovog članka učinkovito pokrivanje područja drugih jedinica 

lokalne samouprave se dokazuje procjenom ugroženosti svih jedinica lokalne samouprave koje 

pokriva. 

 

Tamo gdje vatrogasna postrojba svojim operativnim djelovanjem ne može učinkovito 

pokriti područje odgovornosti, ustrojavaju se vatrogasne postaje i/ili ispostave koje se operativno 

podređuju vatrogasnoj postrojbi. 

 

 U slučaju iz stavka 4. ovog članka područje odgovornosti dijeli se na dva ili više 

operativnih područja što ovisi o veličini pojedinog područja, a svako operativno područje 

pokriva jedna vatrogasna postaja odnosno ispostava. 

 

Broj i razmještaj vatrogasnih postaja i ispostava za pokrivanje cijelog područja 

odgovornosti (područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave), utvrđuje se procjenom 

ugroženosti jedinice lokalne samouprave koji mora osigurati da je cijelo područje odgovornosti 

jedinice lokalne samouprave operativno pokriveno.  

 

Članak 12. 

Za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija na području odgovornosti odgovoran 

je zapovjednik vatrogasne postrojbe koja pokriva to područje odgovornosti. 

Za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija na operativnom području odgovoran 

je zapovjednik postaje odnosno ispostave koja pokriva konkretno operativno područje.   

 

Članak 13. 

 

Vatrogasna postrojba I. i II. vrste ne mora imati posebno organiziran zapovjedni centar. 

Vatrogasna postrojba III, IV. i V. vrste,  ako pokrivaju područje odgovornosti na kom 

se predviđa jedan događaja u tri uzastopna sata ne moraju imati posebno organiziran zapovjedni 

centar. 
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Vatrogasna postrojba III, IV. i V. vrste,  ako pokrivaju područje odgovornosti na kom 

se predviđa dva istovremena događaja u tri uzastopna sata moraju imati posebno organiziran 

zapovjedni centar. 

Ostale vatrogasna postrojba koje nisu navedene u prethodnim stavcima ovog članka 

moraju imati posebno organiziran zapovjedni centar. 

Iznimno od stavka 3. i 4. ovog članka ako je organiziran zapovjedni centar za područje 

županije koji tehnički pokriva i područje odgovornosti vatrogasne postrojbe koja mora imati 

vlastiti zapovjedni centar (jedinstven prijem poziva i radijsko pokrivanje cijelog područja), 

vatrogasne postrojbe sa područja te županije ne moraju organizirati vlastiti zapovjedni centar.   

 

Članak 14. 

 

Operativni dio vatrogasne postrojbe koji obavlja vatrogasnu intervenciju sastoji se od 

vatrogasne grupe i vatrogasnog odjeljenja. 

Vatrogasnom grupom zapovijeda vatrogasac voditelj vatrogasne grupe a čine ju 

vatrogasac voditelj vatrogasne grupe, vatrogasac vozač vatrogasnog vozila i jedan ili dva 

vatrogasca. 

Vatrogasnim odjeljenjem zapovijeda zapovjednik odjeljenja a čini ga dvije ili tri 

vatrogasne grupa i zapovjednik odjeljenja.  

Vatrogasna postrojba s tri i više postaje i/ili ispostave mora imati jednog zapovjednika 

smjene koji je odgovoran za intervencijsku spremnost vatrogasaca koji su u smjeni u postajama 

i/ili ispostavama.  

Članak 15. 

Zapovjednik smjene zapovijeda vatrogasnom intervencijom na kojoj sudjeluju dvije ili 

više postaja i/ili ispostava i odgovoran je zapovjedniku vatrogasne postrojbe za operativnu 

pripravnost te učinkovitost na vatrogasnoj intervenciji  

Zapovjednik vatrogasnog odjeljenja samostalno zapovijeda na vatrogasnoj intervenciji 

i odgovoran je zapovjedniku vatrogasne postrojbe ili smjene, odnosno zapovjedniku vatrogasne 

postaje za operativnu pripravnost i učinkovitost vatrogasnog odjeljenja kojim zapovijeda. 

Voditelj vatrogasne grupe zapovijeda vatrogasnom grupom na vatrogasnoj intervenciji 

i odgovoran je zapovjedniku vatrogasne postrojbe odnosno vatrogasnog odjeljenja za operativnu 

pripravnost i učinkovitost svoje vatrogasne grupe. 

Vatrogasac vozač vatrogasnog vozila odgovoran je voditelju grupe za ispravnost i 

učinkovitu uporabu vozila kojim upravlja na vatrogasnoj intervenciji.  

Vatrogasac je odgovoran voditelju grupe za svoju tjelesnu pripravnost te ispravnost 

uređaja i opreme za gašenje požara ili obavljanje neke druge vatrogasne intervencije odnosno za 

njihovu svrsishodnu i učinkovitu primjenu na vatrogasnoj intervenciji.  

 

Članak 16. 
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Vatrogasna postrojba mora, na temelju zapovjedi nadležnog zapovjednika, intervenirati 

i izvan svog područja odgovornosti sa određenim brojem vatrogasac i tehnike ne slabeći bitno 

svoju operativnu pripravnost.  

 

Uvjete pod kojima vatrogasna postrojba može intervenirati izvan svog područja 

odgovornosti te broj vatrogasaca i oprema koje će uputiti na vatrogasnu intervenciju utvrđuju se 

planom zaštite od požara županije. 

Članak 17. 

 

Zapovijed županijskog vatrogasnog zapovjednika, sukladno članku 36. stavku 2. 

Zakona, a u svezi sudjelovanja vatrogasnih snaga u vatrogasnoj intervenciji na području 

županije, treba biti upućena zapovjedniku vatrogasne postrojbe koji daje potrebne snage i 

opremu na vatrogasnu intervenciju. 

 

 Zapovijed županijskog vatrogasnog zapovjednika treba sadržavati potreban broj 

vatrogasaca, vrstu i količinu vatrogasne tehnike i opreme, mjesto gdje se vatrogasci upućuju, 

vrstu događaja, vrijeme nastanka događaja, ime vatrogasnog zapovjednika kojem će biti 

podređeni. 

 

Iznimno, zapovijed može biti izdana i usmeno s time da u roku od 24 sata bude 

dostavljena u pisanom obliku. 

 

         Članak 18. 

 

Zapovijed glavnog vatrogasnog zapovjednika, sukladno članku 36. stavku 1. Zakona, a u 

svezi sudjelovanja vatrogasnih snaga u vatrogasnoj intervenciji na teritoriju Republike Hrvatske, 

treba biti upućena županijskom vatrogasnom zapovjedniku koji će odrediti vatrogasne postrojbe 

sukladno planu zaštite od požara županije ovisno o vrsti vatrogasne intervencije. 

  

Zapovijed glavnog vatrogasnog zapovjednika treba biti dostavljena u pisanom obliku 

izdana na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika. 

 

Iznimno zapovijed može biti izdana i usmeno s time da u roku od 24 sata bude 

dostavljena u pisanom obliku. 

 

Članak 19. 

 

 Vatrogasne postrojbe na teritoriju Republike Hrvatske moraju se sustavom veza 

povezati tako da jedinstveno i usklađeno djeluju na vatrogasnim intervencijama.  

  

Vatrogasne postrojbe koje nemaju ustrojeno dežurstvo vatrogasac od 0 – 24 sata, 

moraju osigurati odgovarajući sustav uzbunjivanja vatrogasaca. 

 

Vatrogasne postrojbe, koje imaju ustrojeno vatrogasno dežurstvo od 0 - 24 sata, moraju 

osigurati izlazak prvog vatrogasnog vozila u vremenu ne dužem od jedne minute nakon 

primljene dojave o nastalom događaju. 
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Vatrogasne postrojbe središnjih DVD-a moraju osigurati sustav uzbunjivanja koji će 

omogućiti izlazak prvog vatrogasnog vozila ili vozila s uređajima za gašenje u roku od 5 minuta 

nakon primljene dojave o nastalom događaju. 

 

Vatrogasne postrojbe ostalih DVD-a koje se razvrstavaju sukladno mjerilima utvrđenih 

ovim Pravilnikom moraju osigurati sustav uzbunjivanja koji će omogućiti izlazak prvog 

vatrogasnog vozila ili vozila s uređajima za gašenje u roku do 10 minuta nakon primljene dojave 

o nastalom događaju.   

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 20. 

 

Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti svoje procjene ugroženosti i planove 

zaštite od požara sa mjerilima utvrđenim ovim Pravilnikom u roku od dvije godine od dana 

stupanja na snagu ovog Pravilnika. 

 

Vatrogasne postrojbe dužne su uskladiti svoju operativnu pripravnost i način djelovanja 

sukladno mjerilima iz ovog Pravilnika u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog 

Pravilnika. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". 

 

 

Broj: 

Zagreb, 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje 

Sektor za vatrogastvo 

Ur. broj:________________ 

Datum_________________ 

 

 

     Vatrogasnoj zajednici županije/Grada Zagreba 

 

     ___________________________________ 

 

      županijskom vatrogasnom zapovjedniku 

 

 

 Temeljem članka 36. stavka 1. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 106/99., 

117/01. i 96/03.) izdajem 

 

Z A P O V J E D 

 
Vatrogasnoj postrojbi____________________________________ 

 

za sudjelovanje na intervenciji. 

 

 Mjesto intervencije_______________________________________ 

 

 Vrsta događaja___________________________________________ 

 

 Potreban broj vatrogasaca__________________________________ 

 

 Potreban broj vatrogasaca po specijalnostima__________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________    

 

 Potreban broj vozila po vrstama________________________________________    

 

 Potrebna ostala oprema_________________________________________________  

 

 Ime i prezime zapovjednika na intervenciji________________________________   

 

 

        Glavni vatrogasni zapovjednik   

 

 Napomena: - popis vatrogasaca u privitku 

- sa sobom ponijeti hrane i vode za 24 sata  DA  NE 

- ostalo 
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VATROGASNA ZAJEDNICA ....................... 

Županijski vatrogasni zapovjednik  

Ur. broj:________________ 

Datum_________________ 

 

 

      JVP/ DVD  

     ___________________________________ 

 

      zapovjedniku postrojbe  

 

 

 Temeljem članka 36. stavka 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 106/99., 

117/01. i 96/03.) izdajem 

 

 

Z A P O V J E D 

 

 
 Vatrogasnoj postrojbi____________________________________ 

 

za sudjelovanje na intervenciji. 

 

 Mjesto intervencije_______________________________________ 

 

 Vrsta događaja___________________________________________ 

 

 Potreban broj vatrogasaca__________________________________ 

 

 Potreban broj vatrogasaca po specijalnostima__________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________    

 

 Potreban broj vozila po vrstama________________________________________    

 

 Potrebna ostala oprema_________________________________________________  

 

 Ime i prezime zapovjednika na intervenciji________________________________   

 

 

        Županijski vatrogasni zapovjednik   

 

 

 Napomena: - popis vatrogasaca u privitku 

         - sa sobom ponijeti hrane i vode za 24 sata  DA  NE 

         - ostalo 


