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Na temelju članka 54. stavka 1. alineje 1. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br.139/04-

pročišćeni tekst) ministar unutarnjih poslova, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice, donosi 

 

PRAVILNIK 

O UVJETIMA RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA 

  

I. TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca u javnim 

vatrogasnim postrojbama, profesionalnim postrojbama u gospodarstvu te ostala radna mjesta 

profesionalnih vatrogasaca na kojima se obavlja vatrogasna djelatnost sukladno Zakonu o 

vatrogastvu ("Narodne novine", br.139/04-pročišćeni tekst). 

 

II. RADNA MJESTA I ZVANJA PROFESIONALNIH VATROGASACA 

 

a) Radna mjesta profesionalnih vatrogasaca 

 

Članak 2. 

 

          U vatrogasnim postrojbama postoje slijedeća radna mjesta profesionalnih vatrogasaca: 

- vatrogasac; 

- vatrogasac – vozač; 

- voditelj vatrogasne grupe; 

- zapovjednik vatrogasnog odjeljenja; 

- vatrogasac – preventivac; 

- vatrogasac operativni dežurni; 

- vatrogasac voditelj operativnog dežurstva; 

- zapovjednik vatrogasne postaje; 

- zapovjednik smjene; 

- zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe; 

- zapovjednik vatrogasne postrojbe; 

 

          Ostala radna mjesta profesionalnih vatrogasaca: 

 

- zamjenik zapovjednika vatrogasne zajednice; 

- zapovjednik vatrogasne zajednica; 

- zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika; 

- županijski vatrogasni zapovjednik; 

- pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za taktiku i planiranje; 

- pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za tehniku;  

- pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za požare otvorenog prostora;  

- pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za meterologiju;  

- zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika;  

- glavni vatrogasni zapovjednik; 

 

b) Zvanja profesionalnih vatrogasaca 
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Članak 3. 

 

Zvanja profesionalnih vatrogasca srednju stručnu spremu – vatrogasac i vatrogasni tehničar 

su: 

- mlađi vatrogasac; 

- mlađi vatrogasac I klase. 

- vatrogasac; 

- vatrogasac I. klase; 

- viši vatrogasac, 

- viši vatrogasac I. klase 

 

Zvanja profesionalnih vatrogasca sa sveučilišnim preddiplomskim studijom, stručni 

preddiplomskim studijom koji traje do 3 godine i viša stručna sprema (3 godišnji studiji) su: 

- mlađi vatrogasni časnik; 

- mlađi vatrogasni časnik I. klase; 

- vatrogasni časnik; 

- vatrogasni časnik I. klase. 

 

Zvanja profesionalnih vatrogasaca sa sveučilišnim diplomskim studijom, stručnim 

diplomskim studijom koji traje 4 ili 5 godina, poslijediplomskim studijom i visokom stručnom 

spremom su:  

- vatrogasni časnik I. klase;  

- viši vatrogasni časnik;  

- viši vatrogasni časnik I. klase; 

- glavni vatrogasni časnik.  

 

c) Uvjeti za imenovanje u zvanja za srednju stručnu spremu – vatrogasac i vatrogasni tehničar   

 

Članak 4. 

 

U zvanje mlađeg vatrogasca može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete iz članka 

21. stavka 1. Zakona o vatrogastvu a koja ima manje od 6 mjeseci ili uopće nema radnog 

iskustva na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca; 

 

U zvanje mlađi vatrogasca I. klase može se imenovati osoba koja pored ispunjenja 

uvjeta iz članka 21. stavka 1. Zakona o vatrogastvu je provela najmanje 2 godine u zvanju  

mlađeg vatrogasca; 

 

U zvanje  vatrogasca može se imenovati osoba koja pored ispunjenja uvjeta iz članka 21. 

stavka 1. Zakona o vatrogastvu je provela najmanje 2 godine u zvanju mlađi vatrogasac I. klase 

te završila jedno specijalističko osposobljavanje kojeg je provela ustanova iz članka 42. Zakona 

o vatrogastvu; 

 

U zvanje  vatrogasac I. klase može se rasporediti osoba koja pored ispunjenja uvjeta iz 

članka 21. stavka 1. Zakona o vatrogastvu je provela najmanje 3 godine u zvanju vatrogasc 

vatrogasca te završila najmanje dva specijalistička osposobljavanja koje je provela ustanova iz 

članka 42. Zakona o vatrogastvu; 
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U zvanje viši vatrogasac može se imenovati osoba koja pored ispunjenja uvjeta iz članka 

21. stavka 1. Zakona o vatrogastvu je provela najmanje 3 godine u zvanju vatrogasac I. klase, 

položila stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima i uredno obnavlja 

znanje iz vatrogasne struke i ima završeno specijalističko osposobljavanja za zapovjedanje na 

složenijim vatrogasnim intervencijama koje je provela ustanova iz članka 42. Zakona o 

vatrogastvu. 

 

U zvanju viši vatrogasac I. klase može se imenovati osoba koja pored ispunjenja uvjeta 

iz članka 21. stavka 1. Zakona o vatrogastvu je provela najmanje 5 godine u zvanju viši 

vatrogasac, položila stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima i uredno 

obnavlja znanje iz vatrogasne struke i ima završeno specijalističko osposobljavanja za 

zapovjedanje na složenijim vatrogasnim intervencijama koje je provela ustanova iz članka 42. 

Zakona o vatrogastvu. 

 

Članak 5. 

 

d) Uvjeti za zvanja profesionalnih vatrogasca sa sveučilišnim preddiplomskim studijom, 

stručnim preddiplomskim studijom koji traje do 3 godine i višom stručnom spremom (3 godišnji 

studiji) su: 

 

U zvanje mlađi vatrogasni časnik može se imenovati osoba koja pored ispunjenja uvjeta 

iz članka 21. Zakona o vatrogastvu, ima višu stručnu spremu spremu smjera zaštite od požara, 

koja je provela najmanje 3 godine u zvanju Viši vatrogasac I. klase ili 5. godina u zvanju viši 

vatrogasac (alternativa: ili ima 5 godina radnog staža s navedenom stručnom spremom na 

poslovima zaštite od požara), položila stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i 

odgovornostima i uredno obnavlja znanje iz vatrogasne struke, ima završeno specijalističko 

osposobljavanja za zapovjedanje na složenim vatrogasnim intervencijama koje je provela 

ustanova iz članka 42. Zakona o vatrogastvu. 

 

U zvanje mlađi vatrogasni časnik I. klase može se imenovati osoba koja pored 

ispunjenja uvjeta iz članka 21. Zakona o vatrogastvu, ima višu stručnu spremu smjera zaštite od 

požara, koja je provela najmanje 5 godine u zvanju mlađeg vatrogasnog časnika, položila stručni 

ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima i uredno obnavlja znanje iz 

vatrogasne struke, ima završeno specijalističko osposobljavanja za zapovjedanje na složenim 

vatrogasnim intervencijama koje je provela ustanova iz članka 42. Zakona o vatrogastvu.  

 

U zvanje vatrogasni časnik može se imenovati osoba koja pored ispunjenja uvjeta iz 

članka 21. Zakona o vatrogastvu, ima višu stručnu spremu smjera zaštite od požara, a koja je 

provela najmanje 10 godine u zvanju mlađi vatrogasni časnik, odnosno 5 godina u zvanju mlađi 

vatrogasni časnik I. klase, položila stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i 

odgovornostima i uredno obnavlja znanje iz vatrogasne struke, ima završeno specijalističko 

osposobljavanja za zapovjedanje na složenim vatrogasnim intervencijama koje je provela 

ustanova iz članka 42. Zakona o vatrogastvu. 

 

U zvanje vatrogasni časnik I. klase može se imenovati osoba koja pored ispunjenja uvjeta 

iz članka 21. Zakona o vatrogastvu, ima višu stručnu smjera zaštite od požara a koja je provela 

najmanje 10 godine u zvanju vatrogasni časnik, ili visoku stručnu spremu a koja je provela 5 

godina u zvanju vatrogasni časnik (alternativa: ili ima 5 godina radnog staža s navedenom 
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stručnom spremom na poslovima zaštite od požara), položila stručni ispit za vatrogasca s 

posebnim ovlastima i odgovornostima i uredno obnavlja znanje iz vatrogasne struke, ima 

završeno specijalističko osposobljavanja za zapovjedanje na složenim vatrogasnim 

intervencijama koje je provela ustanova iz članka 42. Zakona o vatrogastvu. 

 

Članak 6. 

 

e) Uvjeti za zvanja profesionalnih vatrogasca sa sveučilišnim diplomskim studijom, stručnim 

diplomskim studijom koji traje 4 ili 5 godina, poslijediplomskim studijom i visokom stručnom 

spremom su:  

 

U zvanje viši vatrogasni časnik može se imenovati osoba koja pored ispunjenja uvjeta iz 

članka 21. Zakona o vatrogastvu, ima visoku stručnu spremu smjera zaštite od požara te koja je 

provela najmanje 5 godina na u vatrogasnog časnika ili vatrogasnog časnika I. klase odnosno 10 

u zvanju viši vatrogasac ili viši vatrogasac I. klase (alternativa: ili ima 5 godina radnog staža s 

navedenom stručnom spremom na poslovima zaštite od požara), položila stručni ispit za 

vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima i uredno obnavlja znanje iz vatrogasne 

struke, ima završeno specijalističko osposobljavanja za zapovjedanje na vrlo složenim 

vatrogasnim intervencijama koje je provela ustanova iz članka 42. Zakona o vatrogastvu. 

 

U zvanje viši vatrogasni časnik I. klase može se imenovati osoba koja pored ispunjenja 

uvjeta iz članka 21. Zakona o vatrogastvu, ima visoku stručnu spremu smjera zaštite od požara ili 

tehničkog smjera, koja je provela najmanje 5 godina na u zvanju višeg vatrogasnog časnika ili 

10. godina u zvanju vatrogasnog časnika I. klase, položila stručni ispit za vatrogasca s posebnim 

ovlastima i odgovornostima i uredno obnavlja znanje iz vatrogasne struke, ima završeno 

specijalističko osposobljavanja za zapovjedanje na vrlo složenim vatrogasnim intervencijama 

koje je provela ustanova iz članka 42. Zakona o vatrogastvu. 

 

U zvanje glavni vatrogasni časnik može se imenovati osoba koja pored ispunjenja uvjeta 

iz članka 21. Zakona o vatrogastvu, ima visoku stručnu spremu smjera zaštite od požara ili 

tehničkog smjera, koja je provela najmanje 5 godina u zvanju viši vatrogasni časnik I. klase ili 10 

godine u zvanju viši vatrogasni časnik, položila stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima 

i odgovornostima i uredno obnavlja znanje iz vatrogasne struke, ima završeno specijalističko 

osposobljavanja za zapovjedanje na vrlo složenim vatrogasnim intervencijama koje je provela 

ustanova iz članka 42. Zakona o vatrogastvu. 

 

Članak 7. 

 

f) Uvjeti za postavljanje na radno mjesto profesionalnih vatrogasaca su slijedeći: 

 

Na radno mjesto vatrogasac može se postaviti vatrogasac koji zadovoljava uvjete za jedno 

od navedenih zvanja ako je to radno mjesto nepopunjeno; 

- mlađi vatrogasac; 

- mlađi vatrogasac I klase. 

- vatrogasac; 

- vatrogasac I. klase; 
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Na radno mjesto vatrogasac - vozač može se postaviti vatrogasac u slijedećim zvanjima i 

uvjetima: 

 

Na radno mjesto vatrogasac – vozač I može se rasporediti u zvanju mlađi vatrogasac te 

da ispunjenja uvjeta iz članka 21. stavka 1. Zakona o vatrogastvu i ima zvanje profesionalnog 

vozača za C1 kategoriju motornih vozila te je osposobljen za rukovanje uređajima koji se nalaze 

na vatrogasnom vozilu kojim upravlja.  

 

Na radno mjesto vatrogasac – vozač II može se rasporediti vatrogasac u zvanju 

vatrogasac te da ispunjenja uvjeta iz članka 21. stavka 1. Zakona o vatrogastvu i ima zvanje 

profesionalnog vozača za C1+E kategoriju motornih vozila te je osposobljen za rukovanje 

uređajima koji se nalaze na navalnom i tehničkom vatrogasnom vozilu kojim upravlja.  

 

Na radno mjesto vatrogasac - vozač III može se rasporediti vatrogasac u zvanju 

vatrogasac ili višem zvanju te da ispunjenja uvjeta iz članka 21. stavka 1. Zakona o vatrogastvu 

ima zvanje profesionalnog vozača za C kategoriju motornih vozila te je osposobljen za rukovanje 

uređajima koji se nalaze na svim vatrogasnom vozilu kojim raspolaže postaja ili vatrogasna 

postrojba. 

 

Na radno mjesto voditelja vatrogasne grupe može se postaviti vatrogasac koji ima 

slijedeća zvanja: 

- vatrogasac; 

- vatrogasac I. klase; 

 

Na radno mjesto zapovjednika vatrogasnog odjeljenja može se rasporediti vatrogasac u  

slijedećem zvanju: 

- za zapovjednika vatrogasnog odjeljenja I u zvanju vatrogasac I. klase ili viši vatrogasac; 

- za zapovjednika vatrogasnog odjeljenja II u zvanju viši vatrogasac ili viši vatrogasac I. 

klase. 

 

Na radno mjesto vatrogasac operativni deržurni može se rasporediti vatrogasac u 

zvanje vatrogasac I. klase koja je u zvanju vatrogasac provela najmanje 3 ili 3 godina na radnom 

mjestu voditelja grupe te završila specijalističko osposobljavanje za koordiniranje vatrogasnim 

snagama i tehnikom na vatrogasnim intervencijama i rad na računalnim sustavima koji se koriste 

u vatrogastvu a kojeg je provela ustanova iz članka 42. Zakona o vatrogastvu; 

 

Na radno mjesto vatrogasac voditelj operativnog dežurstva može se rasporediti osoba 

u zvanje viši vatrogasac koja je provela najmanje 3 godine na radnom vatrogasac operetivni 

dežurni ili u zvanje viši vatrogasac I. klase ako je proveo 5 godina na radnom mjestu 

zapovjednika vatrogasnog odjeljanenja te završila specijalističko osposobljavanje za 

koordiniranje vatrogasnim snagama i tehnikom na vatrogasnim intervencijama i rad na 

računalnim sustavima koji se koriste u vatrogastvu a kojeg je provela ustanova iz članka 42. 

Zakona o vatrogastvu; 

 

Na radno mjesto vatrogasac - preventivac može se rasporediti osoba u zvanje viši 

vatrogasac I. klase ako je provela najmanje 10 godine na radnom vatrogasac operetivni dežurni 

ili 10 godina na radnom mjestu zapovjednika vatrogasnog odjeljanenja te završila specijalističko 

osposobljavanje za obavljanje nadzora provedbe mjera zaštite od požara i rad na računalnim 
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sustavima koji se koriste u vatrogastvu a kojeg je provela ustanova iz članka 42. Zakona o 

vatrogastvu; 

 

Na radno mjesto zapovjednika vatrogasne postaje može se postaviti vatrogasni časnik u 

slijedećem zvanju. 

- za zapovjednika vatrogasne postaje I u zvanju mlađi vatrogasni časnik ili mlađi 

vatrogasni časnik I. klase; 

- za zapovjednika vatrogasne postaje II u zvanju mlađi vatrogasni časnik I. klase ili 

vatrogasni časnik; 

- za zapovjednika vatrogasne postaje III u zvanju vatrogasni časnik ili vatrogasni časnik I. 

klase; 

 

Na radno mjesto zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe može se postaviti vatrogasni 

časnik u zvanju viši vatrogasni časnik ili viši vatrogasni časnik I. klase 

 

Na radno mjesto zapovjednika vatrogasne postrojbe može se postaviti vatrogasni časnik u 

slijedećem zvanju. 

- za zapovjednika vatrogasne postrojbe I u zvanju mlađi vatrogasni časnik I. klase ili  

vatrogasni časnik; 

- za zapovjednika vatrogasne postrojbe II u zvanju vatrogasni časnik ili vatrogasni časnik 

I. klase; 

- za zapovjednika vatrogasne postrojbe III u zvanju viši vatrogasni časnik ili viši 

vatrogasni časnik I. klase; 

 

Na radno mjesto zamjenika zapovjednika vatrogasne zajednice i zapovjednika 

vatrogasne zajednice može se postaviti vatrogasni časnik u zvanju kao i za zapovjednika javne 

vatrogsne postrojbe koja se nalazi na području vatrogasne zajednice. 

 

Na radno mjesto zamjenika županijskog zapovjednika može se rasporediti osoba koja 

pored ispunjenja uvjeta iz članka 21. stavka 2. Zakona o vatrogastvu ima zvanje viši vatrogasni 

časnik. 

 

Na radno mjesto županijskog zapovjednika može se rasporediti osoba koja pored 

ispunjenja uvjeta iz članka 21. stavka 2. Zakona o vatrogastvu ima zvanje viši vatrogasni časnik 

ili viši vatrogasni časnik I. klase. 

 

Na radno mjesto pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za taktiku i planiranje 

može se rasporediti osoba koja pored ispunjenja uvjeta iz članka 21. stavka 2. Zakona o 

vatrogastvu, u zvanju vatrogasni časnik I. klase ili viši vatrogasni časnik, koja je provela 

najmanje 5 godina na radnom mjestu županijskog vatrogasnog zapovjednika ili njegovog 

zamjenika ili 10 godine na radnom mjestu zapovjednika vatrogasne postrojbe, položila stručni 

ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima i uredno obnavlja znanje iz 

vatrogasne struke, ima završeno specijalističko osposobljavanja za zapovjedanje na vatrogasnim 

intervencijama na kojima djeluje više vatrogasnih postrojbi koje je provela ustanova iz članka 

42. Zakona o vatrogastvu. 

 

Na radno mjesto pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za tehniku može se 

rasporediti osoba koja ima visoku stručnu spremu strojarstva u zvanju vatrogasni časnik I. klase 
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ili viši vatrogasni časnik, koja je provela najmanje 5 godina na radnom mjestu koje je povezano s 

korištenjem ili proizvodnjom vatrogasne tehnike (vozila i tehnika za gašenje požara) ili ima 

specijalističko osposobljavanja za korištenje i uporabu vatrogasne tehnike u inozemstvu kod 

proizvođača vatrogasne tehnike.  

 

Na radno mjesto pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za požare otvorenog 

prostora može se rasporediti osoba koja pored ispunjenja uvjeta iz članka 21. stavka 2. Zakona o 

vatrogastvu, ima visoku stručnu spremu tehničkog smjera u zvanju vatrogasni časnik I. klase ili 

viši vatrogasni časnik, koja je provela najmanje 5 godina na radnom mjestu županijskog 

vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika u županiji s područja Jadrana ili 10 godine na 

radnom mjestu zapovjednika vatrogasne postrojbe s područja Jadrana, ima položila stručni ispit 

za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima i uredno obnavlja znanje iz vatrogasne 

struke, ima završeno specijalističko osposobljavanja za zapovjedanje na vatrogasnim 

intervencijama na kojima djeluje više vatrogasnih postrojbi koje je provela ustanova iz članka 

42. Zakona o vatrogastvu. 

 

Na radno mjesto pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za meterologiju može 

se rasporediti osoba koja ima visoku stručnu spremu meteorološke struke (agrometeorolog) u 

zvanju vatrogasni časnik I. klase ili viši vatrogasni časnik, koja je provela najmanje 5 godina na 

radnom mjestu meteorologa u instituciji koja se bavi meteorologijom i koja poznaje metode 

određivanja indeksa opasnosti od nastanka šumskih požara te metode izračunavanja brzine 

širenja požara u šumama.  

 

Na radno mjesto zamjenika glavnog vatrogasnog zapovjednika može se rasporediti 

osoba koja pored ispunjenja uvjeta iz članka 21. stavka 2. Zakona o vatrogastvu, ima visoku 

stručnu spremu tehničkog smjera u viši vatrogasni časnik ili viši vatrogasni časnik I. klase, koja 

je provela najmanje 5 godina na radnom mjestu županijskog vatrogasnog zapovjednika ili 

njegovog zamjenika ili 10 godine na radnom mjestu zapovjednika vatrogasne postrojbe, ima 

položila stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima i uredno obnavlja 

znanje iz vatrogasne struke, ima završeno specijalističko osposobljavanja za zapovjedanje na 

vatrogasnim intervencijama na kojima djeluje više vatrogasnih postrojbi koje je provela ustanova 

iz članka 42. Zakona o vatrogastvu. 

 

Na radno mjesto glavnog vatrogasnog zapovjednika može se rasporediti osoba koja 

pored ispunjenja uvjeta iz članka 21. stavka 2. Zakona o vatrogastvu, ima visoku stručnu spremu 

tehničkog smjera u viši vatrogasni časnik I. klase ili glavni vatrogasni časnik, koja je provela 

najmanje 5 godina na radnom mjestu županijskog vatrogasnog zapovjednika ili njegovog 

zamjenika ili isti broj godina na radnom mjestu zamjenika glavnog vatrogasnog zapovjednika ili 

pomoćnika glavnog vatrogasnog zapovjednika za taktiku i planiranje odnosno požare otvorenog 

prostora, ima položila stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima i 

uredno obnavlja znanje iz vatrogasne struke, ima završeno specijalističko osposobljavanja za 

zapovjedanje na vatrogasnim intervencijama na kojima djeluje više vatrogasnih postrojbi koje je 

provela ustanova iz članka 42. Zakona o vatrogastvu. 
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III. RADNA MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA U VATROGASNIM 

POSTROJBAMA 

 

Članak 8. 

 

Vatrogasne postrojbe svojim aktom o unutarnjem ustroju utvrđuju radna mjesta 

profesionalnih vatrogasca i uvjete za ta radna mjesta sukladno ovom Pravilniku i vrsti vatrogasne 

postrojbe koja je određena Pravilnikom o mjerilima za ustroj, razvrstavanje i načinu djelovanja 

vatrogasnih postrojbi. 

 

Vatrogasne postrojbe I i II vrste te profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu Ih i 

Ig kategorije ugroženosti moraju imati sistematizirana najmanje slijedeća radna mjesta 

profesionalnih vatrogasaca:  

- zapovjednika vatrogasne postrojbe I,  

- zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe I ; 

- voditelja vatrogasne grupe,  

- vatrogasca - vozača I ili II; 

- vatrogasac, više izvršitelja. 

 

Vatrogasne postrojbe III. IV i V vrste te profesionalna vatrogasna postrojba u 

gospodarstvu If, Ic, Id i Ic kategorije ugroženosti moraju imati sistematizirana najmanje slijedeća 

radna mjesta profesionalnih vatrogasaca:  

- zapovjednika vatrogasne postrojbe II,  

- zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe II; 

- zapovjednik vatrogasnog odjeljenja I; 

- voditelja vatrogasne grupe,  

- vatrogasca vozača I i/ili II; 

- vatrogasca vozača III; 

- vatrogasac više izvršitelja. 

 

Ako vatrogasna postrojba iz stavka 1. ovog članka ima i operativno dežurstvo tada mora 

sistematizirati i radno mjesto vatrogasac operativni dežurni. 

 

Vatrogasne postrojbe VI., VII., VIII. i IX vrste te profesionalna vatrogasna postrojba u 

gospodarstvu Ib i Ia kategorije ugroženosti moraju imati sistematizirana najmanje slijedeća radna 

mjesta profesionalnih vatrogasaca:  

- zapovjednika vatrogasne postrojbe II,  

- zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe II; 

- zapovjednik vatrogasnog odjeljenja II i/ili III; 

- vatrogasac operativni dežurni; 

- voditelja vatrogasne grupe,  

- vatrogasca vozača I i/ili II; 

- vatrogasca vozača III; 

- vatrogasac, više izvršitelja. 

 

Vatrogasne postrojbe X. i XI vrste moraju imati sistematizirana najmanje slijedeća radna 

mjesta profesionalnih vatrogasaca:  

- zapovjednika vatrogasne postrojbe III,  



Prijedlog Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske studeni 2017. godine Stranica 9 
 

- zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe III; 

- vatrogasac operativni dežurni; 

- zapovjednik smjene; 

- radna mjesta profesionalnih vatrogasaca propisana za vrstu postaje koja je u sklopu 

vatrogasne postrojbe. 

 

Vatrogasne postrojbe XII. i XIII vrste moraju imati sistematizirana najmanje slijedeća 

radna mjesta profesionalnih vatrogasaca:  

- zapovjednika vatrogasne postrojbe III,  

- zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe III; 

- vatrogasac operativni dežurni; 

- vatrogasac voditelj operativnog dežurstva; 

- zapovjednik smjene II; 

- radna mjesta profesionalnih vatrogasaca propisana za vrstu postaje koja je u sklopu 

vatrogasne postrojbe. 

 

Vatrogasna postrojba XIV vrste mora imati sistematizirana najmanje slijedeća radna 

mjesta profesionalnih vatrogasaca:  

- zapovjednika vatrogasne postrojbe III,  

- zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe III; 

- vatrogasac operativni dežurni; 

- vatrogasac voditelj operativnog dežurstva; 

- zapovjednik smjene III; 

- radna mjesta profesionalnih vatrogasaca propisana za vrstu postaje koja je u sklopu 

vatrogasne postrojbe. 

 

Članak 9. 

 

Aktom o unutarnjem ustroju vatrogasne postrojbe X. – XIV vrste utvrđuju se radna 

mjesta profesionalnih vatrogasca i uvjete za ta radna mjesta u vatrogasnim postajama sukladno 

ovom Pravilniku i vrsti vatrogasne postaje koja je određena Pravilnikom o mjerilima za ustroj, 

razvrstavanje i načinu djelovanja vatrogasnih postrojbi. 

 

Vatrogasne postaje A i B vrste moraju imati sistematizirana najmanje slijedeća radna 

mjesta profesionalnih vatrogasaca:  

- zapovjednika vatrogasne postaje I,  

- voditelja vatrogasne grupe;  

- vatrogasca vozača I i/ili II; 

- vatrogasac, više izvršitelja. 

 

Vatrogasne postaje vrste C., D. i F vrste moraju imati sistematizirana najmanje slijedeća 

radna mjesta profesionalnih vatrogasaca:  

- zapovjednika vatrogasne postaje II;  

- zapovjednik vatrogasnog odjeljenja I; 

- voditelja vatrogasne grupe;  

- vatrogasca vozača I i/ili II; 

- vatrogasca vozača III; 

- vatrogasac, više izvršitelja. 
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Vatrogasne postaja F., G., H. i I vrste moraju imati sistematizirana najmanje slijedeća 

radna mjesta profesionalnih vatrogasaca:  

- zapovjednika vatrogasne postaje III,  

- zapovjednik vatrogasnog odjeljenja II; 

- voditelja vatrogasne grupe;  

- vatrogasca vozača I i/ili II; 

- vatrogasca vozača III; 

- vatrogasac, više izvršitelja. 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 10. 

 

Aktom o unutarnjem ustroju vatrogasne postrojbe potrebno je utvrditi najmanje naprijed 

navedena radna mjesta vodeći računa da se omogući napredovanje tijekom radnog vijeka svakog 

pojedinog profesionalnog vatrogasca, kada se za to steknu uvjeti. 

 

U koliko se aktom o unutarnjem ustroju nije predviđeno dovoljno radnih mjesta za 

napredovanja u zvanje kad se steknu uvjeti za to, profesionalni vatrogasac ostaje na istom 

radnom mjestu ali mu pripada polovica uvećanja plaće koja bi bila ostvarena da postoji takvo 

radno mjesto.  

Članak 11. 

 

Javne vatrogasne postrojbe i pravne osobe koje su razvrstane u I. kategoriju ugroženosti 

od požara dužne su uskladiti svoje akte o unutarnjem ustroju vatrogasne postrojbe s odredbama 

ovog Pravilnika u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika. 

 

Članak 12. 

 

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

 

Broj: 

Zagreb, 

 


