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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 3. SJEDNICE  PREDSJEDNIŠTVA UPVH u V. SAZIVU 
 

Sjednica je održana u utorak dana 11.04.2018. u Zagrebu, u prostorima Učilišta 

vatrogastva, zaštite i spašavanju, Ksaverska cesta 107. s početkom u 11,00 sati. 

 

Sjednici su nazočni: 

1. Goran Franković – Predsjednik; 

2. Robert Meglić – zamjena člana Predsjedništva;  

3. Davor Vrabec – član Predsjedništva; 

4. Kristijan Baričević – član Predsjedništva 

5. Dejan Koprek – član Predsjedništva;  

6. Miroslav Bilušić – član Predsjedništva; 

7. Mensur Ferhatović  – član Predsjedništva, 

8. Krešimir Benceković – član Predsjedništva,  

9. Jurica Bulog – član Predsjedništva; 

10. Ivan Matasović – zamjenik član Predsjedništva;  

11. Zvonimir Ljubičić – član Predsjedništva; 

12. Branko Šimara - tajnik  

 

Odsutni: 

1. Željko Šoša – član Predsjedništva; 

2. Mario Rogina – član Predsjedništva; 

3. Stjepko Krilanović – član Predsjedništva  

4. Željko Vlk – član Predsjedništva; 

5. Rajko Rajković – član Predsjedništva;  

6. Vilko Smažil – član Predsjedništva;  

7. Stjepan Draganić - član Predsjedništva;  

8. Marko Popović – član Predsjedništva; 

 

Sjednici je prisustvovalo 11 od 19 članova Predsjedništva te je bio kvorum za punovaljano 

odlučivanje pa je održana treća 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 a na ovoj sjednici predsjednik čita točke dnevnog reda te 

predlaže da se na prijedlog Mensura Ferhatovića u plan pod točkom 4. stavi izrada Elaborata o 

ocjeni radne sposobnosti profesionalnih vatrogasaca kao podloga za očuvanje radnog staža s 

uvećanim trajanjem. Članovi Predsjedništva su jednoglasno prihvatili ovakav dnevni reda kako 

slijedi: 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice; 
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2. Usvajanje Izvješća o radu UPVH za 2017; 

3. Usvajanje financijskog izvješća UPVH za 2017. g; 

4. Plan rada za 2018. godinu; 

5. Financijski plan za 2018. godinu; 

6. Dosadašnji postupci na izradi novog Zakona o vatrogastvu - informacija 

7. Određivanje datuma i mjesta održavanja 13. izvještajne Skupštine UPVH. 

8. Razno. 

 

Točka 1. dnevnog reda – Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Predsjedništva 

 

Predsjednik 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. Predlaže da tajnik izvijesti o obvezama koje smo imali po odlukama na 

prethodnoj sjednici.  

 

Tajnik napominje da je bilo obveza s prethodne sjednice a to se odnosi na: 

- uputili smo dopise MUP-u i DUZS kojim smo ih upozorili na loše kriterije za određivanje 

minimalnih financijskih standarda, da se oni svake godine mijenjaju bez stručnih podloga, da se 

proizvoljno određuju te da ne pokazuju pravo stanje glede određivanja minimalnih standarda. Na 

ovakav način neke postrojbe po vatrogascu dobiju znatno manje od drugih i razlika se kreće do 

50%. 

- ponovo smo uputili dopis prema Ministarstvu rada i mirovinskog sustava kojim smo ih 

upoznali s lošom starosnom strukturom u javnim vatrogasnim postrojbama te tražili da se iznađe 

rješenje kako bi se profesionalno vatrogastvo podmladilo. Uz dopis je poslana analiza starosne 

strukture svake JVP tako da se pregledno može vidjeti kako je ista loša. Dobili smo odgovor u 

kome nam ništa ne nude, samo konstatiraju da se u drugim zemljama to rješava preko posebnih 

strukovnih fondova. Dopis se objavljen na našim internetskim stranicama. 

- bila je obveza tajnika da izradi prijedlog postupka izrade analize vatrogasne intervencije, a 

kako je Neven Sabo mr.sig. u Vatrogasnom vjesniku broj 1/2018. objavio osnovne elemente koje 

treba sadržavati analiza događaja smatrao sam da više tu nemam što dodati jer je on kvalitetno i 

stručno to obradio.   

Na zapisnik ostali članovi Predsjedništva nisu imali primjedbe te je Predsjednik dao na 

usvajanje, pa je jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne sjednice Predsjedništva Udruge PVH. 

 

Točka 2. dnevnog reda –  Izvješće o radu UPVH za 2017. godinu 

 

Predsjednik povodom izvješća daje tajniku riječ da objasni najbitnije dijelove Izvješća. 

Tajnik napominje da je Izvješće o radu za 2017. godinu dostavljeno svim članovima 

Predsjedništva s pozivom te su ga svi mogli proučiti a ovdje bi samo ukazao na bitnu novinu koja 

se dogodila a to je da su vatrogasci ušli u Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i 

članovima njihovih obitelji („NN“ 121/17.) u četiri članka gdje se spominju pripadnici 

vatrogasnih postrojbi i prava koja ostvaruju smrtno stradali, nestali, ratni vojni invalidi te prava 

sudionika Domovinskog rata koji nemaju status hrvatskog branitelja. Ostali dijelovi izvješća su 

standardni svake godine osim što smo dali primjedbe na Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima 

koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme 

civilne zaštite, te smo sudjelovali u izradi Strategije prilagodbe klimatskim promjenama koje 

provodi Ministarstvo zaštite okoliša, na koje smo dali tri važne primjedbe glede financiranja 

operativnih snaga za rješavanje posljedica klimatskih promjena.  

Predsjednik nadalje napominje da smo u ovoj godini uspjeli zaustaviti pad minimalnih 

financijskih standarda bez obzira što je još jedna nova JVP. Možemo konstatirati da su 
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zapovjednici relativno slabo zainteresirani za definiranje minimalnih standarda i stanja u 

vatrogastvu, Svi očekuju što će riješiti novi Zakon o vatrogastvu. Uspjeli smo se nametnuti u 

izradi novog Zakona o vatrogastvu te smo sad aktivni sudionici u radu na novom Zakonu. U 

prošloj smo godini nešto povećali broj članova udruge, ali ne možemo biti s tim zadovoljni jer je 

prisutna nezainteresiranost. Ukupno gledajući zbog neaktivnosti državne vlasti, mi smo ipak bili 

nešto više aktivni pa s te strane možemo biti zadovoljni. Predsjednik HVZ-a nam je dao 

povjerenje da mi koordinirano profesionalne vatrogasce u vezi nove organizacije vatrogastva. Što 

se tiče novih pravilnika tu ne možemo biti zadovoljni ali tu ovisimo isključivo o aktivnostima 

HVZ-a. Zakon će dati okvire ali će se puno morati raditi na novim pravilnicima. Što se tiče 

standardizacije postupaka u vatrogastvu, tu smo napravili podloge, neke vatrogasne postrojbe 

rade na tome, ali većina ne. Što se tiče suradnje sa sindikatima tu možemo povoljno ocijeniti jer 

su nam stavovi isti ili slični. Mi smo u 7 mjesecu prošle godine objavili naš prijedlog ustroja 

hrvatskog vatrogastva i to je rađeno na temelju dosadašnjih naših stavova. Te prijedloge smo 

vidjeli kod predstavnika izvršne vlasti kad smo bili na sastancima u vezi novog zakona. 

Predsjednik HVZ-a je uspio ubaciti vatrogastvo odnosno HVZ u zakon o domovinskoj sigurnosti.   

Predsjednik daje prolaznu ocjenu za Izvješće o radu jer u bitnome naše aktivnosti ovise o 

aktivnostima državnih tijela te predlaže da se ovakvo izvješće usvoji. Članovi predsjedništva 

nemaju primjedbe na izvješće te ga jednoglasno usvajaju. 

 

Točka 3. dnevnog reda –  Financijsko izvješće za 2017. godinu 

 

Predsjednik napominje da što se tiče financijskog izvješća tu smo ostali u granicama 

planiranog, nismo imali neke velike troškove osim onih koje smo planirali tako da je nešto manje 

i ostalo iz prethodne godine. U prošloj godini smo svim članovima UPVH nabavili i dostavili 

majice kao reklamni materijal i on je u financijskom izvješću vidljiv. S novim ravnateljem DUZS 

smo dogovorili sporazum oko korištenja prostora za rad UPVH.  

Tajnik napominje da smo 2017. godinu završili s pozitivnim poslovanjem te da smo 

uprihodili ukupno 227.896 kn a da smo potrošili 220.719 kn te smo ostvarili višak prihod u 

odnosu na troškove u iznosu od 7.177 kn koje ćemo prenijetu i narednu godinu. Što se tiče 

ostvarenih planiranih rashoda u pravilu svi rashodi su ostvareni u granicama planiranih s malim 

razlikama koje bitno ne utječu na ukupno poslovanje. Ukupno nam na računu ostaje 240.901,64 

kn koje se prenose u narednu godinu. 

Ljubičić predlaže da Predsjedništvo usvoji financijsku pomoć u iznosu od 1.000 kn koje je 

on molio tajnika da Udruga pomogne obitelji našeg člana koji je iznenada preminuo, a troškovi 

za pogreb i ostalo su bili veliki te se sve članove njihove postrojbe i članove Udruge molilo da se 

pomogne u takvoj situaciji.     

Predsjednik predlaže da se usvoji ovakvo financijsko izvješće za 2017. godinu te da se 

usvoji prijedlog Ljubičića za pomoć našem članu iz JVP Petrinja koji je iznenada preminuo. 

Članovi predsjedništva nemaju primjedbe na financijsko izvješće te ga jednoglasno usvajaju i 

također usvajaju financijsku pomoć koju smo uplatili obitelji preminulog našeg člana. 

                     

Točka 4. dnevnog reda – Plan rada za 2018. godinu  

 

Predsjednik napominje da je lan rada dostavljen svim članovima predsjedništva te da je na 

njega stigla jedna primjedba od strane Mensura Ferhatovića koji predlaže da se pod točkom 7.3 

uvrsti u plan rada i izrada Elaborata o ocjeni radne sposobnosti prof. vatrogasaca kao podloga za 

očuvanje radnog staža sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž) kao i da planiramo 

sredstava za takav rad. Takvo što ne postoji u Hrvatskoj, zadnja istraživanja rađena su 1967. 

godine jer sve do sad napravljeno je bilo bez argumentacije i znanstvene podloge. U ovom 

trenutku ne bi o ovom razgovarali o financijskom iznosu, jer ne znamo tko će biti nositelj ovog 
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posla da li je to posao razine države ili neke druge institucije. Onaj koji bi dao nalog da to ovaj 

Elaborat radi taj mora osigurati i financijska sredstva. Ako mi to napravimo a nitko nam to ne 

prizna tada je to bačeni novac i vrijeme. Stoga predlažem da se ovo usvoji kao naš zadatak koji 

ćemo raditi s nekim kao što je DUZS te HVZ ili netko drugi kao što je to Hrvatski zavod za 

zaštitu zdravlja i sigurnost na radu koji nema podatke, ali bi to oni trebali raditi i za to su 

osnovani ali da ga sad financijski ne planiramo. Predlaže da se ovo uvrsti u Većina planskih 

poslova se u 2018. godini odnosi na izradu novog Zakona o vatrogastvu i rješavanju radno 

pravnog statusa profesionalnih vatrogasaca.  

 Ferhatović napominje da je ponukan dosadašnjim radom na ovoj problematici, kad smo 

razgovarali o profesionalnoj mirovini vatrogasaca, uvijek je bilo pitanje na čemu to tražite, 

odnosno gdje su vam pokazatelji da se to treba tako riješiti. Mirovinski sustav uopće ne obrađuje 

posebno profesionalne vatrogasce, pa smatra da se ovakav Elaborat treba napraviti a sad je 

pitanje tko će to platiti i tko će to službeno zatražiti. Mi imamo nekih podataka ali još se nije 

ozbiljno pristupilo ovom problemu da se na jednom mjestu riješi ova problematika. Smatra da se 

vatrogasci moraju zaštititi i na vatrogasnim intervencijama ali nije definirano tko će obavljati 

nadzor nad provedbom mjera zaštite na radu na vatrogasnim intervencijama. Kad se dogodi 

ozljeda na radu na vatrogasnoj intervenciji mi nemamo dovoljno stručnih ljudi u vatrogasnoj 

inspekciji koja bi trebala napraviti valjani zapisnik kojeg bi priznao HZZO i da se tada prizna 

ozljeda na radu.  

Ljubičić napominje da se vatrogascima zaštita na radu ne priznaje na vatrogasnoj 

intervenciji te smatra da se to treba novim zakonom riješiti. Tražio sam tumačenje od strane 

Ministarstva rada i dobio sam ga u tom smislu da se Zakon o zaštiti na radu ne odnosi na 

vatrogasne intervencije jer nije moguće vatrogasca zaštititi na vatrogasnoj intervenciji.  

Tajnik napominje da smo bili u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava na sastanku s 

ministrom te da smo dobili jasan odgovor da dok je ova Vlada nema profesionalne mirovine. Ali 

smo dobili neku vrstu preporuke da novim Zakonom o vatrogasnim djelatnicima tu problematiku 

uredima slično kao i policija jer ona ima posebni zakon o policijskim djelatnicima, pa je 

razmišljanje da se to uredi posebnim zakonom ili samo Zakonom o vatrogastvu. Ako mi budemo 

imali mogućnost kreirati novi Zakon o vatrogastvu ovu problematiku ćemo urediti slično kako je 

to uređeno za policiju. Jednako tako će inspekcija za vatrogastvo u slučajevima ozljede na radu 

imati obvezu izaći na lice mjesta utvrditi sve činjenice te zapisnikom to konstatirati i taj će 

zapisnik biti valjan za HZZO da se prizna za ozljedu na radu.    

Predsjednik napominje da se ovaj plan vuče gotovo svaku godinu s tim da se dopuni s 

prijedlogom Ferhatovića, a kada to bude aktualno onda će predsjedništvo donijeti odluku s koje 

pozicije će se osigurati financijska sredstva za ovu namjenu da li preraspodjelom ili korištenjem 

prenesenih financijskih sredstva te predlaže da se ovakav Plan rada za 2018. godinu i usvoji. 

Članovi predsjedništva jednoglasno su dizanjem ruku usvojili ovakav Plan rada s dopunom točke 

7.3.  

 

Točka 5. dnevnog reda – Financijski plan za 2018. godinu 

  

Predsjednik napominje da smo ovakav financijski plan za 2018. godinu već usvojili na 2 

sjednici Predsjedništva, te da u njemu nema nikakvih bitnih izmjena, ali ga moramo usvojiti za 

Skupštinu UPVH pa predlaže da se usvoji ovako predloženi Financijski plan za 2018. godinu. 

Članovi Predsjedništva dizanjem ruku su jednoglasno usvojili predloženi Financijski plan za 

2018. godinu.  
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Točka 6. Dosadašnji postupci na izradi novog Zakona o vatrogastvu - informacija 

 

Predsjednik napominje da smo u prošlogodišnjem Planu rada predvidjeli naše zahtjeve 

glede novog Zakona o vatrogastvu i u zadnjih nekoliko godina ovi naši zahtjevi su bili uvijek isti. 

U zadnje vrijeme se inzistira da sastancima koji se održavaju u vezi novog Zakona o vatrogastvu 

bude i tajnik Udruge kao aktivni član na izradi novog Zakona o vatrogastvu. Smatra da mi 

moramo biti za ovaj naš plan u kojem se rješava radno pravni status profesionalnih vatrogasaca. 

Idemo s prijedlogom Zakona o vatrogastvu u kojem će biti zapovjedni sustav koji će dati velike 

ovlasti zapovjednicima s tim da oni ne budu šerifi nego da rade svoj posao u skladu sa strukom. 

U ovom Zakonu će se urediti cjelokupni ustroj bez pozivanja na Zakon o udrugama, Zakon o 

ustanovama i ostali zakoni. U dobrovoljnom sustavu trebamo dati zapovjednicima sve ovlasti 

koje je imao predsjednik, a na državnoj razini je glavni vatrogasni zapovjednik u MUP-u kao 

državni tajnik, a njegovo imenovanje će se propisati Zakonom o vatrogastvu. Nastojat ćemo 

izbjeći uplitanje politike u vatrogastvo preko podobnih kadrova a ne sposobnih kadrova, koje se 

dešava gotovo kod svake promjene lokalnih čelnika. Smatra da se radno pravni status uredi ovim 

zakonom ili nekim posebnim zakonom ali to moraju reći u nadležno ministarstvu. 

Tajnik napominje da je sada poseban problem kako urediti HVZ kao zasebnu pravnu 

osobu koja se financira iz državnog proračuna, a onda ju mora osnovati Vlada Republike 

Hrvatske, s druge strane treba naći model kako pozicionirati glavnog vatrogasnog zapovjednika u 

MUP-u koji bi pod sobom imao inspekcije zaštite od požara i vatrogastvo te provedbu upravnog 

nadzora i drugostupanjsko tijelo za žalbe. Inspekcije su alat kojim glavni vatrogasni zapovjednik 

kontrolira provođenje zakona i drugih akata. Vatrogasna akademija bi se trebala osnovati kao 

samostalna ustanova pod nadzorom glavnog vatrogasnog zapovjednika jer je to najbolje rješenje 

a u skladu je i s zakonima iz obrazovanja. 

Predsjednik smatra da HVZ mora imati alate kojima ona može reagirati u vatrogastvu 

kako bi se i na lokalnoj razini nadziralo cjelokupno vatrogastvo s mogućnošću reagiranja na 

pojavu pojedinih nepravilnosti. Smatra da bi i participacija u upravljanju s pojedinom postrojbom 

proizlazila iz načina financiranja iste, pa tamo da gdje država financira u većini morala imati i 

udio u upravljanju većinski. U koliko HVZ bude ostao kao i do sada mi ćemo biti protiv takve 

organizacije jer i sad imamo podijeljenu državnu vlast nad vatrogastvom u Republici Hrvatskoj 

koja je rezultirala nizom problema a onda ćemo inzistirati da se ovakav zakon provodi doslovce. 

Predlaže se da se organizira i županijska ili područna vatrogasna postrojba, te u koliko nisu u 

mogućnosti sami organizirati vatrogastvo neka se udruže s drugom jedinicom lokalne 

samouprave.  

Bilušić smatra da se ovakav zakon ne može provesti bez fiskalne decentralizacije 

financijskih sredstav, jer sve ove želje koje se navode u zakoni neće moči svaka lokalna jedinica 

provesti, a pogotovo nabavka skupe vatrogasne opreme kao što su vozila a općina ima par tisuća 

stanovnika.  

Tajnik napominje da vatrogasci ne bi trebali razmišljati da li neka jedinica lokalne 

samouprave može svojim građanima osigurati adekvatno vatrogastvo odnosno zaštitu od požara, 

pa to je briga svake jedinice lokalne samouprave. Ne smije vatrogastvo polaziti od toga da sve 

općine i gradovi moraju pružiti svojim građenima istu zaštitu odnosno vatrogasnu organizaciju. 

Predsjednik isto tako napominje da se više neće obvezati vatrogasnog zapovjednika za 

opremljenost vatrogasne postrojbe nego da to bude odgovoran načelnik ili gradonačelnik. Isto 

tako morat će se riješiti i procjenom ugroženosti odnosno da se definiraju i druga vremena 

dolaska na intervenciju koja nije samo 15 minuta jer u ruralnim sredinama nije moguća ostvariti 

takva vremena ali su tamo isto tako i cijene nekretnina manje pa i druga davanja.  

Matasović napominje da je prijašnji zakon imao pojam prihvatljiv rizik i to smatra da se 

treba ponovo uvesti u zakonodavstvo, jer procjene koje su rađen su u pravilu naručene. Da li će 
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se dirati sada ustrojene vatrogasne postrojbe i dobrovoljna društva. 

Tajnik smatra da se ne bi trebalo dirati u sadašnje javne vatrogasne postrojbe a da se DVD-

i neće osnivati po Zakonu o udrugama nego na poticaj grada ili općine kao što je to u Austriji ili 

Njemačkoj. Problem je imovina DVD-a koja se ne može financirati iz proračuna općine ili grada, 

a prijašnji Zakon o vatrogastvu je imao odredbu da imovina DVD-a pređe u općinu ili grad, pa su 

tu odredbu za 3 godine brisali iz zakona. U Sloveniji su svu imovinu prepustili općinama i 

gradovima ali oni su prepustili na upravljanje tu imovinu vatrogascima.  

Predsjednik napominje da se sve više DVD-a odlučuje da imovinu prepisuju na općinu ili 

grad jer se sukladno financijskoj fiskalizaciji općine i gradovi ne smiju financirati održavanje 

tuđe imovine. Tako da bi se ova problematika trebala riješit novim zakonom. 

Baričević smatra da je sad neopravdano da oni ne mogu izaći na intervenciju u drugu 

susjednu općinu koja ima lošije organizirano vatrogastvo te se dugo čeka okupljanje vatrogasaca 

za intervenciju dok bi oni to brže i kvalitetnije odradili.      

Predsjednik smatra da bi se na tehničke intervencije trebali izlaziti samo certificirani 

vatrogasci koji neće napraviti štetu onom koga spašava na tehničkim intervencijama. Ovaj 

problem se mora riješiti operativnim planom svake jedinice lokalne samouprave kojeg bi trebao 

napraviti nadležni vatrogasni zapovjednik vatrogasne zajednice. Isto tako smatra da se skupštine 

moraju zadržati na razini DVD-a a da bi se na višim razinama ona trebala ukinuti već da se na 

tim razina uvede neki oblik okupljanja vatrogastva na svim razinama.  

Ferhatović pita da li bi članovi DVD-a mogli biti djelatnici JVP te da li bi oni mogli biti 

zapovjednici pojedinih DVD-a, što smatra da je dupliciranje kadrova jer da DVD mora imati 

svoje kadrove neovisno o profesionalnoj strukturi a da profesionalci koji su uposlenici u nekoj 

postrojbi mogu u slobodno vrijeme izlaziti na vatrogasne intervencije sa DVD-om gdje žive.  

Tajnik napominje da je zamišljeno da se svaki DVD mora upisati u evidenciju vatrogasnih 

organizacija te će netko provjeriti da li taj DVD ima uvjete propisao zakonom da se može upisati 

u upisnik jer mu je to uvjet da postigne pravnu osobnost. 

Predsjednik na kraju diskusije predlaže da se da podrška našim predstavnicima u kreiranju 

novog Zakona o vatrogastvu sukladno ovdje iznijetoj diskusiji a da će se posebna pažnja posvetit 

rješavanju radno pravnog statusa profesionalnih vatrogasaca.    

 

Točka 7. dnevnog reda – Određivanje datuma i mjesta održavanja 13. izvještajne 

Skupštine UPVH 

   

Predsjednik predlaže da se Skupština Udruge PVH održi krajem 5 mjeseca između 26. i 30. 

05. 2018. godine može u mjestu Hrnetić, ali neka Vrabec vidi da li on može organizirati negdje u 

Zagorju u ovom terminu. Nema nikakvih problema da se održi u mjestu kao i prošle godine.   

 

 Točka 8. – dnevnog reda – Razno – Satelitska komunikacija u vatrogastvu 

 

Mi smo već dvije godine u eksperimentalnom radu komunikacije na vatrogasnim 

intervencijama preko satelita gdje imamo i internet, a sama cijena je gotovo zanemariva. Mi smo 

krenuli prema projektu strategije prilagodbe klimatskim promjenama jer tamo ima dosta 

raspoloživog novca kojim bi se mogla financirati satelitska komunikacija.  

 

Tajnik napominje da smo mi dali naše primjedbe na predloženu strategiju i one su 

navedene u Izvješću o radu za 2017. godine a nalazi se u točci 10.1. Izvješća te smo predložili: 

1. „Jačanje kapaciteta operativnih snaga za spašavanje u slučaju poplava“ s financijskom 

planom za svaku godinu, nabavke opreme te edukacija operativnih snaga za spašavanje. 
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Godišnje potrebe za jačanje operativnih snaga su po svakoj godini oko 10.000.000 kn 

što bi na kraju razdoblja iznosilo 50.000.000 kn.   

2. „Formiranje operativnog centra za upravljanje šumskim požarima s opremom za rano 

otkrivanje i upravljanje požarima“ te upošljavanje 4 – 5 osoba u centru koji će biti 

lociran na jadranskom području. Osigurati sredstva za to godišnje oko 2.000.000 kn te u 

ovom periodu ukupno 10.000.000 kn (u to su uključeni i programi koji će obrađivati 

slike s kamera i meteorološke uvjete a koji će se u centru prikazivat). 

3. „Opremanje i osposobljavanje operativnih snaga za gašenje požara“ te svake godine 

osigurati sredstva u iznosu od 20.000.000 kn te u razdoblju od 5 godina bi to bilo 

100.000.000 kn. Treba napomenuti da se svake godine za gašenje požara na otvorenom 

prostoru (šume i poljoprivredna zemljišta) u proračunu RH osigurava 100.000.000 kn a 

ove godine će se ta brojka premašiti. 

  

Ovim je 3 sjednica Predsjedništva UPVH u V. sazivu završena u 13,10 sati. 

 

 

                                                                                  Zapisničar 

                                                                                                      Branko Šimara 

 

 

 

 

  


