
USTROJSTVO ZAŠTITE

OD POŽARA - ČASNICI

Dalibor Puškadija dipl.inf.

Viši vat. časnik

Školska godina 2022.



TEORIJSKI DIO (6 sati)

TEME

- POVJESNI RAZVOJ ZAŠTITE OD POŽARA

- ZAKON O VATROGASTVU (01.01.2020)
USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI
USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU
USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
VATROGASNE POSTROJBE

- CTIF

- ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA

- STATUT DVD-A



1864. godine- osnovano prvo dobrovoljno vatrogasno društvo u Hrvatskoj

-Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu

-osnivač Oton Mayer (radio u Austriji i južnoj Njemačkoj)

Nakon Varaždina, osnivanje DVD-a u drugim hrvatskim gradovima:

Sisak 1865., Otočac 1868., Ludbreg 1869., Zagreb 1870., Karlovac 1871… 

Slatina 1872., Orahovica 1877…

Počeci dobrovoljnog vatrogastva na području Europe:

Njemačka- Meissen (1841.) i Durlach (1846.)

POVIJEST VATROGASTVA



1876. godine- Gjuro Dežalić- ideja o udruživanju vatrogasnih društava

Hrvatsko- slavonska vatrogasna zajednica- prvi predsjednik Gjuro Dežalić

1882.- prvi priručnik za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca: Obučevnik za

dobrovoljne vatrogasce

Radi se na unapređivanju dobrovoljnog vatrogastva, jačanje Zajednice, 

zaštita interesa vatrogasaca…- na inicijativu HSVZ Vlada uređuje postotak 

financiranja vatrogastva te službenu oznaku hrvatskog vatrogastva



MIRKO KOLARIĆ

-učitelj, skladatelj, dirigent, glazbeni urednik, zborovođa rođen u Čakovcu
«učitelj» hrvatskog vatrogastva

- zapovjednik varaždinskog DVD-a i tajnik
Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice

- izrekao prvu vatrogasnu zapovijed na hrvatskom jeziku 1877.
godine)

- 1980. pokrenut “Memorijal Mirka Kolarića” kao najznačajnije vatrogasno
natjecanje u RH

Učitelj hrvatskog vatrogastva



GJURO DEŽELIĆ

- zalagao se za uvođenje hrvatskog jezika u sve oblike djelovanja vatrogasnog

društva

-djelovao je u dobrovoljnom vatrogasnom društvu Zagreb te napisao stihove

Vatrogasne himne koju je uglazbio Ivan pl.Zajc

-napisao Obučevnik za dobrovoljne vatrogasce na hrvatskom jeziku

Otac hrvatskog vatrogastva



USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI

- Hrvatska vatrogasna zajednica je središnji državni ured nadležan za vatrogastvo, 

kojem je na čelu glavni vatrogasni zapovjednik

VLADA RH

HRVATSKA VATROGASNA 
ZAJEDNICA

glavni vatrogasni zapovjednik

VATROGASNE ZAJEDNICA ŽUPANIJA I GRADA ZAGREBA
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ZADACI HVZ-A

-izrađuje prijedlog Nacionalne strategije razvoja vatrogastva

-oblikuje vatrogasni sustav Republike Hrvatske

-potiče aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe 

vatrogasne djelatnosti

–izrađuje Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku i upućuje ga u postupak donošenja

– provodi i koordinira provođenje Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku

– izrađuje izvješće o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara za Republiku Hrvatsku

– koordinira aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite

– ustrojava državni vatrogasni operativni centar 193

– usmjerava djelovanje vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi u obavljanju 

vatrogasne djelatnosti te nadzire njihov stručni rad

– sudjeluje u radu međunarodnih vatrogasnih organizacija, zastupa interese 

vatrogastva na teritoriju Republike Hrvatske, vodi i redovito obnavlja baze podataka, 

upisnika i drugih podataka koje Hrvatska vatrogasna zajednica prikuplja u skladu s 

odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona



ZADACI HVZ-A

– provodi međunarodnu suradnju u području vatrogastva te sudjeluje u radu 

radnih tijela nadležnih europskih i međunarodnih vatrogasnih organizacija

– donosi upute za provedbu izbora u vatrogasnim zajednicama županija, 

vatrogasnoj zajednici Grada Zagreba, vatrogasnim zajednicama gradova, 

općina, područja, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim vatrogasnim 

postrojbama

– organizira vatrogasne aktivnosti

– osigurava središnji informacijsko-komunikacijski sustav

– izrađuje analize vatrogasnih intervencija te predlaže poboljšanja nedostataka 

utvrđenih analizom

– izrađuje planove nabave vatrogasne opreme i tehnike

– obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost zakonom.



TIJELA HVZ-A

HVZ

GLAVNI 
VATROGASNI 
ZAPOVJEDNIK

PREDSJEDNIŠTVO 
HVZ-A

VATROGASNI 
STOŽER HVZ-A

VATROGASNO 
ZAPOVJEDNIŠTVO HVZ-A

GLAVNI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK

- Čelnik HVZ-a , imenuje Vlada RH
- donosi godišnji plan rada

– predlaže financijski plan, projekciju plana rada i 

financijskog plana za iduće dvije godine

– podnosi financijsko izvješće

– može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom 

intervencijom kada ocijeni da je to potrebno

- Vodi intervencije na području 2 i više županija.

- odgovoran je za provedbu Plana intervencija kod 

velikih požara otvorenog prostora

ZAMJENIK GLAVNOG VATROGASNOG 

ZAPOVJEDNIKA

-državni službenik

-odgovoran gl. Vat. zapovjedniku 

i Vladi RH



GLAVNI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK RADI JOŠ:

odgovoran je za provedbu Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora

– rukovodi stožerom i zapovjedništvom Hrvatske vatrogasne zajednice

– imenuje i razrješava pomoćnike te voditelja vatrogasnog operativnog centra

– daje suglasnost na zahtjev županijskih vatrogasnih zapovjednika odnosno vatrogasnog 

zapovjednika Grada Zagreba za uključivanje zračnih snaga za gašenje požara

– daje stručna mišljenja i objašnjenja u primjeni ovoga Zakona i propisa donesenih na 

temelju ovoga Zakona

– pravilnikom propisuje Pravila vatrogasne službe

– pravilnikom propisuje standarde operativnih postupaka te ih implementira u sustav 

vatrogastva

– sklapa provedbene sporazume iz područja vatrogastva

– obavlja i druge poslova utvrđene ovim Zakonom i Uredbom Vlade Republike Hrvatske.



PREDSJEDNIŠTVO HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE:

Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice je savjetodavno tijelo, koje čine predsjednici 

županijskih vatrogasnih zajednica i predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba.

(2) Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice ima predsjednika.

(3) Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice glavnom vatrogasnom zapovjedniku daje 

mišljenje na:

– godišnji plan rada

– prijedlog financijskog plana

– projekciju plana rada i financijskog plana za iduće dvije godine

– financijsko izvješće.

(4) Predsjedništvo donosi poslovnik o radu kojim se uređuje način biranja predsjednika i 

druga pitanja od važnosti za rad predsjedništva, skrbi o razvoju i promidžbi vatrogastva na 

području Republike Hrvatske, organizira i provodi vatrogasna natjecanja te obavlja i druge 

savjetodavne poslove određene ovim Zakonom.



VATROGASNI STOŽER HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE:

(1) Vatrogasni stožer je savjetodavno strukovno tijelo glavnog vatrogasnog zapovjednika, a 

čine ga glavni vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik, županijski vatrogasni zapovjednici 

te vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba.

(2) Vatrogasnim stožerom rukovodi glavni vatrogasni zapovjednik, a u njegovoj odsutnosti 

njegov zamjenik.

(3) Vatrogasni stožer:

– sudjeluje u izradi prijedloga propisa koji se donose na temelju ovoga Zakona

– sudjeluje u davanju prijedloga za izradu plana sudjelovanja vatrogasnih snaga u 

aktivnostima i zadaćama iz sustava domovinske sigurnosti

– sudjeluje u pripremi i provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara za Republiku Hrvatsku

– sudjeluje u organizaciji vježbi, vatrogasnih natjecanja i rada s vatrogasnom mladeži

– sudjeluje u analizama vatrogasnih intervencija te predlaže poboljšanja

– sudjeluje u analizama tehničke opremljenosti vatrogasnih postrojbi te predlaže 

poboljšanja

– utvrđuje potrebe za osposobljavanjem u sustavu vatrogastva

– sudjeluje u predlaganju godišnjeg programa rada i financijskog plana

– utvrđuje mjerila za korištenje sredstava premije osiguranja od požara.



VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE:

(1) Vatrogasno zapovjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice je međuresorno operativno 

tijelo za praćenje stanja, zapovijedanje vatrogasnim snagama i koordinaciju uporabe drugih 

snaga.

(2) Vatrogasno zapovjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice je izvršno operativno tijelo 

Hrvatske vatrogasne zajednice, a ima stalni i povremeni sastav. Stalni sastav čine glavni 

vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik i državni službenici s posebnim položajem 

zaduženi za zračne snage, operativu, logistiku, priobalje i kontinent. Povremeni sastav čine 

predstavnici drugih tijela državne uprave i drugih organizacija koje određuju čelnici tih 

tijela odnosno organizacija na zahtjev glavnog vatrogasnog zapovjednika.

(3) Glavni vatrogasni zapovjednik rukovodi Vatrogasnim zapovjedništvom Hrvatske 

vatrogasne zajednice i odgovoran je za njegov rad.

(4) Vatrogasno zapovjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice:

– zapovijeda na vatrogasnim intervencijama kada zapovijedanje preuzme glavni vatrogasni 

zapovjednik

– organizira vježbe, rad s vatrogasnom mladeži i može sudjelovati u vatrogasnim 

natjecanjima

– obavlja druge stručne i operativne poslove potrebne za organiziranost i osposobljenost 

vatrogastva na području Republike Hrvatske.

(5) Vatrogasno zapovjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice u obavljanju vatrogasnih 

intervencija ima ovlasti propisane ovim Zakonom.



USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE I GRADA ZAGREBA.

Vatrogasna zajednica županije odnosno Grada Zagreba je tijelo nadležno za vatrogastvo, 

koje u okviru svog djelokruga i nadležnosti propisanih ovim Zakonom odgovara županu 

odnosno gradonačelniku Grada Zagreba.

Vatrogasne zajednice osnivaju se, djeluju i prestaju s djelovanjem sukladno odredbama 

Zakona O udrugama, ako ovim Zakonom za pojedina pitanja nije drukčije određeno.

Unutarnje ustrojstvo i poslovanje vatrogasne zajednice županije uređuje se statutom 

Članice vatrogasne zajednice županija su vatrogasne zajednice gradova, područja odnosno 

općina s područja županije. Ako na području grada, područja odnosno općine nije osnovana 

vatrogasna zajednica grada, područja odnosno općine, dobrovoljna vatrogasna društva, 

profesionalne vatrogasne postrojbe, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i 

dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu članice su i osnivači vatrogasne zajednice 

županije



ZADACI 

VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE I GRADA ZAGREBA.

– potiče aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe vatrogasne 

djelatnosti

– koordinira aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite

– priprema i provodi zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

– ustrojava vatrogasni operativni centar županije odnosno Grada Zagreba

– zastupa interese vatrogastva na području županije odnosno Grada Zagreba

– vodi i redovito obnavlja baze podataka te očevidnika koje prikuplja u skladu s odredbama 

ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

– sudjeluje u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih 

planova

– organizira i provodi vatrogasna natjecanja

– organizira javna savjetovanja i stručne skupove

– provodi prekograničnu suradnju u području vatrogastva

– obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim propisima.



TIJELA

VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE I GRADA ZAGREBA.

VZŽ

SKUPŠTINA

ŽUPANIJSKI VATROGASNI 
ZAPOVJEDNIK

PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVO ZAPOVJEDNIŠTVO

Županijskog vatrogasnog 

zapovjednika na prijedlog 

predsjedništva vatrogasne 

zajednice županije, 

sukladno uvjetima 

propisanim ovim 

Zakonom, uz suglasnosti 

glavnog vatrogasnog 

zapovjednika imenuje 

župan na pet godina.

Predsjednika 
bira skupština 
na mandat od 
5 godina. Izbor 

i ovlasti su 
definirane 

Statutom VZŽ. 
Predstavlja vzž
u predsj. HVZ-

a

Predsjedništv
o čine 

predsjednici 
VZG/O-a s 
područja 

županije osim 
ako nije 

statutom 
drukčije 

definirano.

Zapovjedništvo 
čine zapovjednici 
VZG/O-va , sam. 

DVD-ova , 
sukladno statutu 

VZŽ-a. To je 
operativno tijelo 
na čelu kojeg je 
Žup. Vat. ZAP.

-NAJVIŠE TIJELO UPRAVLJANJA DEFINIRANO 
STATUTOM-ONI GA DONOSE.



ŽUPANIJSKI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK

Županijski vatrogasni zapovjednik odgovoran je za intervencijsku spremnost, 

organiziranost i osposobljenost vatrogastva na razini županije, a može zapovjediti 

svakoj vatrogasnoj postrojbi s područja županije sukladno županijskom 

vatrogasnom planu odnosno da intervenira na izvanrednom događaju na području 

županije.

– postupa u skladu s vatrogasnim planom županije

– provodi stručni nadzor nad vatrogasnim organizacijama na području županije

– vodi vatrogasne intervencije na području županije kada vatrogasne snage jedinice 

lokalne samouprave nisu u mogućnosti sanirati nastali događaj odnosno kada 

ocijeni da je događaj od interesa za županiju

– izrađuje prijedlog Vatrogasnog plana na području županije

– sukladno vatrogasnom planu predviđa vatrogasne snage i sredstva koje se 

stavljaju na raspolaganje glavnom vatrogasnom zapovjedniku

– zajedno s predsjednikom vatrogasne zajednice predlaže predsjedništvu 

vatrogasne zajednice županije financijski plan i opće akte

– obavlja analizu većih vatrogasnih intervencija na području županije

– obavlja druge stručne i operativne poslove bitne za dobru organiziranost i 

osposobljenost vatrogastva na području županije



PREDSJEDNIŠTVO VZŽ

Predsjedništvo vatrogasne zajednice županije na prijedlog županijskog vatrogasnog 

zapovjednika i predsjednika vatrogasne zajednice županije :

– utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada

– utvrđuje prijedlog godišnjeg financijskog plana

– utvrđuje prijedlog projekcije programa rada i financijskog plana za iduće dvije godine

– utvrđuje prijedlog godišnjeg izvješće o radu

– utvrđuje prijedlog financijskog izvješća

– obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom i statutom vatrogasne zajednice 

županije.

Ako se predsjednik vatrogasne zajednice županije i županijski vatrogasni zapovjednik ne 

usuglase oko prijedloga financijskog plana ili ako predsjedništvo vatrogasne zajednice 

županije ne usvoji predloženi financijski plan koji je predložio županijski vatrogasni 

zapovjednik i predsjednik vatrogasne zajednice županije, predsjedništvo vatrogasne 

zajednice županije donosi odluku o privremenom financiranju na rok od tri mjeseca te 

ako se u tom roku ne usvoji financijski plan, donosi ga skupština vatrogasne zajednice 

županije



USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
VATROGASNA ZAJEDNICA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE.

Vatrogasna zajednica grada odnosno općine nadležno je tijelo za vatrogastvo na razini 

jedinice lokalne samouprave, a osniva se u jedinicama lokalne samouprave gdje postoje 

dvije ili više članica vatrogasne zajednice te se osnivaju, djeluju i prestaju s djelovanjem 

sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje udruga, ako ovim 

Zakonom za pojedina pitanja nije drukčije određeno.

Unutarnje ustrojstvo i poslovanje vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine 

uređuje se statutom kao temeljnim aktom vatrogasne zajednice grada, područja odnosno 

općine.

Iznimke su otoci.

Članice i osnivači vatrogasne zajednice grada/općine su dobrovoljna vatrogasna društva, 

javne vatrogasne postrojbe, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i 

dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu s područja grada/općine.



VZG/O
NADLEŽNOSTI.

(1) Vatrogasna zajednica grada/općine nadležna je za sljedeće poslove:

– oblikuje vatrogasni sustav grada/ općine sukladno vatrogasnom planu

– potiče aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe vatrogasne 

djelatnosti

– priprema i provodi zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

– zastupa interese vatrogastva grada/općine

– vodi i redovito obnavlja baze podataka te očevidnika koje vatrogasna zajednica grada, 

/općine prikuplja u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih temeljem 

ovoga Zakona

– sudjeluje u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih 

planova

– organizira i provodi vatrogasna natjecanja

– organizira javna savjetovanja i stručne skupove

– provodi prekograničnu suradnju u području vatrogastva

– koordinira aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite

– obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim propisima.



VZG/O
TIJELA

SKUPŠTINA

GRADSKI/OPĆINSKI 
ZAPOVJEDNIK

PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVO ZAPOVJEDNIŠTVO

-NAJVIŠE TIJELO UPRAVLJANJA DEFINIRANO 
STATUTOM-ONI GA DONOSE.

Gradskog/općinskog 

vatrogasnog zapovjednika 

na prijedlog 

predsjedništva vatrogasne 

zajednice grada/općine  

vatrogasne zajednice, 

sukladno uvjetima 

propisanim ovim 

Zakonom, uz suglasnost 

županijskog vatrogasnog 

zapovjednika imenuje 

gradonačelnik, općinski 

načelnik na pet godina.

Predsjednika bira skupština na 5 godina 

kako je utvrđeno statutom – na čelu je 

predsjedništva koje čine predsjednici 

DVD-ova, zapovjednici JVP te ovlašteni 

odnosno izabrani predstavnik vat. po. u 

gospodarstvu s područja V.Z., na mandat 

od pet godina.

utvrđuje prijedlog god. programa rada

– utvrđuje prijedlog god. Fin. plana

– utvrđuje prijedlog projekcije prog. rada 

i fin. plana za sljedeće dvije godine

– utvrđuje prijedlog god. izvješća o radu

– utvrđuje prijedlog fin. izvješća

-dr. odr. Zakonom i statutom VZ.

VZG/O ima 

vatrogasno 

zapovjedništvo koje je 

operativno tijelo 

vatrogasne zajednice 

na čelu kojeg je 

gradski/općinski 

vatrogasni 

zapovjednik. Način 

rada propisan statutom



VZG/O
TIJELA

Ako se predsjednik i zapovjednik vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave ne 

usuglase oko prijedloga financijskog plana ili ako predsjedništvo vatrogasne zajednice 

jedinice lokalne samouprave ne usvoji predloženi financijski plan odnosno koji je predložio 

vatrogasni zapovjednik i predsjednik vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine, 

u roku od 30 dana odluku o usvajanju financijskog plana donosi skupština vatrogasne 

zajednice jedinice lokalne samouprave.



VATROGASNE POSTROJBE

JAVNA VATROGASNA 
POSTROJBA

POSTROJBA DVD-A

PROF. VAT POSOJBA U  
GOSPTRODARSTVU

POSTROJBA DVD-A U 
GOSPODARSTVU

POSTROJBA VZŽ

INTERVENCIJSKA VAT. 
POSTROJBA



VATROGASNE POSTROJBE

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA (JVP)

JVP je nadležno tijelo za provedbu vat. djelatnosti na području jedne ili više jedinica 

lokalne samouprave, s pripadajućim ovlastima utvrđenim ovim Zakonom.

JVP sukladno vatrogasnom planu grada/općine osniva jedinica lokalne samouprava na 

temelju odluke predstavničkog tijela, sukladno odredbama zakona koji uređuje 

osnivanje i djelovanje ustanova, kao neprofitnu pravnu osobu.

JVP proračunski je korisnik svog osnivača.

Dvije i više jedinica lokalne samouprave radi zadovoljavanja potreba iz ovoga Zakona 

mogu osnovati JVP kao tijelo za vatrogastvo na području jedinica lokalne samouprave 

koje su osnivači, ako zadovoljava propisane uvjete za obavljanje vatrogasne 

intervencije što se utvrđuje vatrogasnim planom županije, grada, područja odnosno 

općine te zajedničkom procjenom ugroženosti od požara.

JVP može osnovati i više jedinica lokalne samouprave odlukom o osnivanju 

predstavničkih tijela, a sporazumom na temelju odluka utvrđuju se međusobna prava i 

obveze sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje ustanova i 

odredbama ovoga Zakona te istodobno mogu osnovati i područnu vatrogasnu 

zajednicu. Unutarnje ustrojstvo JVP uređuje se statutom i aktom o osnivanju JVP , a 

sukladno ovom Zakonu te podzakonskim aktima.

JVP upravlja vatrogasno vijeće, a čiji članovi se biraju na mandat od pet godina.



VATROGASNE POSTROJBE

DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA(DVD)

DVD s pripadajućom vatrogasnom postrojbom nadležno je tijelo za vatrogastvo, 

odgovorno za provedbu vatrogasne djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave 

sukladno vatrogasnom planu grada/općine, koje u okviru svog djelokruga i nadležnosti 

propisanih ovim Zakonom odgovara gradonačelniku/načelniku.

DVD osniva se, djeluje i prestaje s djelovanjem sukladno odredbama zakona o udrugama, 

osim ako ovim Zakonom za pojedina pitanja nije drukčije određeno i samostalna je pravna 

osoba s ovlastima propisanim ovim Zakonom.

DVD, sukladno vatrogasnom planu općine/grada, s jedinicom lokalne samouprave 

utvrđuje prava i obveze u provođenju vatrogasne djelatnosti. 

Postrojba DVD-a djeluje unutar DVD-a kao operativna snaga koja obavlja vatrogasnu 

djelatnost na području koje joj je dodijeljeno na temelju vatrogasnog plana grada/općine a 

može biti:

– središnja vatrogasna postrojba društva (na području odgovornosti )

– vatrogasna postrojba društva. (intervenira na području djelovanja )

Vatrogasnom postrojbom DVD-a zapovijeda zapovjednik koji ima zamjenika



VATROGASNE POSTROJBE

TIJELA DOBROVOLJNO VATROGASNOG 
DRUŠTVA (DVD)-1

Zapovjednik DVD-A -zastupa i predstavlja DVD u okviru ovlasti utvrđenih statutom.

odgovoran je za organiziranost i osposobljenost vatrogastva na području za koje je 

odgovoran DVD, odgovoran je za operativni rad DVD-a gradskom/općinskom 

vatrogasnom zapovjedniku te upravnom odboru. Jednom godišnje podnosi izvješće o svom 

radu skupštini društva te općinskom načelniku/gradonačelniku i općinskom/gradskom 

vatrogasnom zapovjedniku ili županijskom vatrogasnom zapovjedniku ako je jedino 

društvo, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za godinu koja prethodi.

Zapovjednika postrojbe DVD-a koji ispunjava uvjete određene ovim Zakonom, na mandat 

od pet godina imenuje nadležno tijelo društva sukladno statutu, uz potvrđivanje načelnika / 

gradonačelnika te suglasnost općinskog/gradskog vatrogasnog zapovjednika ili 

županijskog vatrogasnog zapovjednika, ako je jedino društvo.

ZAPOVJEDNIŠTVO DVD-A je strukovno tijelo kojim rukovodi zapovjednik DVD-a, a u 

njegovoj odsutnosti njegov zamjenik ili pomoćnici. Zapovjedništvo DVD-a čine 

zapovjednik, njegov zamjenik, pomoćnici i članovi čiji broj i imenovanje je propisano 

statutom.



VATROGASNE POSTROJBE

TIJELA DOBROVOLJNO VATROGASNOG 
DRUŠTVA (DVD)-2

Zapovjednik DVD-A -– u dogovoru s predsjednikom sudjeluje u predlaganju godišnjeg 

programa rada i financijskog plana

– provodi odluke i zaključke skupštine i upravnog odbora

– sudjeluje u pripremi i provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara za Republiku Hrvatsku

– ustrojava i vodi evidenciju o obavljenim intervencijama dvd-a

– prati i koordinira poslove preventivne zaštite i gašenja požara dvd-a

– organizira vježbe, vatrogasna natjecanja i rad s vatrogasnom mladeži

– daje prijedloge poboljšanja operativne pripravnosti i uvježbanosti vatrogasne postrojbe

– analizira vatrogasne intervencije i predlaže poboljšanja

– analizira tehničku opremljenost vatrogasnih vozila te predlaže poboljšanja

– utvrđuje potrebe za osposobljavanjem

– obavlja i druge poslove određene statutom i drugim propisima.

Predsjednik dvd-a predstavlja i zastupa dvd, skrbi o razvoju i promidžbi vatrogastva na 

području djelovanja dvd-a, po dužnosti je predsjednik skupštine i predsjednik upravnog 

odbora. Bira se na mandat od 5 godina kako je propisano statutom.



VATROGASNE POSTROJBE

TIJELA DOBROVOLJNO VATROGASNOG 
DRUŠTVA (DVD)-3

UPRAVNI ODBOR

– predlaganje statuta i izmjena i dopuna

– verificiranje mandata članova zapovjedništva

– biranje, imenovanje i razrješavanje članova tijela

– odlučivanje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja

– donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana, na prijedlog zapovjednika i 

predsjednika

– obavljanje i drugih poslova određenih ovim Zakonom i statutom.



VATROGASNE POSTROJBE

PROFESIONALNA VATR. POSTROJBA U 
GOSPODARSTVU

Pravne osobe vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih 

nekretnina te prostora koji su razvrstani u prvu kategoriju ugroženosti od požara, prema 

posebnom propisu, u svrhu obavljanja vatrogasne djelatnosti za svoje potrebe, osnivaju 

profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu kao ustrojstvenu jedinicu ili kao 

društvo u većinskom vlasništvu koja ima zapovjednika i zamjenika vatrogasne postrojbe.

Profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu čini određeni broj profesionalnih 

vatrogasca utvrđen prema posebnom propisu i/ili na temelju procjene ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija izrađene sukladno posebnom propisu na koju je pribavljeno 

pozitivno mišljenje Hrvatske vatrogasne zajednice.



VATROGASNE POSTROJBE

POSTROJBA DVD-A U GOSPODARSTVU

Na postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu smisleno se primjenjuju 

sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na dvd-e , a u vezi s osnivanjem, ustrojem i 

prestankom djelovanja, ovlastima i odgovornostima predsjednika i zapovjednika te trajanju 

njihova mandata i primjenu ovlasti propisanih ovim Zakonom.

Prijedlog za osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu daje ovlašteni 

zakonski zastupnik te pravne osobe.

Troškovi koji nastanu u obavljanju vatrogasne djelatnosti i vatrogasnih aktivnosti 

dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu terete pravnu osobu za koju su 

osnovani.



VATROGASNE POSTROJBE

POSTROJBA VZŽ-a

Na temelju vatrogasnog plana županije odnosno Grada Zagreba može se ustrojiti 

vatrogasna postrojba VZŽ-a odnosno Grada Zagreba koju čine postojeći DVD-ovi i JVP-i  

s područja županije odnosno Grada Zagreba.

Pripadnicima vatrogasne postrojbe, prilikom intervencija te sudjelovanja u 

osposobljavanju, pripadaju sva prava i obveze kao i pripadnicima JVP-a, a nastali troškovi 

podmirit će se sukladno raspodjeli utvrđenoj vatrogasnim planom županije odnosno Grada 

Zagreba kojim je uređen i ustroj, zadaće i područje djelovanja vatrogasne postrojbe.

(3) Vatrogasna postrojba vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba djeluje 

bez pravne osobnosti, unutar VZŽ-A odnosno VZ Grada Zagreba.



Republika Hrvatska



Članak 16

-Vatrogasne postrojbe se učlanjuju u vatrogasnu zajednicu općine/ grada

U RH- 201 vatrogasna zajednica općina/ gradova

126 Dobrovoljnih vatrogasnih

Društava

2 Profesionalne vatrogasne

postrojbe

U Varaždinskoj županiji djeluje

aktivno 6 Vatrogasnih zajednica

gradova te 18 Vatrogasnih 

zajednica općina i 4 samostalna 

dvd-a



CTIF

"Comité Technique International de prevention et d'extinction de Feu
Međunarodni tehnički odbor za prevenciju i gašenje požara

Feu")

Misija CTIF-a je raditi na boljem razumijevanju i kontinuiranom poboljšanju radnih uvjeta 

za vatrogasce kroz stalni dijalog, analizu i razmjenu lekcija naučenih iz incidenata, nesreća i 

požara diljem svijeta

osigurava razmjenu iskustava i znanja iz područja zaštite i spašavanja u slučaju požara ili 

drugih nesreća.

objavljuje znanstvena istraživanja, članke , razne komisije, radne skupine, događanja i 

seminare.

organizacija u kojoj znanje, stručnost i strast za vatrogastvo znače više od službenih titula, ili 

je li profesionalac ili volonter.



CTIF

– sve vatrogasne i spasilačke službe moraju biti slobodne od diskriminacije i 

uznemiravanja

raditi na boljem razumijevanju i kontinuiranom poboljšanju radnih  uvjeta za vatrogasce 

kroz stalni dijalog, analizu i razmjenu lekcija naučenih iz hitnih situacija i požara diljem 

svijeta.

Tijekom cijele svoje povijesti CTIF je bio mjesto za promicanje ove misije, okupljajući 

različite zemlje stručnjake i vatrogasce bez obzira na njihova uvjerenja, mišljenja, 

porijeklo ili druge čimbenike



TIJELA CTIF

a) Komisija CTIF-a za žene u vatrogasnim i spasilačkim službama

b) Komisija za uvođenje i upotreba novih tehnologija

c) Komisija za  gašenje požara u zračnim lukama

d) Komisija za šumske požare

e) Povjerenstvo za dobrovoljne vatrogasce

f) Radna skupina za istraživanje požara.

g) Komisija za mladež CTIFA

h) Komisija za zdravlje vatrogasaca.

i) Komisija za Europu

j) Komisija za preventivu i sprječavanje požara

k) Komisija za povijest 

l) Komisija za opasne materijale.



CTIF ČLANOVI

CTIF službeno ima članove u 39 zemalja iz Europe, Sjeverne Amerike i Azije. Uključeno je 
i 
oko 50 organizacija članica. 
CTIF kroz svoje članove predstavlja 5 milijuna vatrogasaca koji štite svakodnevni život 
oko milijardu ljudi. 
Većina aktivnih članova nalazi se u Europi. No tu su i SAD i Rusija a nedavno su se 
pridružili i Južna Koreja, Japan, Iran, UAE(arpaski emirati)
Stalni ured CTIFA se seli tako da da se trenutno  nalazi u Ljubljani (od 2017)

CTIF Organizira i međunarodna vatrogasna natjecanja popularne olimpijade.
Na olimpijadi se okuplja oko 3500 natjecatelja s preko 10000 gledaoca
Hrvatska 2005- Varaždin

1966- Karlovac



ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (2010)

(1) Ovim se Zakonom uređuje sustav zaštite od požara.

(2) Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera 

zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera 

zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za 

obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i 

životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i 

gospodarski prihvatljiv požarni rizik.



PLANOVI I DOKUMENTI ZAŠTITE OD POŽARA

Dokumenti zaštite od požara državne razine su:

– Nacionalna strategija zaštite od požara,

– Nacionalni plan djelovanja zaštite od požara,

– Izvješće o stanju zaštite od požara u Republici Hrvatskoj,

– Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku.

Ove planove donosi vlada RH na prijedlog tijela HVZ-a

Dokumenti zaštite od požara lokalne i područne (regionalne) razine su:

planovi zaštite od požara te provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za 
svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom 
mišljenju nadležne policijske uprave. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara 
županije temelje se na procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara gradova i 
općina na području županije

Nadležna vatrogasna zajednica daje prethodno mišljenje na dio procjene ugroženosti 

od požara za svoje područje koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti 

kroz minimalna mjerila dana posebnim propisom kojim se uređuje područje 

vatrogastva.



PREVENTIVNO POSTUPANJE, OBAVJEŠĆIVANJE I GAŠENJE POČETNIH POŽARA

Svatko tko primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar odmah će sukladno 

svojim psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju 

požara, vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu.

Ukoliko osoba nije uspjela otkloniti opasnosti, odnosno ugasiti požar, dužna je obavijestiti 

Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu ili policiju, odnosno postupiti prema planu 

zaštite od požara.

Pravne osobe i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su, na način i 

pod uvjetima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na temelju njega te planovima 

zaštite od požara, svojim alatom, opremom, tehničkim i prijevoznim sredstvima, a fizičke 

osobe i svojim radom, sudjelovati u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih 

požarom.



ORGANIZACIJA I USTROJ ZAŠTITE OD POŽARA

Jedinice lokalne samouprave organiziraju zaštitu od požara na svom području kao javnu 

službu te skrbe o stanju zaštite od požara na svom području sukladno odredbama ovoga 

Zakona, propisima donesenim na temelju njega, planovima zaštite od požara, općim 

aktima i drugim odlukama, kao i priznatim pravilima tehničke prakse.

Vlasnici odnosno korisnici građevina i drugih nekretnina te prostora odnosno upravitelji 

zgrada organiziraju zaštitu od požara te skrbe o stanju zaštite od požara sukladno 

odredbama ovoga Zakona, propisima donesenim na temelju njega, odlukama i planovima 

tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, općim aktima 

pravnih osoba, procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara.

Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i provođenja mjera zaštite od požara, 

građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te prostori razvrstavaju se rješenjem 

ministra u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara, prema kriterijima, 

uvjetima i osnovama utvrđenim pravilnikom.



STATUT DVD-A

-Temeljni pravni akt udruge.-mora biti usklađen sa prijašnja 2 Zakona.

Što se sve Statutom utvrđuje:

- naziv i sjedište Dobrovoljnog vatrogasnog društva

- zastupanje

- područja djelovanja sukladno ciljevima

- ciljevi

- djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

- gospodarske djelatnosti sukladno zakonu, ako ih Društvo obavlja

- način osiguranja javnosti djelovanja Društva

- uvjeti i način učlanjivanja i prestanku članstva, prava, obveze i odgovornosti te

stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova

- tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način

odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata

- izbor i opoziv likvidatora Društva

- prestanak postojanja Društva

- imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom

- postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva

- način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva

- znak Društva i njegov izgledu



STATUT DVD-a

ZASTUPANJE:

Društvo predstavljaju i zastupaju Zapovjednik i Predsjednik.

Društvo mogu predstavljati i zastupati i druge osobe po ovlaštenju Zapovjednika i

Predsjednika.

PODRUČJE DJELOVANJA:

Društvo s pripadajućom vatrogasnom postrojbom nadležno je tijelo za vatrogastvo,

odgovorno za provedbu vatrogasne djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave

sukladno vatrogasnom planu grada odnosno općine, koje u okviru svog djelokruga i

nadležnosti propisanih Zakonom odgovara gradonačelniku odnosno općinskom načelniku.

Društvo, sukladno vatrogasnom planu općine odnosno grada, s jedinicom lokalne

samouprave utvrđuje prava i obveze u provođenju vatrogasne djelatnosti. Postrojba

dobrovoljnog vatrogasnog društva djeluje unutar dobrovoljnog vatrogasnog društva kao

operativna snaga koja obavlja vatrogasnu djelatnost na području koje joj je dodijeljeno na

temelju vatrogasnog plana grada odnosno općine.

Područje djelovanja Društva je područje:__________.

Područje odgovornosti Društva je područje utvrđeno vatrogasnim planom nadležne 

zajednice.



STATUT -DVDa

CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU

- unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja odnosno

području odgovornosti Društva,

- organizacija preventivne zaštite i podizanje svijesti o istoj

- ………

- NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA DRUŠTVA

Djelovanje odnosno rad Društva je javan.

Javnost rada Društva ostvaruje se:

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima putem

pisanih izvješća, organizacijom posebnih skupova ili na drugi prikladan način,

- putem sredstava javnog priopćavanja,

- putem internetske stranice Društva.
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UVJETI I NAČIN UČLANJIVANJA I PRESTANKA ČLANSTVA, PRAVA, 

OBVEZE I ODGOVORNOSTI TE STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA I 

NAČIN VOĐENJA POPISA ČLANOVA

- Učlanjenje u Društvo je dobrovoljno.

- Odluku o primanju u članstvo Društva donosi Upravni odbor na temelju pisane zamolbe 

(pristupnice) potencijalnog člana. Upravni odbor može utvrditi izgled obrasca 

pristupnice.Osobe koje se po prvi puta učlanjuju u dobrovoljno vatrogasno društvo prije 

punopravnog primanja u članstvo obvezno obavljaju pripravnički staž u trajanju od 6 

mjeseci te se uključuju u različite oblike aktivnosti Društva, osim u rad vatrogasne 

postrojbe. 

Odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor nakon isteka pripravničkog staža od 6

mjeseci.

Predstavljanje novih članova primljenih u Društvo tijekom jednogodišnjeg razdoblja

provodi se na prvoj narednoj sjednici Skupštine Društva.

Društvo je dužno voditi evidenciju - popis svojih članova Društva.
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Članovi Društva mogu biti:

- operativni,

- izvršni,

- pričuvni,

- veterani,

- počasni,

- vatrogasni pomladak,

- vatrogasna mladež.

Članstvo u Društvu prestaje:

- istupanjem

- isključenjem

- smrću

- prestankom rada Društva
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TIJELA DRUŠTVA, NJIHOV SASTAV I NAČIN SAZIVANJA SJEDNICA, IZBOR, 

OPOZIV, OVLASTI, NAČIN ODLUČIVANJA I TRAJANJE MANDATA TE NAČIN 

SAZIVANJA SKUPŠTINE U SLUČAJU ISTEKA MANDATA

Za rad tijela Društva potrebna je nazočnost natpolovične većine članova tijela.

Tijela Društva su:

- skupština

- zapovjedništvo

- upravni odbor

Dužnosnici Društva su:

- zapovjednik

- predsjednik

- tajnik

Društvom upravlja Skupština kao najviše tijelo upravljanja.

Operativni, izvršni, pričuvni i članovi veterani čine Skupštinu Društva s pravom glasa.

Ostali članovi Društva sudjeluju u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja



STATUT -DVDa

SKUPŠTINA

Za rad tijela Društva potrebna je nazočnost natpolovične većine članova tijela.

Tijela Društva su:

- skupština

- zapovjedništvo

- upravni odbor

Dužnosnici Društva su:

- zapovjednik

- predsjednik

- tajnik

Društvom upravlja Skupština kao najviše tijelo upravljanja.

Operativni, izvršni, pričuvni i članovi veterani čine Skupštinu Društva s pravom glasa.

Ostali članovi Društva sudjeluju u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja



Pitanja?


