
Na temelju članka 30. Statuta Hrvatske vatrogasne zajednice (broj: 1027-1/08 od 21. 

lipnja 2008.) i Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske vatrogasne zajednice (broj: 795-2/09 od 15. 

lipnja 2009.) i članka 48. Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, 

povelja i plaketa (broj: 757-2 /2009. od 8. lipnja 2009.), Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne 

zajednice na 3. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2009. godine donijelo je sljedeću 
 

 

O D L U K U 

 

1. Daje se 

 

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE 

članka 13. Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa  

 

U dvojbi je koji članovi vatrogasne organizacije ispunjavaju uvjete za dodjeljivanje 

vatrogasne spomenice vatrogasni veteran, te od kada se računa operativni staž u vatrogastvu. 

Vatrogasna spomenica Vatrogasni veteran utvrđena je člankom 13. Pravilnika o 

dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa, kao i uvjeti za njezinu 

dodjelu koji su propisani i člankom 7. Pravila vatrogasne službe.  

Utvrđuje se da je za dodjelu vatrogasne spomenice Vatrogasni veteran potrebno 

kumulativno ispunjenje dva uvjeta: 

 - 60  godina života i 

 - 30 i više godina operativnog staža u vatrogastvu. 

Operativni staž u vatrogastvu počinje učlanjenjem u vatrogasnu postrojbu (DVD ili 

JVP) odnosno godinom stjecanja prvog zvanja u vatrogastvu (vatrogasac, dočasnik, časnik). 

 

 

Obrazloženje: 

Budući da uvjeti za dodjeljivanje vatrogasne spomenice Vatrogasni veteran nisu 

dovoljno pojašnjeni u Pravilniku o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, 

povelja i plaketa i Pravilima vatrogasne službe, dobrovoljna vatrogasna društva mogu 

predlagati svoje članove za dodjeljivanje Vatrogasne spomenice vatrogasni veteran uz 

istodobno ispunjenje dva uvjeta: - 60  godina života i 

                                        - 30 i više godina operativnog staža u vatrogastvu. 

 

Operativni staž u vatrogastvu počinje učlanjenjem pojedinog člana u vatrogasnu 

postrojbu (DVD ili JVP) ili ranijih godina stjecanjem prvog zvanja u vatrogastvu (završenog 

tečaja za vatrogasca ili neko drugo zvanje). Naime, da bi bio član vatrogasne postrojbe 

vatrogasac mora biti osposobljen, te tjelesno i duševno sposoban (članak 22. Zakona o 

vatrogastvu). Iz navedenog proizlazi da operativni vatrogasni staž ne može otpočeti prije 18.-

te godine života pojedinog člana DVD-a iz razloga što sukladno članku 9. Pravilnika o 

osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova, osposobljavanju za zvanje vatrogasac 

mogu pristupiti punoljetne osobe koje imaju najmanje 6 mjeseci staža u DVD-u. 

Hrvatska vatrogasna zajednica osiguravat će i dodjeljivat vatrogasne spomenice 

Vatrogasni veteran članovima vatrogasne organizacije koji ispunjavaju navedene uvjete, 

odnosno koji u toj godini imaju 60 godina života i 30 i više godina operativnog staža u 

vatrogastvu. Članovima vatrogasne organizacije koji ispunjavaju uvjete, a imaju više od 60 

godina života vatrogasne spomenice Vatrogasni veteran osiguravat će (snosit će troškove) 

vatrogasna zajednica općine/grada ili županije uz prethodno odobrenje Odbora za odlikovanja 

i priznanja Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, a dodjeljivati predstavnik Hrvatske 

vatrogasne zajednice. 
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  Uz prijedlog za dodjelu vatrogasne spomenice Vatrogasni veteran koju ovjerava 

nadležna vatrogasna zajednica županije/Grada Zagreba, potrebno je priložiti potvrdu o 

operativnom stažu (obrazac potvrde u privitku ove Odluke) s preslikom lista iz matične knjige 

matičnog dobrovoljnog vatrogasnog društva, odnosno presliku radne knjižice za vatrogasce iz 

javnih vatrogasnih postrojbi. 
     

 

 

 

2. Ova Odluka objavit će se u Vatrogasnom vjesniku zajedno s obrazloženjem i 

propisanim obrascem potvrde o operativnom stažu. 
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