
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 4. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2010. godine donijelo je sljedeću 
 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa 
 
 

Članak 1.  
U članak 20., stavak 1. mijenja se i glasi: 
"Članovima vatrogasnih organizacija koji su značajno pridonijeli unapređenju 

vatrogastva i zaštiti od požara mogu se dodijeliti počasna zvanja:" 
 

Članak 2.  
U članku 23., stavak 4. se briše, a stavak 1. mijenja se i glasi:  
"Skupština Hrvatske vatrogasne zajednice, na prijedlog Odbora za odlikovanja i 

priznanja HVZ, dodjeljuje Plaketu Hrvatske vatrogasne zajednice pravnim i fizičkim osobama, 
izvan vatrogastva, zaslužnim za razvoj i unapređenje zaštite od požara i vatrogastva na 
državnoj razini." 
 

Članak 3.  
Članak 28., stavak 1. mijenja se i glasi:  

 Hrvatska vatrogasna zajednica dodjeljuje godišnje do 80 odlikovanja za posebne 
zasluge. 
 Vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba mogu godišnje predlagati jedno 
vatrogasno odlikovanje za posebne zasluge na 30 (trideset) vatrogasnih organizacija, i to: 
 

VZŽ 
Pravo na broj vatrogasnog 

Odlikovanja za posebne 
zasluge 

1. Zagrebačka 10 
2. Krapinsko-zagorska 3 
3. Sisačko-moslavačka 5 
4. Karlovačka 4 
5. Varaždinska 5 
6. Koprivničko.-križevačka 6 
7. Bjelovarsko-bilogorska 6 
8. Primorsko-goranska 3 
9. Ličko-senjska 1 
10. Virovitičko-podravska 3 
11. Požeško-slavonska 2 
12. Brodsko-posavska 3 
13. Zadarska 2 
14. Osječko-baranjska 6 
15. Šibenska 1 
16. Vukovar.-srijemska 3 
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17. Splitsko-dalmatinska 2 
18. Istarska 2 
19. Dubrovačko-neretvanska 2 
20. Međimurska 4 
21. Grad Zagreb 3 
 

Odlikovanje za posebne zasluge dodjeljuje se članovima dobrovoljnog vatrogasnog 
društva, javne vatrogasne postrojbe i vatrogasne postrojbe u gospodarstvu uz uvjet da im je 
prethodno, odnosno deset godina ranije, dodijeljena zlatna vatrogasna medalja ili zlatna 
vatrogasna plamenica. 

U povodu obilježavanja obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne 
postrojbe i vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, odnosno prilikom drugih značajnih događanja 
(otvorenje vatrogasnog doma ili spremišta, nabavka vozila, i sl.) Hrvatska vatrogasna zajednica 
dodjeljuje najviše do pet zlatnih odličja (zlatnih vatrogasnih medalja i zlatnih vatrogasnih 
plamenica). 

Prilikom značajnih događanja vatrogasne organizacije iz stavka 4. ovoga članka, u 
razdoblju od deset godina, mogu najviše predložiti ukupno do deset vatrogasnih odlikovanja sa 
zlatnim obilježjem. U tih deset odlikovanja sa zlatnim obilježjem ubraja se i pet odlikovanja 
dodijeljenih povodom obilježavanja obljetnice. 

Prilikom dodjele zlatnih vatrogasnih odlikovanja nadležno tijelo Hrvatske vatrogasne 
zajednice mora voditi računa o ukupnoj aktivnosti vatrogasne organizacije, operativnim 
aktivnostima i broju operativnih i ostalih članova. 

U prijedlogu za dodjelu zlatnih vatrogasnih odlikovanja treba se detaljno obrazložiti 
prijedlog i potkrijepiti s podacima iz prethodnog stavka. 

Kod predlaganja kandidata za odlikovanja potrebno je poštivati postupnost dodjele, i to: 
- zlatno vatrogasno odlikovanje dodjeljuje se vatrogascima kojima je prethodno, 

odnosno deset godina ranije, dodijeljeno odlikovanje sa srebrnim obilježjem; 
- srebrno vatrogasno odlikovanje dodjeljuje se vatrogascima kojima je prethodno, 

odnosno pet godina ranije, dodijeljeno odlikovanje s brončanim obilježjem; 
- brončano vatrogasno odlikovanje dodjeljuje se vatrogascima s najmanje pet godina 

staža u vatrogasnoj organizaciji. 
Iznimno od odredbe prethodnog stavka, a u slučaju iznimne hrabrosti i požrtvovnosti 

prilikom gašenja i spašavanja, te djelovanja u drugi spasilačkim intervencijama, vatrogasna 
plamenica sa srebrnim i zlatnim obilježjem može se dodijeliti iako vatrogasac ne udovoljava 
uvjetima iz ovoga članka. 

 
Spomenicu za 50, 60 i 70  godina  dodjeljuje Hrvatska vatrogasna zajednica članovima, 

fizičkim osobama,  u godini stjecanja prava. 
     

Članak 4.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se osmog dana od objave u 

Vatrogasnom vjesniku. 
 

Klasa: 030-02/10-02/01 
Ur. broj: 363-02-10-9 
Zagreb, 11. ožujka  2010. 

 
Predsjednik HVZ 

          mr. Ante Sanader, dipl.ing. 
 

 


