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I.

USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje Zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. podstavku 1.
Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 41/01- pročišćeni tekst).

II.

OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU
UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE
DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu želi se otkloniti
određene poteškoće u primjeni važećeg Zakona, te se, kao najvažnije pitanje, želi urediti
noćni, odnosno smjenski rad vatrogasaca koji novi Zakon o radu uređuje na način neprimjeren
za vatrogasnu djelatnost.
Člankom 21. važećeg Zakona propisani su uvjeti za radna mjesta profesionalnih
vatrogasaca. Izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu iz 2003. godine propisana je viša
stručna sprema za određena radna mjesta u vatrogastvu, za koja je do tada bila propisana
srednja stručna sprema (vatrogasac voditelj vatrogasne grupe i vatrogasac voditelj
vatrogasnog odjeljenja). U praksi se ovo rješenje pokazalo neodgovarajućim. Nadalje,
propisani uvjeti za poslove profesionalnog vatrogasca omogućili su zapošljavanje osoba
starije životne dobi, vatrogasne postrojbe su postale sve starije što ima za posljedicu
povećanje postotka profesionalnih vatrogasaca koji ne mogu zadovoljiti na liječničkom
pregledu za poslove profesionalnog vatrogasca. Na ovaj način neke vatrogasne postrojbe
imaju do 10% kadra koji nije sposoban za izlazak na vatrogasne intervencije a ne može mu se
naći odgovarajuće radno mjesto u vatrogasnoj postrojbi. Ovo stanje posebno je alarmantno u
malim postrojbama. S obzirom na navedeno, predloženim izmjenama članka 21. propisat će
se posebni uvjeti za profesionalne vatrogasce srednje stručne spreme, dob za prvo zaposlenje,
propisat će se da osoba s najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima dobrovoljnog
vatrogasca ostvaruje prednost prilikom prijama u radni odnos, propisuje se tko su vatrogasci
s posebnim ovlastima i odgovornostima te koje uvjete oni moraju ispunjavati.
Najvažnije pitanje koje se želi urediti ovim izmjenama i dopunama je pitanje noćnog
rada vatrogasaca, odnosno rada u smjenama/turnusima. Naime, odredba članka 51.novoga
Zakona o radu ("Narodne novine" broj 149/09) obvezuje poslodavca da noćnom radniku, koji
je na radu izložen osobitoj opasnosti ili teškom fizičkom ili mentalnom naporu, utvrdi
raspored radnog vremena na način da taj radnik ne radi duže od osam sati u razdoblju od
dvadeset četiri sata u kojem radi noću, zahtijeva promjene u određenim djelatnostima u
kojima je do sada rad bio organiziran na način da radnih po rasporedu radnog vremena
dvanaest sati radi, zatim dvadeset četiri sata odmara, zatim dvanaest sati radi pa četrdeset
osam sati odmara. Takva djelatnost je i vatrogastvo. Navedenom regulacijom radnog vremena
bitno se smanjuje operativna spremnost vatrogasnih postrojbi za vatrogasnu intervenciju, te su
one prisiljene smanjiti vrijeme za obuku i nastavu. Također, pored smanjenja operativne
pripravnosti povećavaju se materijalni troškovi s obzirom na regulaciju rada u smjenama od
po osam sati. Radi većeg broja smjena i većeg broja redovnih kontrola ispravnosti vatrogasne
tehnike dolazi do trošenja iste te skraćenja njenog vijeka korisnosti, pa se i u tome dijelu
očekuje povećanje materijalnih troškova. S obzirom na činjenicu da će preustroj načina rada
vatrogastvu uzrokovati velike teškoće – od strukovnih (funkcionalnost i održivost vatrogasne
operative, primopredaja smjene svakih osam sati) do materijalnih (potrebe za povećanim
brojem vatrogasaca) predlaže se ovim izmjenama Zakona o vatrogastvu – kao posebnom

propisu (lex specialis) kojim se uređuje djelatnost vatrogastva – pitanje noćnog rada, odnosno
rada u smjenama/turnusima odrediti drugačije nego je to normirao opći propis - Zakon o
radu.
Uz navedeno predloženim Zakonom želi se na precizniji način urediti uočene
nedorečenosti pojedinih odredaba o financiranju vatrogastva u pogledu izdvajanja sredstava
za poslove vatrogastva iz proračuna općina, gradova i županija.
Donošenjem predloženih izmjena i dopuna Zakona preciznije će se urediti sporna
pitanja u vatrogasnoj djelatnosti, što će omogućiti učinkovitije djelovanje vatrogasnih
organizacija.

III.

OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provođenje ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u
državnom proračunu Republike Hrvatske.
IV. OBRAZLOŽENJE ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora, predlaže se donošenje ovoga
Zakona po hitnom postupku kako bi se što prije otklonile poteškoće u primjeni važećeg
Zakona koje se odnose na radno pravni status vatrogasaca, a isto tako nužnim se smatra što
hitnije uređenje problematike vezane uz noćni (smjenski) rad vatrogasaca, imajući u vidu novi
Zakon o radu koji je ovo područje uredio na način koji nije odgovarajući za vatrogastvo
odnosno usklađivanje ovoga pitanja s Direktivom 2003/88/EZ.

V.

TEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VATROGASTVU
Članak 1.
U Zakonu o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04
i 38/09), članak 21. mijenja se i glasi:
"Osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora, pored općih
uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati i sljedeće uvjete:
- da nije starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja),
- da ima srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera, odnosno srednju stručnu spremu
drugog smjera pod uvjetom da u roku od dvije godine od prijama u radni odnos završi
prekvalifikaciju, što dokazuje svjedodžbom školske ustanove,
- da je tjelesno i duševno sposobna za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje
potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,
- da nije kažnjavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te
protiv službene dužnosti.
Uvjeti iz stavka 1. podstavka 1. i 2 ovoga članka odnose se samo na osobe koje će
obavljati poslove profesionalnog vatrogasca u razini srednje školske ili stručne spreme.
Prednost pri prijamu u radni odnos profesionalnog vatrogasca pod istim uvjetima ima
osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca kao i osoba
koja je odslužila vojni rok .
Vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima, u smislu ovoga Zakona, su glavni
vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik i pomoćnici, zapovjednici intervencijskih
vatrogasnih postrojbi i njihovi zamjenici, zapovjednici vatrogasnih zajednica i njihovi
zamjenici, zapovjednici javnih vatrogasnih postrojbi i njihovi zamjenici, zapovjednici
profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu i njihovi zamjenici, zapovjednici
vatrogasne postrojbe središnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva i njihovi zamjenici, te
zapovjednici koji su aktom o unutarnjem ustroju vatrogasne postrojbe određeni da samostalno
vode vatrogasnu intervenciju prilikom koje koriste javne ovlasti utvrđene ovim Zakonom.
Glavni vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik i pomoćnici, županijski vatrogasni
zapovjednik i njegov zamjenik, moraju imati visoku stručnu spremu odnosno završen
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja zaštite od požara, te najmanje pet
godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.
Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe i njegov zamjenik,zapovjednik intervencijske
vatrogasne postrojbe i njegov zamjenik, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe u
gospodarstvu i njegov zamjenik moraju imati najmanje višu stručnu spremu odnosno završen
stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara, te
najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i
odgovornostima.
Zapovjednik vatrogasne zajednice općine odnosno grada i njegov zamjenik, koji
profesionalno obavljaju te poslove moraju imati najmanje višu stručnu spremu odnosno
završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od
požara, te najmanje pet godina djelovanja u radu vatrogasne postrojbe.
Zapovjednik vatrogasne postrojbe središnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva i
njegov zamjenik, koji profesionalno obavljaju te poslove moraju imati najmanje srednju

stručnu ili školsku spremu, zvanje vatrogasnog časnika, te najmanje tri godine odgovarajućeg
iskustva u radu vatrogasne postrojbe.
Zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice općine odnosno grada i
njegov zamjenik, u gradu odnosno općini za koju je osnovana javna vatrogasna postrojba
moraju ispunjavati iste uvjete kao i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe i njegov
zamjenik.
Zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice općine odnosno grada i
njegov zamjenik, zapovjednik vatrogasne postrojbe središnjeg dobrovoljnog vatrogasnog
društva i njegov zamjenik, koji dobrovoljno obavljaju te poslove, moraju imati najmanje
srednju stručnu ili školsku spremu, zvanje vatrogasnog časnika, te najmanje tri godine
odgovarajućeg iskustva u radu vatrogasne postrojbe.
Zapovjednici ostalih dobrovoljnih vatrogasnih društava i njihovi zamjenici trebaju
imati najmanje uvjete propisane člankom 22. ovoga Zakona.
Potrebna stručna sprema zapovjednika, koji su na temelju unutarnjeg ustroja
vatrogasnih postrojbi iz članka 2. ovoga Zakona određeni da samostalno vode vatrogasne
intervencije i pri tome koriste javne ovlasti, određuje se aktom o unutarnjem ustroju te
vatrogasne postrojbe.
Osobe iz stavka 4. ovoga članka pored ispunjenja uvjeta stručne spreme propisane
ovim člankom i uvjeta iz stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga članka, moraju imati položen
stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima ili ga moraju položiti u
roku od jedne godine od imenovanja ili raspoređivanja na te poslove.
Iznimno od odredaba stavka 6., 7., 8., 9. i 10. ovoga članka, zatečeni vatrogasci s
posebnim ovlastima i odgovornostima koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju za
stupanj nižu stručnu spremu od propisane u ovome članku mogu i nadalje obavljati te poslove
pod uvjetom da su ih neprekidno obavljali više od 10 godina.".

Članak 2.
U članku 22. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi
"Poslove sezonskog vatrogasca u vatrogasnim postrojbama može obavljati osoba koja
udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.".

Članak 3.
Iza članka 25. dodaje se članak 25.a koji glasi:
"Članak 25.a
Radi održavanja operativne pripravnosti vatrogasaca i vatrogasne tehnike na visokoj
razini, dužina trajanja rada profesionalnih vatrogasaca može biti duža od osam sati u
razdoblju od dvadeset četiri sata u kojem radi noću, ali nikako duža od dvanaest sati rada u
tom razdoblju.
Poslodavac je pri organizaciji noćnog rada i rada u smjeni dužan osigurati
profesionalnim vatrogascima iz stavka 1. ovoga članka dnevni odmor u neprekidnom trajanju
od minimalno dvanaest sati.

Poslodavac je pri organizaciji noćnog rada ili rada u smjeni dužan voditi osobitu brigu
o organizaciji rada prilagođenoj profesionalnom vatrogascu te o sigurnosnim i zdravstvenim
uvjetima u skladu s naravi posla koji se obavlja noću i u smjeni.
Poslodavac je dužan profesionalnim vatrogascima iz stavka 1. ovoga članka osigurati
sigurnost i zdravstvenu zaštitu u skladu s naravi posla koji se obavlja, kao i sredstva zaštite i
prevencije koje odgovaraju i primjenjuju se na sve profesionalne vatrogasce te su dostupne u
svako doba.
Kod organizacije rada u smjenama koje uključuju i noćni rad, mora se osigurati
izmjena smjena tako da profesionalni vatrogasac u noćnoj smjeni radi uzastopce najduže
jedan tjedan.
Ostala prava i obveze utvrđene propisima o radu primjenjuju se i na profesionalne
vatrogasce.".

Članak 4.
Članak 45. mijenja se i glasi:
"Sredstva iz članka 43. stavka 2. i 3. ovoga Zakona osiguravaju općine, gradovi i
županije iz vlastitih proračuna.
Sredstva vlastitih proračuna iz stavka 1. ovoga članka čine prihodi proračuna umanjeni
za:
- dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije,
- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, a kod općina i gradova na otocima
udio u porezu na dohodak za zajedničko financiranje kapitalnog projekta od
interesa za razvoj otoka,
- vlastite prihode,
- namjenske prihode i primitke.
Sredstva iz proračuna za financiranje poslova vatrogastva koja općine, gradovi i
županije moraju izdvojiti za poslove vatrogastva utvrđuju se prema slijedećim mjerilima:
1. općina, grad ili županija s proračunom do 5.000.000,00 kuna izdvaja 5% sredstava iz
proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 1.000.000,00 kuna izdvajanje se
smanjuje za 0,1% do 25.000.000,00 kuna ukupne vrijednosti proračuna.
2. općina, grad ili županija s proračunom od 25.000,000,00 kuna izdvaja 3% sredstava iz
proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 2.000.000,00 kuna izdvajanje se
smanjuje za 0,1 do 45.000.000,000 kuna ukupne vrijednosti proračuna.
3. općina, grad i županija s proračunom od 45.000.000, 00 kuna izdvaja 2% sredstava iz
proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 10.000.000,00 kuna izdvajanje se
smanjuje za 0,1% s tim da smanjenje ne može biti manje od 1% ukupnih proračunskih
sredstava, općina, grada ili županije, a Grad Zagreb izdvaja 0,35% iz proračuna Grada
Zagreba.
Prema mjerilima utvrđenim stavkom 3. ovoga članka, općine, gradovi i županije uplaćuju
sredstva na račun vatrogasnih zajednica ili dobrovoljnih vatrogasnih društava gdje nema
vatrogasne zajednice.
Grad Zagreb uplaćuje sredstva na račun Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, sukladno
procjeni ugroženosti i planu zaštite od požara Grada Zagreba.
Predstavničko tijelo općine, grada i Grada Zagreba može odlukom povećati iznos
sredstava, utvrđen prema mjerilima iz stavka 3. ovoga članka (sukladno procjeni i planu

zaštite od požara), ukoliko to zahtijevaju specifične potrebe zaštite od požara njihova
područja.
Subjekti iz članka 43. stavka 2. i 3.ovoga Zakona dužni su dati potvrdu svoje godišnje
financijske proračune i izvješća nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.".

Članak 5.
U članku 48. stavak 2. briše se.

Članak 6.
Osobe koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona stekle zanimanje vatrogasac
odnosno vatrogasni tehničar, kao i osobe koje u vrijeme stupanja na snagu ovoga Zakona
pohađaju program prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac odnosno vatrogasni tehničar,
prilikom prvog zaposlenja na poslovima vatrogasca odnosno vatrogasnog tehničara ne moraju
ispunjavati uvjet kojim je propisana dob za prvo zaposlenje na tim poslovima.
Članak 7.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

VI. OBRAZLOŽENJE POJEDINAČNIH ODREDABA
Članak 1. Člankom 21. Zakona propisani su posebni uvjeti za obavljanje poslova
profesionalnog vatrogasca. Predloženim izmjenama propisuje se za srednju školsku odnosno
stručnu spremu dob za prvo zaposlenje s obzirom na psihofizičke zahtjeve koje postavlja
vatrogasna profesija (30 godina), proširuje se uvjet vrste srednje stručne spreme na sve vrste
srednjih škola (po važećem Zakonu samo tehnički smjer). Predlaže se da prednost pri
zapošljavanju ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog
vatrogasca, kao i osoba koja je odslužila vojni rok (obvezno ili dragovoljno). Predlaže se
proširiti krug osoba koje su vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima.
Članak 2. Dopunjuje se članak 22. Zakona kojim se propisuje tko može obavljati poslove
dobrovoljnog vatrogasca, na način da se propisani uvjeti odnose i na sezonske vatrogasce.
Članak 3. Predlaže se dodati novi članak 25.a kojim bi se propisao način rada vatrogasaca, u
smislu smjenskog rada odnosno rada u turnusima. Novim Zakonom o radu propisano je da
profesionalni vatrogasci ne mogu raditi dulje od 8 sati u vremenskom razdoblju od 24 sata u
kome rade noću pa ovom odredbom cjelokupno vatrogastvo mora preći sa smjenskog sustava
12-24-12-48 na sustav 2x8 u prvoj smjeni, 2x8 u drugoj smjeni i 2x8 u trećoj smjeni te 2x24
slobodna dana. Ovim novim radnim vremenom zbog čestih izmjena smjena smanjuje se
operativna pripravnost vatrogasaca koja utječe na učinkovitost vatrogasne intervencije te se
povećavaju materijalni troškovi uzrokovani povećanjem troškova prijevoza na posao i s posla
te troškovi goriva, maziva i uništavanja opreme zbog većeg broja pregleda ispravnosti i
pripravnosti za vatrogasnu intervenciju vatrogasnih vozila i opreme.
Članak 4. Mijenja se članak 45. Zakona na način da se preciznije propisuje što čini
proračunsku osnovicu općine, grada i županije iz koje se osiguravaju sredstva za financiranje
funkcije vatrogastva.
Članak 5. U članku 48. briše se 2. stavak prema kojem su javne vatrogasne postrojbe,
dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice u cijelosti oslobođene od plaćanja
poreza na dodanu vrijednost po računima plaćenim za nabavu opreme, materijala i usluga za
obavljanje njihove djelatnosti. Navedena odredba nije u skladu s Direktivom 2006/112/EZ, pa
se brisanjem stavka 2. postiže usklađivanje s navedenom Direktivom.
Članak 6. Ovim člankom propisuje se da osobe koje su do dana stupanja na snagu ovoga
Zakona stekle zanimanje vatrogasac ili vatrogasni tehničar ili trenutno polaze prekvalifikaciju
za ta zanimanja, prilikom prvog zaposlenja ne moraju ispunjavati uvjet propisan u članku 1.
ovoga Zakona kojim je izmijenjen članak 21., a koji se odnosi na dob za prvo zaposlenje na
poslovima profesionalnog vatrogasca (ne smiju biti stariji od 30 godina). Naime, ukoliko se
navedeno ne bi propisalo u nepovoljan položaj dovele bi se osobe koje su ranije stekle
navedena zanimanja kada ta dob nije bila propisana, odnosno polaznici prekvalifikacije koji
su na istu primljeni bez posebnih starosnih uvjeta.
Članak 7. Propisuje se stupanje na snagu ovoga Zakona.

VII.

TEKST ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ILI
NADOPUNJAVAJU

Članak 21.
Poslove profesionalnog vatrogasca može obavljati osoba koja, pored općih uvjeta za
zasnivanje radnog odnosa, ispunjava i sljedeće uvjete:
– da ima srednju školsku spremu vatrogasnog smjera, odnosno srednju školsku spremu
tehničkog smjera, pod uvjetom da u roku od godinu dana od dana prijma u radni odnos završi
prekvalifikaciju, što dokazuje svjedodžbom odgovarajuće školske ustanove,
– da je tjelesno i duševno sposobna za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje
potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,
– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te
protiv službene dužnosti.
Vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima, u smislu ovoga Zakona, je glavni
vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik i pomoćnici, županijski vatrogasni zapovjednik i
njegov zamjenik, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe i njegov zamjenik, zapovjednik
središnjeg društva, te ostali zapovjednici javnih vatrogasnih postrojbi koji su temeljem
unutrašnjeg ustroja javne vatrogasne postrojbe određeni da samostalno vode vatrogasne
intervencije prilikom koje koriste javne ovlasti iz članka 34. ovoga Zakona.
Osoba iz stavka 2. ovoga članka koja profesionalno obavlja te poslove mora biti inženjer
zaštite od požara ili treba imati najmanje višu školsku spremu, osim zapovjednika središnjeg
društva koji mora imati srednju stručnu spremu, zatim položen stručni ispit za obavljanje
vatrogasnih intervencija ili ga mora položiti u roku od jedne godine od raspoređivanja na te
poslove te imati dužnosničko iskustvo od najmanje 4 godine na nižim zapovjednim
funkcijama u vatrogastvu.
Obnova znanja provodi se najmanje svake četvrte godine od dana polaganja stručnog
ispita, putem seminara.
Zapovjednici vatrogasnih zajednica i njihovi zamjenici te zapovjednici središnjih društava
koji dobrovoljno obavljaju ove poslove moraju imati srednju školsku spremu, zvanje
vatrogasnog časnika položenog prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja
vatrogasnih kadrova. Ostali zapovjednici vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih
društava koji dobrovoljno obavljaju ove poslove moraju imati osposobljenost sukladno
Pravilniku o ustroju, razvrstavanju i načinu djelovanja vatrogasnih postrojbi iz članka 9.
stavka 1. ovoga Zakona.
Iznimno od odredbe ovoga članka, osobe koje nemaju odgovarajuću školsku spremu mogu
i dalje ostati na dužnostima koje su obavljali na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 96/03.), pod uvjetom da su najmanje
osam godina obavljali poslove s posebnim ovlastima i odgovornostima, te da u roku od četiri
godine od dana stupanja na snagu udovolje uvjetima iz stavka 3. i 4. ovoga članka.

Članak 22.
Poslove dobrovoljnog vatrogasca u vatrogasnim postrojbama može obavljati osoba koja
posjeduje propisanu tjelesnu i duševnu sposobnost i koja je osposobljena za obavljanje tih
poslova.

Članak 45.
Sredstva iz članka 43. stavka 2. i 3. ovoga Zakona osiguravaju općine, gradovi i županije
iz proračuna umanjenog za prihode od kapitala i dotacije.
1. općina, grad ili županija s proračunom do 5.000.000,00 kuna izdvaja 5% sredstava iz
proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 1.000.000,00 kuna izdvajanje se
smanjuje za 0,1% do 25.000.000,00 kuna ukupne vrijednosti proračuna.
2. općina, grad ili županija s proračunom od 25.000,000,00 kuna izdvaja 3% sredstava iz
proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 2.000.000,00 kuna izdvajanje se
smanjuje za 0,1 do 45.000.000,000 kuna ukupne vrijednosti proračuna.
3. općina, grad i županija s proračunom od 45.000.000, 00 kuna izdvaja 2% sredstava iz
proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 10.000.000,00 kuna izdvajanje se
smanjuje za 0,1% s tim da smanjenje ne može biti manje od 1% ukupnih proračunskih
sredstava, općina, grada ili županije, a Grad Zagreb izdvaja 0,35% iz proračuna Grada
Zagreba.
Prema mjerilima utvrđenim stavkom 1. ovoga članka, općine, gradovi i županije uplaćuju
sredstva na račun vatrogasnih zajednica ili dobrovoljnih vatrogasnih društava gdje nema
vatrogasne zajednice.
Grad Zagreb uplaćuje sredstva na račun Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, sukladno
procjeni ugroženosti i planu zaštite od požara Grada Zagreba.
Predstavničko tijelo općine, grada i Grada Zagreba može odlukom povećati iznos
sredstava, utvrđen prema mjerilima iz stavka 1. ovoga članka (sukladno procjeni i planu
zaštite od požara), ukoliko to zahtijevaju specifične potrebe zaštite od požara njihova
područja.
Subjekt iz članka 43. stavka 2. i 3. dužni su dati potvrdu svoje godišnje financijske
proračune i izvješća nadležnim tijelima jedinice lokalne samouprave i tijelima jedinica
lokalne samouprave i uprave.

Članak 48.
Sredstva koja javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne
zajednice ostvare vlastitom djelatnošću, sukladno zakonu, mogu se koristiti samo za
materijalne troškove, investicijsku izgradnju i nabavu opreme i sredstva za vatrogasnu
intervenciju.
Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka u cijelosti su oslobođene plaćanja poreza na
dodanu vrijednost po računima plaćenim za nabavu opreme, materijala i usluga za obavljanje
njihove djelatnosti.

