
                                                                                                                                             Prijedlog  

 

 

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

_________2017. godine donijela 

 

ODLUKU 

o nagrađivanju operativnih vatrogasnih snaga za uspješnu provedbu 

zadaća u protupožarnoj sezoni u 2017. godini 

 

I. 

 

Radi osobitog doprinosa i požrtvovnosti vatrogasaca, te uspješno provedenih zadaća u 

protupožarnoj zaštiti u Republici Hrvatskoj u 2017. godini, Vlada Republike Hrvatske nagradit 

će vatrogasne operativne snage s ukupnim iznosom od 7.600.000,00 kuna.  

 

 II.  

                                                                         

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke raspodijelit će Hrvatska vatrogasna zajednica i 

to temeljem kriterija koje će utvrditi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Državnom 

upravom za zaštitu i spašavanje.  

 

III. 

 

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke Vlada Republike Hrvatske odobrit će na teret 

sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu. 

 

IV. 

 

Zadužuje se Hrvatska vatrogasna zajednica da, do kraja 2017. godine, dostavi Vladi 

Republike Hrvatske detaljno izvješće o utrošku sredstava iz ove Odluke.   

 

V. 

 

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo financija, Ministarstvo unutarnjih 

poslova, Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Hrvatska vatrogasna zajednica. 

 

VI. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

      PREDSJEDNIK 

 

                                                                                                   mr. sc. Andrej Plenković 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb, 

 

 

 

 

 



 

O B R A Z L O Ž E N J  E 

 

U priobalnom dijelu Republike Hrvatske, radi povećane opasnosti nastanka šumskih 

požara poduzimaju se dodatne mjere i aktivnosti u području zaštite od požara koje se razrađuju 

Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku. Vatrogasne intervencije u gašenju požara na otvorenom prostoru i uobičajeno 

zahtijevaju angažiranje znatnijeg materijalnog, tehničkog i kadrovskog potencijala operativnih 

snaga vatrogastva iz cijele države.  

 

Međutim, tijekom ljetnog razdoblja 2017. godine, a posebice na priobalju u srpnju i 

kolovozu, izbilo je neuobičajeno puno takvih požara u odnosu na prosjek u proteklom razdoblju. 

Ove godine naročito su bile pogođene Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Zadarska 

županija te su uz velika opterećenja domicilnih vatrogasnih snaga za pružanje pomoći u gašenju 

požara angažirani vatrogasni resursi iz cijele države, i to iz kontinentalnog djela Republike 

Hrvatske i susjednih priobalnih županija. Neki od tih velikih požara su zahtijevali izuzetne 

angažmane ljudstva i tehnike čime su spriječene daleko veće štete i stradanja ljudi i imovine.   

 

Stoga, se ovom Odlukom predlaže nagrađivanje vatrogasnih operativnih snaga radi 

njihovog osobitog doprinosa u provedbi zadaća u protupožarnoj zaštiti, osobito u srpnju i 

kolovozu 2017. godine, dodjelom sredstava Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici u ukupnom iznosu 

od 7.600.000,00 kuna.        

 

Odlukom se zadužuje Ministarstvo financija doznačiti novčana sredstva iz ove Odluke 

Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici koja će izvršiti raspodjelu sredstava i urediti kriterije raspodjele 

u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje te do 

kraja 2017. godine dostaviti Vladi Republike Hrvatske izvješće o utrošku sredstava iz ove 

Odluke.  

 

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke odobravaju se na teret sredstava 

Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu. 


