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Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske vatrogasne zajednice  obuhvaća Statut 
Hrvatske vatrogasne zajednice broj 1027-1/08 donesen na Skupštini u Otočcu 21. lipnja 
2008. godine i Izmjene i dopune Statuta Hrvatske vatrogasne zajednice broj 795-2/09 
donesene na Skupštini u Mariji Bistrici 15. lipnja 2009. godine, u kojima je naznačeno 
vrijeme njihova stupanja na snagu. 
 
 

S T A T U T 
HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE 

 

-  pročišćeni tekst  - 
 
 
 I.  TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovim Statutom uređuje se: 
 
 - naziv, sjedište i dan Hrvatske vatrogasne zajednice (u daljnjem tekstu: HVZ); 
 - znak, znamenje (amblem), zastava i pečat HVZ; 
 - područje djelovanja HVZ; 
 - ciljevi i djelatnost HVZ; 
 - zastupanje i predstavljanje HVZ; 
 - ostvarivanje javnosti rada HVZ; 
 - članstvo u HVZ; 
 - upravljanje HVZ; 
 - prava, obveze i odgovornost članica HVZ; 
 - unutarnji ustroj HVZ; 
 - tijela HVZ, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i 
opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; 
 - ostvarivanje javnih ovlasti; 
 - imovina HVZ; 
 - nagrade i priznanja; 
 - prestanak HVZ te postupak s imovinom u slučaju prestanka HVZ; 
 - prijelazne i zaključne odredbe. 
 

Članak 2. 
 
 HVZ je stručna, humanitarna i nestranačka udruga vatrogasnih zajednica županija 
i Grada Zagreba, koje predstavljaju interese u njima udruženih vatrogasnih zajednica 
općine ili grada, odnosno područnih vatrogasnih zajednica u Republici Hrvatskoj, a svoju 
djelatnost obavljaju bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavajući se u ostvarivanju svojih 
interesa i ciljeva pravilima utvrđenim ovim Statutom. 
 HVZ je udruga od interesa za Republiku Hrvatsku. 
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 HVZ je pravna osoba.       
 

II.  NAZIV, SJEDIŠTE I DAN HVZ 
 

Članak 3. 
 
 Naziv HVZ glasi: HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA. 
 Skraćeni naziv Hrvatske vatrogasne zajednice jest HVZ. 
 Naziv HVZ na engleskom jeziku glasi: Croatian Firefighting Association, a koristi 
se uz naziv HVZ na hrvatskom jeziku. 
 Skraćeni naziv HVZ na engleskom jeziku jest CFA. 
 

Članak 4. 
 
 Sjedište HVZ je u Zagrebu. 
 Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo HVZ.  
 

Članak 5. 
 
 Dan HVZ obilježava se na dan 5. lipnja, dan kada je 1876. godine osnovana 
Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica. 
 
 
 III.  ZNAK I ZASTAVA HVZ 
 

Članak 6. 
 
 HVZ ima znak. 
 Znak HVZ sastoji se od vatrogasne kacige iza koje se nalaze ukrštena vatrogasna 
sjekirica i baklja. 
 Znak je uokviren hrvatskim pleterom s povijesnim hrvatskim grbom na vrhu. 
 

Članak 7. 
 
 Zastava je s jedne i druge strane izrađena od tkanine plameno-crvene boje dužine 
145 cm i širine 115 cm. S desne strane zastave je vatrogasni znak širine i visine 54 cm. 
Kod vatrogasnog znaka kaciga, sjekirica i hrvatski pleter su zlatne, baklja crvene boje, a 
boja povijesnog hrvatskog grba je u skladu s posebnim zakonom. U pozadini 
vatrogasnog znaka je kobalt - plavo polje. S lijeve strane vatrogasnog znaka ispisana je 
godina osnivanja HVZ, a s desne strane označena je godina kad je HVZ dobila zastavu. 
Oko ruba zastave su zlatne rese dužine 7 cm. 
 Na lijevoj strani zastave lik je svetog Florijana, visine 58 cm. Iznad svetog 
Florijana ispisan je tekst: Pomoz Bog, a ispod lika svetog Florijana ispisan je tekst: Vatru 
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gasi - brata spasi. 
 Zastava je pričvršćena na koplje na kojem su dvije trake trobojke Republike 
Hrvatske (širine 15 cm, a dužine 80 cm) s resama dužine 7 cm. 

 
Članak 8. 

 
 HVZ ima pečat. 
 Pečat je okruglog oblika, promjera 18 mm (mali) i 30 mm (veliki) s ispisanim 
tekstom na obodu pečata: Hrvatska vatrogasna zajednica - Zagreb. U sredini pečata 
nalazi se vatrogasni znak. 
 Predsjednik HVZ propisuje uporabu i način čuvanja pečata. 
 
 
 IV.  PODRUČJE DJELOVANJA HVZ 
 

Članak 9. 
 
 HVZ djeluje na teritoriju Republike Hrvatske. 
 Radi promicanja interesa vatrogastva u Republici Hrvatskoj i ostvarivanja svojih 
temeljnih načela i ciljeva, HVZ surađuje sa pravnim i fizičkim osobama u zemlji i 
inozemstvu. 
 HVZ se može učlaniti u međunarodne vatrogasne udruge. 
 
 
 V.  CILJEVI I DJELATNOST HVZ 
 

Članak 10. 
 
 Ciljevi HVZ jesu: 
 - aktivno sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju 
požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijom i drugim prirodnim i 
tehničko-tehnološkim nesrećama; 
 - razvijanje i poboljšavanje stručnog rada članica HVZ, sukladno tehničko-
tehnološkim postignućima i razvoju zaštite okoliša u zemlji i inozemstvu; 
 - postizanje optimalne razine zaštite ljudi i imovine od požara te prirodnih 
nepogoda i civilizacijskih katastrofa; 
 - zaštita i promicanje zajedničkih strukovnih i drugih legitimnih interesa članica 
HVZ; 
 - promicanje digniteta vatrogasne struke. 
 
 

Članak 11. 
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 Ciljevi iz članka 10. ovoga Statuta HVZ ostvaruje: 
 - praćenjem, usmjeravanjem i uskladbom rada članica HVZ u ostvarivanju 
njihovih zadaća u području zaštite od požara, prirodnih i inih nesreća; 
 - praćenjem i raščlanjivanjem stanja kadrovske osposobljenosti i tehničke 
opremljenosti vatrogastva te poduzimanjem odgovarajućih mjera i akcija za 
unapređivanje vatrogasne djelatnosti; 
 - poticanjem, praćenjem i raščlanjivanjem provedbe mjera u području zaštite od 
požara; 
 - razvijanjem i izravnom provedbom aktivnosti što se odnose na spašavanje ljudi i 
imovine ugroženih prirodnim i civilizacijskim nesrećama; 
 - razvijanjem, izravnom provedbom i poticanjem aktivnosti humanitarnog 
značaja; 
 - razvijanjem i provedbom aktivnosti u zaštiti čovjekova okoliša; 
 - poticanjem i poduzimanjem mjera i aktivnosti u svrhu osnivanja dobrovoljnih 
vatrogasnih društava i njihovih zajednica;  
 - poticanjem i usmjeravanjem aktivnosti članica na osnivanje klubova, sekcija i 
drugih oblika organiziranja, u svrhu razvoja vatrogasne djelatnosti i zadovoljavanja 
potreba svojih članica; 
 - sudjelovanjem u provedbi preventivnih aktivnosti u zaštiti od požara; 
 - suradnjom s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane Republike 
Hrvatske i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i drugim državnim tijelima 
nadležnim za poslove vatrogastva i zaštite od požara; 
 - suradnjom s odgojnim i obrazovnim institucijama i nadležnim državnim tijelima 
u poslovima školovanja, osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca; 
 - suradnjom s udrugama i institucijama koje se bave poslovima vatrogastva i 
zaštite od požara; 
 - organiziranjem i provedbom stručnih savjetovanja i seminara, vatrogasnih 
natjecanja, vatrogasnih kampova i drugih stručnih te informativno-promidžbenih 
aktivnosti od značaja za vatrogasnu djelatnost i zaštitu od požara, poglavito u stjecanju i 
širenju vatrogasne kulture stanovništva i kulture zaštite čovjekova okoliša; 
 - pridonošenjem razvoju i podizanju razine opće kulture u sredinama u kojima 
djeluju njene članice; 

- obavljanjem informativne, promidžbene i nakladničke djelatnosti iz područja 
vatrogastva i zaštite od požara, poglavito izdavanjem časopisa "Vatrogasni 
vjesnik"; 

- suradnja s Vojnim ordinarijatom RH; 
 - suradnjom s odgovarajućim udrugama humanitarne naravi te pravnim i fizičkim 
osobama u zemlji i inozemstvu, radi ostvarivanja svojih ciljeva. 
 
 
 
 VI.  ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE HVZ 
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Članak 12. 
 
 HVZ zastupaju predsjednik i načelnik HVZ. 
 

Članak 13. 
 
 HVZ predstavlja predsjednik i zamjenici predsjednika, načelnik i zamjenik 
načelnika, potpredsjednici, a na temelju ovlasti predsjednika ili načelnika i drugi 
vatrogasni dužnosnici. 
 
 
 VII.  OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA 
 

Članak 14. 
 
 Djelovanje HVZ je javno. 
 Javnost rada HVZ ostvaruje se i osigurava pravodobnim i istinitim izvješćivanjem 
članica te putem sredstava javnog priopćavanja. 
 HVZ o svom radu izvješćuje članice na sjednicama tijela HVZ, putem glasila 
"Vatrogasni vjesnik" i na drugi pogodan način (dostavom pisanih materijala i sl.). 
Odluku o izdavanju glasila HVZ donosi Skupština HVZ. 
 Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela 
HVZ i izvješćivati javnost o radu HVZ. 
 Predsjednik pojedinog tijela HVZ ili osoba koja predsjedava sjednicom može 
predložiti da se javnost isključiti sa sjednice, o čemu se treba izjasniti natpolovična 
većina nazočnih članova tijela HVZ. 
 
 
 VIII.  ČLANSTVO U ZAJEDNICI 
 

Članak 15. 
 
 Redovite članice HVZ (u daljnjem tekstu: članice) su vatrogasne zajednice 
županija i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, koje se udružuju u HVZ. 
 Odluku o udruživanju donosi Skupština vatrogasne zajednice županije/Grada 
Zagreba i dostavlja HVZ-u.  
 Počasni članovi HVZ mogu biti fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj 
vatrogastva i zaštite od požara, a imenuje ih se na temelju odluke Skupštine HVZ. 
 

Članak 16. 
 
 Redovite članice HVZ međusobne odnose i odnose sa HVZ glede suradnje, 
poduzimanja zajedničkih aktivnosti i drugih pitanja od zajedničkog interesa mogu 
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uređivati međusobnim sporazumima i ugovorima. 
 
 

 
Članak 17. 

 
 HVZ vodi popis svojih članica. 
 
 IX.  UPRAVLJANJE ZAJEDNICOM 
 

Članak 18. 
 
 Upravljanje HVZ utemeljeno je na načelu zajedničkog odlučivanja, 
ravnopravnosti i samostalne odgovornosti članica u ostvarivanju njihovih prava i 
dužnosti. 
 Članice upravljaju HVZ-om putem svojih predstavnika u tijelima HVZ. 
 Za rad tijela HVZ potrebna je nazočnosti natpolovične većine izabranih 
predstavnika. 
 Tijela HVZ pravovaljane odluke donose natpolovičnom većinom glasova 
predstavnika nazočnih na sjednicama tijela, ako ovim Statutom za donošenje pojedinih 
odluka nije propisano drukčije. 
 Statut i njegove izmjene i dopune donose se dvotrećinskom većinom ukupnog 
broja članova Skupštine. 
 Članice HVZ iz članka 15. stavka 1. Statuta HVZ dužne su najmanje jednom 
godišnje održati sjednicu svoje skupštine te o tome unaprijed izvijestiti HVZ i dostaviti 
joj izvješće o radu, financijsko izvješće, te ostale tražene odluke i dokumentaciju. 
            U slučaju neizvršenja obveza iz stavka 6. ovoga članka Predsjedništvo HVZ može 
članici HVZ uskratiti financijsku potporu i sudjelovanje njezinih predstavnika u radu 
tijela HVZ. 
 

Članak 19. 
 
 U radu tijela HVZ mogu sudjelovati predstavnici i drugih pravnih osoba, bez 
prava odlučivanja. 

 
Članak 20. 

 
  Predsjedništvo HVZ, 60 dana prije održavanja izborne sjednice Skupštine, donosi 
odluku o postupku kandidiranja i datumu održavanja Skupštine, te s time upoznaje 
članice. 
 Članice HVZ predlažu kandidate za predsjednika i načelnika HVZ iz redova 
Skupštine HVZ. 
 Predsjedništvo odnosno Operativno-tehnički stožer HVZ mogu predložiti 
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kandidate za predsjednika odnosno načelnika HVZ. 
 Članice HVZ trebaju 15 dana prije održavanja izborne sjednice Skupštine 
dostaviti u Ured HVZ prijedloge za izbor predsjednika i načelnika HVZ. 
 Nakon izbora načelnika HVZ, Ured HVZ pribavlja suglasnost ministra unutarnjih 
poslova. 
 U slučaju da se ne dobije suglasnost iz prethodnog stavka, izabrani načelnik će 
obnašati tu dužnost do naredne sjednice Skupštine koja se treba održati u roku od šest 
mjeseci. 
            Nadležno tijelo HVZ, na temelju prijedloga članica HVZ, verificira predstavnike 
članica HVZ u određena tijela HVZ. 
 

Članak 21. 
 
  Predsjednika, načelnika, te članove drugih tijela HVZ, koje bira Skupština HVZ, 
Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ukoliko prekorače 
ovlaštenja utvrđena Zakonom ili ovim Statutom, ne izvršavaju savjesno svoje obveze ili 
nanose štetu ugledu HVZ. 
 Svaki član Predsjedništva ili kojeg drugog tijela HVZ može zatražiti svoje 
razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju 
dužnost dok članica ili koordinacija koju predstavlja ne izabere novog člana i o tome 
izvijesti HVZ. 
 
 
 X.  TIJELA HVZ 
 

Članak 22. 
 
 Tijela HVZ su: 
 1. Skupština, 
 2. Predsjedništvo, 
 3. Predsjednik, 
 4. Operativno-tehnički stožer, 

5. Načelnik, 
 6. Nadzorni odbor, 
 7. Sud časti. 
 
 
 1. SKUPŠTINA 
 

Članak 23. 
 
 Skupština je najviše tijelo upravljanja HVZ.  
 Mandat članova Skupštine i članova svih tijela HVZ je četiri (4) godine. 
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 Skupštinu čine predstavnici redovitih članica HVZ, izabrani na skupštinama 
vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba, te određeni broj predstavnika iz stavka 
9. ovoga članka. 

Broj predstavnika članica u Skupštini HVZ utvrđuje se ovisno o broju redovitih 
članica pojedine vatrogasne zajednice županije i Grada Zagreba (dobrovoljna vatrogasna 
društva, javne vatrogasne postrojbe, profesionalne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna 
društva u gospodarstvu), tako da vatrogasna zajednica županije i Grada Zagreba bira: 
 - dva predstavnika na području koje ima do 25 članica, 
 - tri predstavnika na području koje ima od 26 do 50 članica, 
 - četiri predstavnika na području koje ima od 51 do 100 članica, 
 - pet predstavnika na području koje ima od 101 do 150 članica, 
 - šest predstavnika na području koje ima od 151 do 200 članica; 
 - sedam predstavnika na području koje ima više od 200 članica, 
s time da kod izbora predsjednika i načelnika, donošenja Statuta i njegovih izmjena, te 
kod donošenja financijskih akata svaka članica ima jedan glas. 
 Nakon usuglašavanja stavova između predstavnika Skupštine HVZ iz pojedine 
članice, u ime članice glasuje predsjednik vatrogasne zajednice županije/Grada Zagreba 
ili osoba koju on ovlasti. 
 Predsjednik i načelnik HVZ članovi su Skupštine HVZ u narednom mandatu. 
 Glavni vatrogasni zapovjednik i ravnatelj Vatrogasne škole, te ministar MUP-a i 
MORH-a, po dužnosti su članovi Skupštine HVZ. 
 Počasni dužnosnici i počasni članovi Hrvatske vatrogasne zajednice doživotni su 
članovi Skupštine HVZ. 

Predsjedništvo HVZ može imenovati do 7 članova Skupštine, iz reda osoba 
zaslužnih za razvoj hrvatskog vatrogastva, koji mogu biti birani ali nemaju pravo glasa 
kod glasovanja predviđenim stavkom 4. i 5. ovoga članka.  
 Predsjedništvo HVZ, prije održavanja sjednice Skupštine, donosi odluku o broju 
članova Skupštine HVZ. 
 

Članak 24. 
 
 Prigodom izbora predstavnika u Skupštinu HVZ, vatrogasne zajednice županije i 
Grada Zagreba biraju i njihove zamjenike. 
 Zamjenik predstavnika sudjeluje u radu Skupštine ukoliko predstavnik iz bilo 
kojega razloga ne može sudjelovati radu Skupštine. 
 
 

Članak 25. 
 
 Skupština radi u sjednicama. 
 Sjednice Skupštine mogu biti redovite, izvanredne i svečane. 
 Redovite sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje, s time da se 
svake četvrte godine redovita sjednica održava kao izborna. 
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 Izborna sjednica Skupštine može se održati i kao zasebna sjednica.  
 Redovite sjednice saziva predsjednik HVZ, najmanje 15 dana prije održavanja. 
 Poziv za sjednicu Skupštine mora sadržavati dnevni red, vrijeme i mjesto 
održavanja. 
 Izvanredne sjednice saziva predsjednik HVZ na vlastiti poticaj ili na prijedlog: 1/3 
članova Skupštine, 1/3 članica HVZ ili Nadzornog odbora.  
 Ako predsjednik HVZ ne sazove sjednicu u roku 15 dana od dana primitka 
pismenog prijedloga, sazvat će je predlagač, koji treba pripremiti materijale o pitanjima 
koja su na dnevnom redu Skupštine.  
 Na izvanrednim sjednicama raspravlja se samo o pitanjima radi kojih je sjednica 
sazvana. 

 
Članak 26. 

 
 Skupština: 
 - donosi Statut HVZ, Poslovnik o radu Skupštine i Poslovnik o radu izborne 
Skupštine, 
 - donosi mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja, 
 - utvrđuje osnove politike i smjernice za ostvarivanje ciljeva i zadaća vatrogastva, 
prati provođenje odluka, zaključaka i smjernica tijela HVZ, te raspravlja i usvaja izvješća 
o radu, 
 - usvaja godišnji program rada HVZ, 
 - usvaja godišnji financijski plan, 
 - usvaja završni račun HVZ, 
 - usvaja godišnje izvješće o radu HVZ, 
 - usvaja godišnje financijsko izvješće HVZ, 
 - bira i razrješava predsjednika i načelnika HVZ, članove Nadzornog odbora i 
Suda časti, 
 - potvrđuje članove Predsjedništva i Operativno-tehničkog stožera i njihove 
zamjenike, te članove Savjeta vatrogasne mladeži, 
 - bira i razrješava svoje predstavnike u državna tijela, te tijela udruga i ustanova s 
kojima HVZ surađuje, 
 - donosi odluku o počasnim članovima i dodjeljuje im počasne dužnosti, 
 - donosi odluku o osnivanju vlastitog trgovačkog društva, 
 - rješava ostala pitanja u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
        
  
 2. PREDSJEDNIŠTVO 
 

Članak 27. 
 
 Predsjedništvo HVZ je izvršno tijelo Skupštine HVZ. 
 Predsjedništvo HVZ broji od 23 do 25 članova. 
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 Predsjedništvo HVZ čine: predsjednik, načelnik i predsjednici vatrogasnih 
zajednica županija i Grada Zagreba. 
 Dva zamjenika predsjednika, koji predstavljaju vatrogasne zajednice 
županija/Grada Zagreba kontinentalnog odnosno priobalnog dijela Republike Hrvatske, 
biraju se iz redova Predsjedništva HVZ. 
 Tajnik Stručne službe HVZ prisustvuje sjednicama Predsjedništva HVZ.  
 U slučaju spriječenosti, predsjednike vatrogasnih zajednica županija i Grada 
Zagreba u radu Predsjedništva HVZ zamjenjuje osoba koju odredi nadležno tijelo 
članice. 
           Vatrogasna zajednica županije Grada Zagreba može opozvati svog predstavnika i 
njegovog zamjenika u Predsjedništvu HVZ i prije isteka mandata te izabrati drugog člana 
i/ili zamjenika. 
 

Članak 28. 
 
 Predsjedništvo radi i odlučuje na sjednicama. 
 Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a najmanje četiri puta 
godišnje. 
 Na sjednice Predsjedništva poziva se glavni vatrogasni zapovjednik, a po potrebi i 
drugi čelnici državnih tijela nadležnih za poslove vatrogastva, zaštite i spašavanja, i 
zaštite od požara. 
            Na sjednice Predsjedništva HVZ pozivaju se predsjednici odbora koji nisu članovi 
Predsjedništva HVZ, kada se razmatraju pitanja iz djelokruga rad pojedinog odbora.  
            Na sjednice Predsjedništva HVZ mogu se pozivati predstavnici tijela i 
organizacija iz područja vatrogastva, zaštite od požara i zaštite i spašavanja, te drugih 
pravnih osoba. 
            Osim redovitih mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice 
Predsjedništva. 
 Izvanredne sjednice mogu biti telefonske ili se izjašnjavanje po nekim hitnim 
pitanjima može zatražiti putem telefaxa ili e-maila. Takova odluka mora biti potvrđena 
na narednoj sjednici Predsjedništva. 
 Način rada i donošenja odluka uređuje se poslovnikom o radu kojega donosi 
Predsjedništvo HVZ. 
 Predsjedništvo može osnivati radna tijela za obavljanje poslova iz svoga 
djelokruga. 
 

Članak 29. 
 
 Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik HVZ na vlastiti poticaj ili na zahtjev: 
 - trećine članova Predsjedništva, 
 - Nadzornog odbora. 
 
 Predsjednik Predsjedništva dužan je sazvati sjednicu Predsjedništva na zahtjev 
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predlagača iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana nakon primljenog zahtjeva. 
 Ako predsjednik Predsjedništva ne sazove sjednicu Predsjedništva u roku iz 
stavka 2. ovog članka, sazvat će je predlagatelj. 
 U slučaju sazivanja sjednice Predsjedništva prema odredbi stavka 3. ovog članka, 
predlagači su dužni predložiti dnevni red sjednice, te pripremiti potrebne materijale, a 
sjednici predsjedava osoba koju odredi predlagatelj. 

 
 

Članak 30. 
 
 Predsjedništvo: 
 - provodi odluke i zaključke Skupštine, 
 - na prijedlog predsjednika  imenuje i razrješava zamjenike predsjednika, koji su 
iz redova članova Skupštine HVZ, za priobalni i kontinentalni dio Hrvatske  

- imenuje predstavnike HVZ u Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje 
požara, 
 - imenuje potpredsjednike HVZ na prijedlog pojedine koordinacije iz članka 34. 
ovoga Statuta, 
 - verificira članove radnih tijela Predsjedništva, te bira i razrješava predsjednika i 
zamjenika predsjednika radnih tijela, 
 - bira i razrješava članove nakladničkog savjeta i uređivačkog kolegija glasila 
"Vatrogasni vjesnik"; 
 - na prijedlog predsjednika, imenuje i razrješava tajnika Stručne službe HVZ i 
glavnog urednika časopisa "Vatrogasni vjesnik"; 
 - predlaže Skupštini Statut HVZ, prethodno usuglašen sa Operativno-tehničkim 
stožerom; 
 - predlaže Zaključke i stavove, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja 
Skupština, 
 - usvaja podzakonske akte Zakona o vatrogastvu, 
 - odlučuje o kupnji i davanju u zakup nepokretne imovine HVZ. 
 Predsjedništvo utvrđuje prijedloge: 

- Godišnjeg izvješća o radu HVZ, 
- Godišnjeg financijskog izvješća HVZ, 
- Programa rada HVZ, 
- Financijskog plana HVZ, 
- Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja; 
- Završnog računa HVZ, 
- Programe suradnje s tijelima vlasti, udrugama, ustanovama i drugim pravnim 

osobama od interesa za razvoj vatrogastva i zaštite od požara. 
 
 Predsjedništvo donosi: 
 - odluke o pitanjima financijskog poslovanja, između dvije sjednice Skupštine, 
 - Poslovnik o radu Predsjedništva i radnih tijela Predsjedništva; 
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 - Pravilnik o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i 
plaketa, 
 - odluke o službenim putovanjima u inozemstvo, ukoliko nije aktivnost 
predviđena Programom rada HVZ; 
 - odluke o pitanjima iz radno-pravnog statusa zaposlenika HVZ. 
 
 Predsjedništvo osigurava: 
 - ostvarivanje programa rada, financijskog plana, odluka, zaključaka i smjernica 
koje donosi Skupština, 
 - učešće HVZ u radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara, 
 - djelovanje HVZ i njenih članica u ratnim uvjetima i u svezi s tim surađuje s 
nadležnim državnim tijelima. 
 
 Predsjedništvo je ovlašteno donositi odluke iz djelokruga rada i nadležnosti 
Skupštine u razdoblju između dva zasjedanja Skupštine, s time da Skupština na prvom 
slijedećem zasjedanju potvrđuje tako donesene odluke. 
 Predsjedništvo obavlja i druge poslove po ovlaštenju Skupštine. 
 

Članak 31. 
 
 Predsjedništvo može predložiti Skupštini osnivanje vlastitog trgovačkog društva, 
čija djelatnost je iz područja zaštite od požara i vatrogastva. 
 

Članak 32. 
 
 Stalna radna tijela Predsjedništva su: 
 1. Odbor za organizacijska i financijska pitanja,  
 2. Odbor za informativno-promidžbenu i nakladničku djelatnost, 
 3. Odbor za odlikovanja i priznanja, 
          4. Odbor za istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti, 

Odbori broje do 7 članova koje bira Predsjedništvo HVZ, s time da pet članova 
bira na prijedlog koordinacija iz članka 34. Statuta HVZ. 
 Odbor ima predsjednika, koji je u pravilu član Predsjedništva HVZ i zamjenika 
koje bira Predsjedništvo na vrijeme od 4 godine. 
 Djelovanje i način rada Odbora uređuje se poslovnikom o radu, kojega donosi 
Predsjedništvo HVZ. 
 

Članak 33. 
 
 Predsjedništvo ima Kolegij, koji je izvršno tijelo Predsjedništva i savjetodavno 
tijelo predsjednika.  
 Kolegij Predsjedništva HVZ čine: predsjednik, dva zamjenika predsjednika (za 
kontinentalni i priobalni dio Republike Hrvatske), načelnik i pet potpredsjednika HVZ.  
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Tajnik Stručne službe HVZ prisustvuje sjednicama Kolegija Predsjedništva HVZ.
  
           Kolegij Predsjedništva može, između dvije sjednice Predsjedništva, donositi 
odluke iz djelokruga rada i nadležnosti Predsjedništva s time da Predsjedništvo na prvoj 
narednoj sjednici potvrđuje tako donesene odluke. 
 Na sjednice Kolegija Predsjedništva poziva se glavni vatrogasni zapovjednik, a po 
potrebi i drugi čelnici državnih tijela nadležnih za poslove vatrogastva, zaštite i 
spašavanja i zaštite od požara. 
 
 

Članak 34. 
 

           U HVZ djeluje pet koordinacija vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba 
kako slijedi: 
 a) Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Zadarska, 
 b) Primorsko-goranska, Istarska i Ličko-senjska,  
 c) Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-
slavonska i Virovitičko-podravska,  
 d) Krapinsko-zagorska, Međimurska, Varaždinska i Koprivničko-križevačka,  
 e) Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Zagrebačka, Bjelovarsko-bilogorska te 
Grada Zagreb. 
 
 Na sjednicama Kolegija Predsjedništva HVZ, potpredsjednici HVZ predstavljaju 
koordinacije vatrogasnih zajednica iz stavka 1. ovoga članka. 
 Predsjednik HVZ podnosi Predsjedništvu HVZ izvješće o radu Kolegija 
Predsjedništva, te predlaže donošenje zaključaka i odluka o pitanjima koja su razmatrana 
na sjednicama Kolegija Predsjedništva. 
 

Članak 35. 
 
 Koordinacije vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba iz članka 34. ovoga 
Statuta su savjetodavna tijela Predsjedništva. 
 Pojedinu koordinaciju čine predsjednik, zapovjednik i tajnik/pročelnik vatrogasne 
zajednice županije/Grada Zagreba s područja koordinacije. 
 Potpredsjednik HVZ s područja određene koordinacije saziva i predsjedava 
sjednicama koordinacije. 
 Na sjednice koordinacija, u pravilu, pozivaju se predsjednik, načelnik i tajnik 
Stručne službe HVZ. 
 
 3.  PREDSJEDNIK HVZ 
 

Članak 36. 
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 Skupština bira predsjednika HVZ, na vrijeme od četiri godine, iz reda članova 
Skupštine. 
 Predsjednik HVZ po dužnosti je predsjednik Skupštine i predsjednik 
Predsjedništva, a zamjenici predsjednika HVZ po dužnosti su zamjenici predsjednika 
Skupštine i zamjenici predsjednika Predsjedništva. 
 U slučaju trajne spriječenosti predsjednika, stariji po dobi zamjenik predsjednika 
saziva u roku od 30 dana sjednicu Predsjedništva na kojoj se, jedan od zamjenika 
predsjednika, imenuje vršiteljem dužnosti predsjednika do naredne sjednice Skupštine. 
 
 
 

Članak 37. 
 
 Predsjednik: 
 -  predstavlja i zastupa HVZ u domovini i inozemstvu, 
 - skrbi o razvoju i promidžbi vatrogastva na teritoriju Republike Hrvatske, 
 - skrbi o pripremi sjednica Skupštine i Predsjedništva HVZ, potpisuje odluke, 
ugovore i druge akte koje donosi Skupština i Predsjedništvo, 
 - odobrava službeno putovanje u inozemstvo, sukladno programu rada HVZ ili 
odluci Predsjedništva, 
 - obavlja i druge poslove i zadatke na temelju Statuta Programskih usmjerenja 
HVZ, odluka i zaključaka Skupštine i Predsjedništva HVZ. 
 Predsjednik HVZ naredbodavac je za izvršenje financijskog plana. 
 Predsjednik HVZ može naredbodavna prava iz stavka 2. ovoga članka posebnom 
odlukom prenijeti na načelnika HVZ. 
 
 
              4. OPERATIVNO-TEHNIČKI STOŽER 
 

Članak 38. 
 

Operativno-tehnički stožer HVZ je nadležno tijelo HVZ odgovorno za provedbu 
vatrogasne djelatnosti. 
 Operativno-tehnički stožer broji 22 člana. 
 Operativno-tehnički stožer HVZ čine načelnik HVZ i županijski vatrogasni 
zapovjednici. 
 Dva zamjenika načelnika, koji predstavljaju vatrogasne zajednice županija/Grada 
Zagreba kontinentalnog odnosno priobalnog dijela Republike Hrvatske, biraju se iz 
redova Operativno-tehničkog stožera HVZ. 

 Tajnik Operativno-tehničkog stožera prisustvuje sjednicama Operativno-
tehničkog stožera HVZ.  
 U slučaju spriječenosti, županijski vatrogasni zapovjednik može na sjednicu 
Operativno-tehničkog stožera HVZ uputiti svog zamjenika, koji u tom slučaju ima sva 
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prava i odgovornosti člana. 
            Sjednice Operativno-tehničkog stožera saziva načelnik HVZ na vlastiti poticaj ili 
na zahtjev 1/3 članova Operativno-tehničkog stožera. 
 Sjednicama Operativno-tehničkog stožera predsjedava načelnik HVZ. 
 Sjednice Operativno-tehničkog stožera održavaju se najmanje četiri puta godišnje. 
 Na sjednice Operativno-tehničkog stožera poziva se glavni vatrogasni 
zapovjednik, a po potrebi i drugi čelnici državnih tijela nadležnih za poslove vatrogastva, 
zaštite i spašavanja i zaštite od požara. 
            Na sjednice Operativno-tehničkog stožera pozivaju se predsjednici odbora koji 
nisu članovi Operativno-tehničkog stožera, kada se razmatraju pitanja iz djelokruga rad 
pojedinog odbora.  
            Na sjednice Operativno-tehničkog stožera mogu se pozivati predstavnici tijela i 
organizacija iz područja vatrogastva, zaštite od požara i zaštite i spašavanja, te drugih 
pravnih osoba. 
            Osim redovitih mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice 
Operativno-tehničkog stožera. 
  Način rada i donošenje odluka uređuje se poslovnikom o radu kojega donosi 
Operativno-tehnički stožer. 
  
 
 

Članak 39. 
 
 Operativno-tehnički stožer ima slijedeća radna tijela: 

1. Savjet vatrogasne mladeži; 
2. Odbor za normizaciju vatrogasne tehnike i opreme; 
3. Odbor za osposobljavanje i usavršavanje; 
4. Odbor za informatizaciju; 
5. Odbor za vatrogasna natjecanja. 

 
            Odbori iz stavka 1. ovoga članka broje do 7 članova koje imenuje Operativno-
tehnički stožer, od kojih pet članova na prijedlog koordinacija iz članka 36. ovoga 
Statuta. 
 Operativno-tehnički stožer bira predsjednike i zamjenike predsjednika odbora, 
koji su u pravilu članovi Operativno-tehničkog stožera.  
            Operativno-tehnički-stožer donosi Poslovnik o radu, kojim uređuje način rada i 
donošenja odluka odbora iz stavka 1. ovoga članka. 
 Operativno-tehnički stožer može osnivati i druga radna tijela te stručne skupine 
radi ostvarivanja svojih zadaća. 
 

Članak 40. 
 
 Operativno-tehnički stožer: 
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 - predlaže, prati i ostvaruje zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; 
 - provodi odluke i zaključke Skupštine, 
 - na prijedlog načelnika, imenuje i razrješava zamjenike načelnika i tajnika 
Operativno-tehničkog stožera; 
 - predlaže Predsjedništvu Statut HVZ; 
 - ustrojava i vodi evidenciju o stanju, opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih 
postrojbi, 
 - ustrojava i vodi evidenciju o obavljenim intervencijama, 
 - prati i koordinira poslove preventivne zaštite i gašenja požara, 
 - koordinira i usklađuje rad na stručnom osposobljavanju i usavršavanju 
vatrogasaca, 
 - organizira vatrogasna natjecanja i rad vatrogasnih kampova, 
 - prati i stručno-tehnički pomaže zapovjedništvima vatrogasnih zajednica 
županija, 
 - predlaže Skupštini i Predsjedništvu donošenje općih akata HVZ, 
 - izrađuje prijedloge provedbenih propisa u svezi vatrogasnih natjecanja, 
 - izrađuje prijedloge programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih 
vatrogasaca, 
 - donosi upute o realizaciji operativnih aktivnosti na temelju općih akata i odluka 
Skupštine i Predsjedništva HVZ, 
 - predlaže Predsjedništvu podzakonske akte Zakona o vatrogastvu, 
 - predlaže Predsjedništvu izmjene i dopune Zakona o vatrogastvu i drugih propisa, 
 - organizira pokazne vježbe, 
 - predlaže mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja, 
 - skrbi o unapređenju rada s vatrogasnom mladeži i odgovara za rad Savjeta 
vatrogasne mladeži. 
 
 
 5. NAČELNIK HVZ 
 

Članak 41. 
 
 Načelnik HVZ obavlja operativne poslove i ostale zadatke u okviru djelatnosti 
HVZ. 
 Načelnik HVZ jedan je od pomoćnika glavnoga vatrogasnog zapovjednika 
Republike Hrvatske. 
 Za načelnika HVZ imenuje se osoba koja posjeduje uvjete iz članka 21. Zakona o 
vatrogastvu i podzakonskih akata. 
 Skupština HVZ, uz naknadnu suglasnost ministra unutarnjih poslova, bira 
načelnika HVZ na vrijeme od četiri godine. 
 Dužnost načelnika HVZ obavlja se profesionalno. 
          U slučaju iz članka 37. stavka 3. ovoga Statuta, načelnik je naredbodavac za 
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izvršenje financijskog plana. 
 Načelnika HVZ, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenjuju: 
 -  zamjenici načelnika, u obavljanju poslova iz djelokruga utvrđenog  Zakonom o 
vatrogastvu,   
 - jedan od rukovoditelja u Stručnoj službi HVZ, u obavljanju poslova iz djelokruga 
Stručne službe HVZ, utvrđenog Pravilnikom o radu Stručne službe HVZ. 
 

Članak 42. 
 
 Načelnik HVZ: 
 -  predstavlja i zastupa HVZ, 
 - skrbi o organiziranosti, osposobljenosti i opremljenosti dobrovoljnog 
vatrogastva na teritoriju Republike Hrvatske,  
 - obavlja stručni nadzor nad radom dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, 
 - prati, usklađuje i usmjerava aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i 
njihovih zajednica u poduzimanju odgovarajućih stručno-tehničkih mjera i brine se za 
njihovo provođenje, 
 - radi na unapređivanju preventivne i operativne djelatnosti vatrogasne zajednice u 
oblasti zaštite od požara, 
 - raščlanjuje podatke i druge materijale radi ostvarivanja zadataka udruga 
dobrovoljnih vatrogasaca i njihovih zajednica, 
 - odgovoran je za pripremu materijala za sjednice Operativno-tehničkog stožera i 
njegovih radnih tijela, 
 - odgovoran je za obavljanje operativnih poslova što se odnose na ustroj, rad, 
osposobljavanje i usavršavanje dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, 
 - neposredno surađuje s glavnim vatrogasnim zapovjednikom, 
 - skrbi o opremljenosti vatrogasnih postrojbi, 
            - odgovoran je za pripremu i provedbu vatrogasnih natjecanja, 
            - odgovoran je za aktivnosti u svezi rada s vatrogasnom mladeži, 
             - odgovoran je za provedbu zadaća iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih   
               mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u nadležnosti 
zajednice, 
            - rukovoditelj je Stručne službe Hrvatske vatrogasne zajednice, 
 - podnosi izvješća Predsjedništvu i Skupštini, najmanje jednom godišnje. 
 
 
          SAVJET VATROGASNE MLADEŽI 
 

Članak 43. 
 
 Savjet vatrogasne mladeži čini po jedan predstavnik vatrogasnih zajednica 
županija i Grada Zagreba. 
 Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta vatrogasne mladeži biraju članovi 
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Savjeta, iz svojih redova. 
 Skupština HVZ potvrđuje članove Savjeta vatrogasne mladeži, na vrijeme od 4 
godine. 
 Savjet potiče i predlaže Skupštini, Predsjedništvu i Operativno-tehničkom stožeru 
aktivnosti i ustroj u pogledu poboljšanja rada vatrogasne mladeži. 
 Savjet organizira raznolike oblike aktivnosti, koji se odnose na osposobljavanje i 
usavršavanje vatrogasne mladeži u području zaštite od požara, zaštite okoliša, te 
poticanje humanitarnih sadržaja. 
 Savjet vatrogasne mladeži ima kolegij kojeg čine: Predsjednik i zamjenik 
predsjednika Savjeta, te po jedan predstavnik koordinacija iz članka 36. ovoga Statuta. 
 Savjet promiče interese članova vatrogasne mladeži populacije u dobi do 18 
godina. 
  
 6. NADZORNI ODBOR 
 

Članak 44. 
 

Članove Nadzornog odbora bira, na prijedlog koordinacija, Skupština iz reda 
svojih članova. 
 Nadzorni odbor ima pet članova. 
 Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. 
 Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik Odbora, kojega 
članovi biraju iz svojih redova. 
 
 

Članak 45. 
 
 Nadzorni odbor: 
 - prati provođenje Statuta i općih akata, 
 - nadzire financijsko i materijalno poslovanje, korištenje i raspolaganje sredstvima 
HVZ. 
 
 Nadzorni odbor o utvrđenom stanju izvještava Skupštinu jednom godišnje i 
predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera. 
 
 
 7. SUD ČASTI 
 

Članak 46. 
 
 Sud časti HVZ broji pet članova koje Skupština bira na vrijeme od četiri godine. 
 Članovi imaju zamjenike. 
 Za svoj rad Sud časti odgovara Skupštini. 
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Članak 47. 

 
 Sud časti razmatra i donosi odluke o stegovnim mjerama nad članovima tijela 
HVZ. 
 Sud časti može izreći: 
 - opomenu, 
 - suspenziju do godine dana na obavljanje dužnosti u HVZ, 
 - mjeru trajnog isključenja iz tijela HVZ. 
  
 Predlagatelj stegovne mjere može biti bilo koje tijelo HVZ. 
 Na odluku Suda časti može se podnijeti prvostupanjska žalba Predsjedništvu, te 
drugostupanjska žalba Skupštini, čija je odluka konačna. 
 U slučaju suspenzije ili trajnog isključenja, članica imenuje drugog člana u tijelo 
HVZ. 
 
 TAJNIK STRUČNE SLUŽBE HVZ 
 

Članak 48. 
 
 Stručna služba HVZ ima tajnika. 
 Za tajnika Stručne službe HVZ imenuje se osoba s visokom stručnom spremom.  
 Dužnost tajnika Stručne službe HVZ obavlja se profesionalno. 
 

Članak 49. 
 
 Tajnik Stručne službe HVZ obavlja poslove utvrđene Pravilnikom o radu Stručne 
službe HVZ. 
 

  
 
 STRUČNA SLUŽBA HVZ 
 

Članak 50. 
 
 Stručne, administrativne, financijsko-materijalne, pomoćne i njima slične poslove 
obavljaju zaposlenici u radnom odnosu u Stručnoj službi HVZ. 
 Opće akte o radnim odnosima donosi i objavljuje Predsjedništvo HVZ, na temelju 
Zakona o radu, kolektivnih ugovora i drugih propisa. 
 Iznimno, Predsjedništvo može djelomično ili u cjelini povjeriti obavljanje stručnih 
poslova vlastitoj ili drugoj pravnoj osobi. 
 
 
 JAVNE OVLASTI  
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Članak 51. 
 
 Članovi Operativno-tehničkog stožera u provedbi vatrogasnih intervencija imaju 
javne ovlasti utvrđene Zakonom o vatrogastvu. 
 
 
 XI.  IMOVINA I GOSPODARSKE DJELATNOSTI HVZ 
 

Članak 52. 
 
 Imovinu HVZ čine nekretnine, pokretnine i imovinska prava koja je HVZ stekla 
sukladno zakonu i ovome Statutu. 
 

 
Članak 53. 

 
 HVZ za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka koristi sredstva iz: 

- državnog proračuna, 
- sredstava premije osiguranja, sukladno Zakonu o vatrogastvu i mjerilima o 

korištenju sredstava premije osiguranja, 
- vlastite djelatnosti, 
- dotacija, 
- ostalih prihoda. 

 
Članak 54. 

 
 Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka HVZ, te zadovoljavanja potreba članica, HVZ 
obavlja vlastitu gospodarsku djelatnost neposredno ili u zajednici sa svojim članicama 
sukladno ovom Statutu i posebnim zakonom i to: 
 - izdaje časopise, brošure, knjige, testove, obrasce, propagandne materijale, 
audiovizuelne i druge odgojno-obrazovne materijale, 
 - obavlja tehničke poslove i intervencije, 
 - prikuplja sredstva iz ekonomske propagande, 
 - u okviru Ekonomata HVZ obavlja poslove nabavke i prodaje vatrogasne opreme 
i uređaja, sredstava za gašenje požara, vatrogasnih odličja, vatrogasnih oznaka, priznanja 
i promidžbenih artikala, te potrošnog materijala za potrebe svojih članica, vatrogasnih 
udruga i njihovih zajednica. 

 
Članak 55. 

 
 Nepokretnom imovinom, koja se koristi za ostvarivanje ciljeva i zadataka HVZ, 
upravlja Skupština HVZ,  sukladno članku 26. Statuta HVZ. 
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Članak 56. 
 
 Materijalno-financijsko poslovanje HVZ vodi se sukladno postojećim propisima 
iz toga područja. 
 
  
 XII.  NAGRADE I PRIZNANJA 
 
 

Članak 57. 
 
 HVZ može, sukladno Pravilniku o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, 
znamenja, povelja i plaketa, dodjeljivati nagrade i odličja fizičkim i pravnim osobama u 
Republici Hrvatskoj i inozemstvu. 
 
 XIII.  PRESTANAK RADA 
 

Članak 58. 
 
 Skupština HVZ može donijeti odluku o prestanku rada tročetvrtinskom većinom 
glasova svih članova Skupštine, iz razloga utvrđenih Zakonom o udrugama. 
 U slučaju prestanka rada imovina HVZ ustupa se Vladi Republike Hrvatske i 
može se koristiti samo u vatrogasne svrhe. 
 
 
********************************************************************** 
 
ODREDBE KOJE SU OSTALE NAKON PROČIŠĆAVANJA STATUTA: 
 
********************************************************************** 
 
Statut Hrvatske vatrogasne zajednice od 21. lipnja 2008.: 
 
 XIV.  PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak 59. 
 
 HVZ će uskladiti svoje akte sa odredbama ovoga Statuta u roku od 6 mjeseci od 
dana stupanja na snagu ovoga Statuta. 
 

Članak 60. 
 
 Izmjene i dopune ovoga Statuta obavljaju se na način i prema postupku koji 
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vrijedi za njegovo donošenje. 
 

Članak 61. 
 
 Ovlašćuje se Predsjedništvo HVZ za davanje autentičnih tumačenja odredaba 
ovoga Statuta. 

 
Članak 62. 

 
 Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske vatrogasne 
zajednice od 30. studenoga 1999. i 28. lipnja 2005. godine. 
 

Članak 63. 
 
  Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se danom upisa u 
registar Udruga. 
           Predsjednik 
        Hrvatske vatrogasne zajednice 
 
           mr. Ante Sanader, dipl.inž. 
 
Broj: 1027-1/08  
U Otočcu, 21. lipnja 2008. 
 
 
 
Izmjene i dopune Statuta Hrvatske vatrogasne zajednice od 15.06.2009.: 
 
 

Članak 13. 
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se 

danom upisa u Registar udruga. 
 
            Predsjednik 
       Hrvatske vatrogasne zajednice: 
 
          mr. Ante Sanader, dipl. inž. 
 
Broj: 795-2/09 
U Mariji Bistrici, 15. lipnja 2009. 
 


