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HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA 
Stručna služba Hrvatske vatrogasne zajednice 

 
Stručna služba Hrvatske vatrogasne zajednice utvrdila je i izradila pročišćeni tekst 

Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa. 
Pročišćeni tekst Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, 

povelja i plaketa Hrvatske vatrogasne zajednice obuhvaća Pravilnik o dodjeli vatrogasnih 
priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa, KLASA: 007-02/14-01/02 URBROJ: 
363-02/01-14-8-8 od 24. listopada 2014., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa, KLASA: 007-02/14-
01/02 URBROJ: 363-02/02-14-11-9 od 18. prosinca 2014., i Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i 
plaketa, KLASA: 007-02/15-01/02 URBROJ: 363-02/01-15-6-15 od 18. prosinca 2015., u 
kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu, sa prilogom slikovnog prikaza 
vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa. 

 
           NAČELNIK HVZ  
          Željko Popović, v.r. 
 

PRAVILNIK  
O DODJELI VATROGASNIH PRIZNANJA,  

ODLIKOVANJA, ZNAMENJA, POVELJA I PLAKETA 
 

–  pročišćeni tekst –  
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Pravilnikom o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa  
(u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se vatrogasna priznanja, odlikovanja, znamenja, 
povelje i plakete  i utvrđuje njihov izgled, te uvjeti za dodjelu i postupak dodjele.  
 

Članak 2. 
 Vatrogasna priznanja, odlikovanja, znamenja, povelje i plakete  dodjeljuju: Hrvatska 
vatrogasna zajednica, vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba, vatrogasne zajednice 
općina, gradova, područja, javne vatrogasne postrojbe, vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i 
dobrovoljna vatrogasna društva. 

 
Članak 3. 

 Vatrogasna priznanja, odlikovanja, znamenja, povelje i plakete dodjeljuju se 
vatrogasnim organizacijama i njihovim članovima. 
 Vatrogasna priznanja, odlikovanja, znamenja, povelje i plakete utvrđena ovim 
Pravilnikom mogu se dodjeljivati i vatrogasnim organizacijama i njihovim članovima, te 
organizacijama i pojedincima drugih država, pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom. 
 

Članak 4. 
 Uvjeti za dodjelu vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa 
prema ovom Pravilniku su: 

- opći doprinos razvoju i unapređenju vatrogastva i zaštite od požara, 
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- poseban doprinos unapređivanju vatrogastva i razvoj zaštite od požara u svojoj sredini, 
- opće zasluge i izvanredni rezultati na organizacijskim, stručno-tehničkim, 

preventivnim, informativno-promidžbenim i drugim djelatnostima na unapređenju 
vatrogastva i zaštite od požara, 

- isticanje osobnom hrabrošću i požrtvovnošću u akcijama gašenja, spašavanja i 
otklanjanja neposrednih opasnosti po život ljudi i imovine, 

- dugogodišnji aktivan rad u vatrogasnom društvu, javnoj vatrogasnoj postrojbi, 
vatrogasnoj postrojbi u gospodarstvu i vatrogasnoj zajednici, 

- dugogodišnji uspješni rad vatrogasnog društva, zajednice,  javne vatrogasne postrojbe 
i vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, 

- primjeran rad i zasluge u dobrovoljnoj vatrogasnoj organizaciji,  javnoj vatrogasnoj 
postrojbi i vatrogasnoj postrojbi u gospodarstvu. 
Za vatrogasna priznanja, odlikovanja, znamenja, povelje i plakete, sukladno 

odredbama ovog Pravilnika, mogu se predlagati članovi vatrogasnih organizacija s navršenih 
najmanje osamnaest godina života i najmanje pet godina članstva u vatrogasnoj organizaciji.   
 
 
II. VRSTE PRIZNANJA, ODLIKOVANJA, ZNAMENJA, POVELJA I PLAKETA 

 
Članak 5. 

 Vrste priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa na temelju ovog Pravilnika 
su: 

1.      vrste priznanja: 
- pohvala 
- priznanje 
- zahvalnica 
 2.      vrste odlikovanja: 
- vatrogasno odlikovanje za posebne zasluge 
- vatrogasna medalja: zlatna, srebrna, brončana 
- vatrogasna plamenica: zlatna, srebrna, brončana 
- vatrogasna spomenica: za 10, 20, 30, 40, 50, 60 i 70 godina aktivnosti 
- vatrogasno spomenica: vatrogasni veteran 
- vatrogasno odlikovanje za međunarodnu suradnju 
 3.     vrste znamenja: 
- „vatrogasna mladež“  
 4.      vrste posebnih  povelja i plaketa 
- Povelja i plaketa s likom Gjure Stjepana Deželića 
- Povelja i plaketa s likom Mirka Kolarića 
- Povelja počasnog  člana i dužnosnika  
- Povelja "počasni vatrogasni časnik"  
- Povelja "počasni viši vatrogasni časnik" 
-           Jubilarna plaketa Hrvatske vatrogasne zajednice    
- Plaketa Hrvatske vatrogasne zajednice  
-  Plaketa vatrogasne zajednice županije / Grada Zagreba, 
-  Plaketa vatrogasne zajednice grada, općine odnosno samostalnog dobrovoljnog  

vatrogasnog društva. 
 

Članak 6. 
Vrste vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa jedinstveni su za 

cijelu vatrogasnu organizaciju u Republici Hrvatskoj. 
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 Hrvatska vatrogasna zajednica organizira izradu i vlasnik je idejnih rješenja 
vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa. 
 Izgled i izradu vatrogasnih priznanja iz čl. 5. stavak 1. točka 1, mogu donositi i 
dodjeljivati i dobrovoljna vatrogasna društva, javne vatrogasne postrojbe, vatrogasne 
postrojbe u gospodarstvu, odnosno vatrogasne zajednice. 
           Vatrogasna odlikovanja, znamenja, povelje i plakete iz članka 5. točka 2. i 4. imaju 
zamjenice, osim vatrogasnih spomenica (čl. 5. st. 1. t. 2. al. 4.), počasnog člana i dužnosnika 
(čl. 5. st. 1. t. 4. al. 3.), počasnog časnika (čl. 5. st. 1. t. 4. al. 4.) i počasnog višeg vatrogasnog 
časnika (čl. 5. st. 1. t. 4. al. 5.) te Plakete Hrvatske vatrogasne zajednice (čl. 5. st. 1. t. 4. al. 
6.).  
 

Vatrogasna priznanja 
 

Članak 7. 
 Vatrogasno priznanje iz članka 5. stavak 1. točka 1. dodjeljuje se kao pisano priznanje 
na kojem moraju biti vidljivo označeni vatrogasni amblem, naziv vatrogasne organizacije koja 
dodjeljuje priznanje s čitljivo ispisanim imenom i prezimenom predsjednika vatrogasne 
organizacije koja dodjeljuje priznanje, naziv onoga kome se dodjeljuje priznanje, datum 
izdavanja priznanja i mjesto za pečat vatrogasne organizacije. Uz amblem, vatrogasna 
organizacija može ugraditi i drugi znak u skladu sa svojim statutom, odnosno odlukom 
nadležnog tijela. 
 Na priznanju se mora tekstom jasno označiti sadržaj, odnosno svrha dodjele priznanja. 
            Pohvale i priznanja vatrogasne organizacije, dodjeljuju se u pisanom obliku 
organizacijama i pojedincima za poseban doprinos zaštiti i spašavanju ljudi i imovine. 
            Zahvalnice se dodjeljuju u pisanom obliku organizacijama i pojedincima  za poseban 
doprinos i potporu vatrogastvu i zaštiti od požara.   

 
Članak 8. 

 Vatrogasna odlikovanja  iz članaka 5. stavak 1. točka 2. dodjeljuju se vatrogasnim 
organizacijama i njihovim članovima, te  članovima stranih vatrogasnih organizacija, za 
poseban doprinos u gašenju požara, te unapređenju preventivnih, stručno-tehničkih i 
organizacijskih aktivnosti, odnosno za ukupan doprinos vatrogastvu i zaštiti od požara. 
 Uz vatrogasno odlikovanje dodjeljuje se i pripadajuća diploma, kao dokaz njihove 
dodjele. 
 
 

Vatrogasno odlikovanje za posebne zasluge 
 

Članak 9. 
 Vatrogasno odlikovanje za posebne zasluge dodjeljuje Hrvatska vatrogasna zajednica. 
Odlikovanje je okruglog oblika promjera 40 mm. U središtu odlikovanja postavljen je hrvatski 
povijesni grb iz kojeg izlaze krakovi križa, na krajevima prošireni. Na gornjoj okomici križa 
nalazi se vatrogasni znak, na lijevoj vodoravnoj prečki križa slovo H što označava Hrvatska, 
na desnoj vodoravnoj prečki nalazi se slovo V što označava vatrogasna, a na donjoj okomici 
nalazi se slovo Z što označava zajednica. Ispod križa krug odlikovanja prati hrvatski troplet 
zlatne boje reljefno izveden, a između krakova križa prolaze crveno-zlatne zrake. Križ je 
izveden u bijelom emajlu i  i obrubljen zlatnim obrubom. Slova H, V i Z i vatrogasni znak su 
reljefni i pozlaćeni. Grb je reljefno izveden, dimenzija 12X8 mm.  
 Istostranični trokut, odnosno nosač vatrogasnog odlikovanja je hrvatska trobojnica sa 
stranicama od 40 mm. 
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           Zamjenica vatrogasnog odlikovanja za posebne zasluge pravokutnog je oblika, 
dimenzija 35X13 mm, podijeljena na tri jednaka polja od kojih su krajnja polja žute, srednje 
polje crvene boje, a u sredini je minijatura odlikovanja.  
 
 

Vatrogasna medalja 
 

Članak 10. 
 Vatrogasna medalja ima u središtu reljefno izveden hrvatski vatrogasni znak. Obrub 
čini hrvatski pleter na čijem vrhu je hrvatski povijesni grb, a ispod pletera su centralno prema 
unutarnjem dijelu povučene udubljene zrake. Medalju drži metalna pločica s kopčom i s 
obojanom hrvatskom trobojnicom u obliku romboida dimenzija 40X25 mm. Vatrogasna 
medalja je zlatna, srebrna i brončana. 
 Zlatnu vatrogasnu medalju dodjeljuje Hrvatska vatrogasna zajednica. 
 Srebrnu vatrogasnu medalju dodjeljuju vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba. 
 Brončanu vatrogasnu medalju dodjeljuje vatrogasna zajednica općine, grada, područja 
i Grada Zagreba odnosno dobrovoljna vatrogasna društva izravno udružena u vatrogasne 
zajednice županija / Grada Zagreba. 
 Medalje iz stavka 2, 3. i 4. ovoga članka dodjeljuju vatrogasne zajednice svojim 
članicama i članovima. 
           Zlatnu vatrogasnu medalju dodjeljuje Hrvatska vatrogasna zajednica i dobrovoljnim 
vatrogasnim društvima koja obilježavaju 50. obljetnicu rada i djelovanja, o čemu trebaju 
prethodno, pisanim pozivom, obavijestiti Hrvatsku vatrogasnu zajednicu. 
           Zamjenica zlatne vatrogasne medalje pravokutnog je oblika, dimenzija 35X13 mm, 
ima tri jednaka polja od kojih su dva krajnja polja plave boje a srednje polje je zlatne boje sa  
minijaturom medalje u sredini. 
           Zamjenica srebrne vatrogasne medalje pravokutnog je oblika, dimenzija 35X13 mm, 
ima tri jednaka polja od kojih su dva krajnja polja plave boje a srednje polje je srebrne boje sa  
minijaturom medalje u sredini. 
           Zamjenica brončane vatrogasne medalje pravokutnog je oblika, dimenzija 35X13 mm, 
ima tri jednaka polja od kojih su dva krajnja polja plave boje a srednje polje je brončane boje 
sa  minijaturom medalje u sredini. 
 
 

Vatrogasna plamenica 
 

Članak 11. 
 Vatrogasna plamenica promjera 35 mm okruglog je oblika sa dva ureza. Ima reljefno 
izveden hrvatski povijesni grb, natpis “ZA HRABROST I POŽRTVOVNOST”, vatrogasni 
znak i slova HVZ. Plamenica je izvedena u dva nivoa. Plamenicu drži platneni istostranični 
trokut crvene boje sa stranicama od 40 mm. 
 Vatrogasna plamenica je zlatna, srebrna i brončana. 
 Zlatnu vatrogasnu plamenicu dodjeljuje Hrvatska vatrogasna zajednica. 
 Srebrnu vatrogasnu plamenicu dodjeljuju vatrogasne zajednice županije/Grada 
Zagreba. 
 Brončanu vatrogasnu plamenicu dodjeljuje vatrogasna zajednica općine, područja i 
grada, te Grada Zagreba odnosno dobrovoljna vatrogasna društva izravno udružena u 
vatrogasne zajednice županija / Grada Zagreba. 
 Plamenice iz stavka 3, 4. i 5. dodjeljuju vatrogasne zajednice svojim operativnim 
članovima i članicama. 
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            Zamjenica zlatne vatrogasne plamenice pravokutnog je oblika, dimenzija 35X13 mm, 
ima  tri jednaka polja od kojih su dva krajnja polja crvene boje a srednje polje  zlatne boje sa  
minijaturom plamenice u sredini. 
            Zamjenica srebrne vatrogasne plamenice pravokutnog je oblika, dimenzija 35X13 
mm, ima tri jednaka polja od kojih su dva krajnja polja crvene boje a srednje polje srebrne 
boje sa minijaturom plamenice u sredini. 
            Zamjenica brončane vatrogasne plamenice pravokutnog je oblika, dimenzija 35X13 
mm, ima tri jednaka polja od kojih su dva krajnja polja crvene boje a srednje polje  brončane 
boje sa minijaturom plamenice u sredini. 
 
 

Vatrogasna spomenica 
 

Članak 12. 
 Vatrogasna spomenica okruglog je oblika, 40 mm promjera. U središtu na crvenoj 
podlozi je broj godina aktivnosti uokviren stiliziranim hrvatskim pleterom. Na vrhu pletera je 
državni povijesni grb, dok je pri dnu vatrogasni znak. Površinska obrada: zlatna. 

- za 10 i 20 godina članstva u dobrovoljnom vatrogasnom društvu, javnoj  vatrogasnoj  
postrojbi i vatrogasnoj postrojbi u gospodarstvu  dodjeljuje se vatrogasna spomenica, 

- za 30 i 40 godina članstva u dobrovoljnom vatrogasnom društvu, javnoj vatrogasnoj  
postrojbi i vatrogasnoj postrojbi u gospodarstvu dodjeljuje se vatrogasna spomenica, 

- za 50, 60 i 70 godina članstva u dobrovoljnom vatrogasnom društvu, javnoj  
vatrogasnoj postrojbi i vatrogasnoj postrojbi u gospodarstvu dodjeljuje se vatrogasna  
spomenica. 
 
Vatrogasne spomenice dodjeljuju:  

a)  Hrvatska vatrogasna zajednica za 50, 60 i 70 godina 
b) Vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba za 30 i 40 godina 
c) Vatrogasne zajednice općina, gradova, područja i Grada Zagreba odnosno 

dobrovoljna vatrogasna društva izravno udružena u vatrogasne zajednice županija / 
Grada Zagreba za 10 i 20 godina.  
 
Na svečanoj vatrogasnoj odori nosi se najviša dodijeljena spomenica (posljednja). 

 
 

Vatrogasna spomenica: vatrogasni veteran 
 

Članak 13. 
Hrvatska vatrogasna zajednica dodjeljuje vatrogasnu spomenicu vatrogasni veteran 

članovima vatrogasne organizacije s navršenih najmanje 60 godina života i najmanje 30 
godina operativnog staža.  

Vatrogasna spomenica vatrogasni veteran okruglog je oblika, 40 mm promjera. U 
središtu, na žutoj podlozi nalaze se uokvirena sjekirica i baklja između kojih su utisnuta slova 
HVZ. Na vrhu se nalazi povijesni državni grb. Vatrogasnu spomenicu drži metalna pločica s 
kopčom i obojanim istostraničnim trokutom veličine 40 mm s tri crvene i tri bijele vodoravne 
crte. 

Vatrogasna spomenica vatrogasni veteran izvedena je u dva nivoa a površinska obrada 
je mesing patinirano. 
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            Zamjenica vatrogasne spomenice vatrogasni veteran  pravokutnog je oblika, dimenzija 
35X13 mm, ima tri jednaka polja od kojih su dva krajnja polja bijele boje, a srednje polje 
crvene boje sa  minijaturom spomenice u sredini. 
 
 

Vatrogasno odlikovanje za međunarodnu suradnju 
 

Članak 14. 
 Vatrogasno odlikovanje za međunarodnu suradnju izrađuje i dodjeljuje Hrvatska 
vatrogasna zajednica članovima stranih vatrogasnih delegacija. 
            Vatrogasno odlikovanje za međunarodnu suradnju mogu, uz suglasnost Hrvatske 
vatrogasne zajednice, dodjeljivati i dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice 
članovima strane vatrogasne organizacije. 

Vatrogasno odlikovanje za međunarodnu suradnju okruglog je oblika dimenzija 
31X31 mm, izrađena od bakra. U središtu se nalazi pozlaćena vatrogasna kaciga sa sjekiricom 
i bakljom. Na vrhu se nalazi povijesni državni grb, sa lijeve strane grba piše REPUBLIKA, a 
sa desne strane piše HRVATSKA. Vatrogasno odlikovanje je obrubljeno hrvatskim pleterom.  

Vatrogasno odlikovanje drži metalna pločica s kopčom, dimenzija 31X15 mm, 
debljine 1,5 mm. Pločica je podijeljena u tri dijela: gornji dio je crvene boje na kojem piše 
HRVATSKA, srednji dio je bijele boje na kojem piše VATROGASNA, donji dio je plave 
boje na kojem piše ZAJEDNICA. 
 
 

Vatrogasna znamenja 
 

Članak 15. 
Znamenje "vatrogasna mladež" dodjeljuje se pripadnicima vatrogasne mladeži 

dobrovoljnih vatrogasnih društava, a koji u tom statusu mogu djelovati od 12. do 18. godine 
života.  

Znamenje se dodjeljuje nakon provedenog osposobljavanja. 
         Znamenje "vatrogasna mladež" je u obliku značke veličine 20X20 mm s iglom 
te reljefno izvedenim znakom koji je sastavljen od tri četvrtasta polja, dva crvena i jednog 
plavog iz kojeg izlazi glava kune pokrivena vatrogasnom kacigom. 
 
 

Posebne povelje i plakete 
 

Članak 16. 
 Povelju i plaketu s likom Gjure Stjepana Deželića dodjeljuje Hrvatska vatrogasna 
zajednica organizacijama izuzetno zaslužnim za razvoj vatrogastva i zaštite od požara u 
Republici Hrvatskoj, te pojedincima za životno djelo, kao najviše vatrogasno priznanje, nakon 
navršenih 60 godina života, a da prethodno imaju priznanje za posebne zasluge. 
 Povelju i plaketu s likom Gjure Stjepana Deželića dodjeljuje Hrvatska vatrogasna 
zajednica dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim vatrogasnim postrojbama i 
vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu u povodu 130. obljetnice (odnosno 140. ili 150. 
obljetnice ukoliko nije ranije već dodjeljena), a bez prethodnog postupka. 

Plaketa s likom Gjure Stjepana Deželića koja se dodjeljuje organizacijama izuzetno 
zaslužnim za razvoj vatrogastva i zaštite od požara u Republici Hrvatskoj kvadratnog je 
oblika dimenzije: 100 x 100 mm, debljine: 2,50 mm. Na plaketu je aplicirana okrugla plaketa 
u trodimenzionalnoj verziji, promjera 70 mm, visine cca 10 mm, sa likom Gjure Stjepana 
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Deželića iznad kojeg je tekst: “OTAC HRVATSKOG VATROGASTVA“, a ispod  lika 
tekst:„GJURO S. DEŽELIĆ“. 

 Plaketa s likom Gjure Stjepana Deželića koja se dodjeljuje pojedincima za životno 
djelo pravokutnog je oblika dimenzije: 195 mm X 255 mm, debljine 10 mm. Na plaketi je 
reljefno izveden lik Gjure Stjepana Deželića iznad kojeg je tekst: “OTAC HRVATSKOG 
VATROGASTVA“, a ispod lika je tekst:„GJURO S. DEŽELIĆ“. 

Zamjenica plakete s likom Gjure Stjepana Deželića pravokutnog je oblika, dimenzija 
35X13 mm, zlatno-žute boje sa minijaturnim likom Gjure Stjepana Deželića u sredini.  
 

Članak 17. 
  Povelju i plaketu s likom Mirka Kolarića dodjeljuje Hrvatska vatrogasna zajednica 
organizacijama, te pojedincima za životno djelo, zaslužnim za razvoj vatrogastva i zaštite od 
požara u vatrogasnoj operativi, kao najviše vatrogasno priznanje, nakon navršenih 60 godina 
života, a da prethodno imaju priznanje za posebne zasluge i spomenicu vatrogasni veteran.  
 Povelju i plaketu s likom Mirka Kolarića dodjeljuje Hrvatska vatrogasna zajednica 
dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim vatrogasnim postrojbama i vatrogasnim 
postrojbama u gospodarstvu  u povodu 100. obljetnice (odnosno 110. ili 120. obljetnice 
ukoliko nije ranije već dodjeljena), a bez prethodnog postupka. 

Plaketa s likom Mirka Kolarića koja se dodjeljuje organizacijama izuzetno zaslužnim 
za razvoj vatrogastva i zaštite od požara u Republici Hrvatskoj kvadratnog je oblika 
dimenzije: 100 x 100 mm, debljine: 2,50 mm. Na plaketu je aplicirana okrugla plaketa u 
trodimenzionalnoj verziji, promjera 70 mm, visine cca 10 mm, sa likom Mirka Kolarića iznad 
kojeg je tekst: “UČITELJ HRVATSKOG VATROGASTVA“, a ispod lika je tekst:„ MIRKO 
KOLARIĆ“. 

Plaketa s likom Mirka Kolarića koja se dodjeljuje pojedincima za životno djelo 
pravokutnog je oblika dimenzije: 195 mm X 255 mm, debljine 10 mm. Na plaketi je reljefno 
izveden lik Mirka Kolarića iznad kojeg je tekst: “UČITELJ HRVATSKOG 
VATROGASTVA“, a ispod  lika je tekst:„ MIRKO KOLARIĆ“. 

Zamjenica plakete s likom Mirka Kolarića pravokutnog je oblika, dimenzija 35X13 
mm, crvene boje sa minijaturnim likom Mirka Kolarića u sredini. 
 

Članak 18. 
 Odluku o dodjeli povelje i plakete s likom Gjure Stjepana Deželića iz članka 16. i 
povelje i plakete s likom Mirka Kolarića iz članka 17. donosi Predsjedništvo Hrvatske 
vatrogasne zajednice. 
 Povelje i plakete s likom Gjure Stjepana Deželića i Mirka Kolarića dodjeljuju se na 
Skupštini Hrvatske vatrogasne zajednice. 

 
Članak 19. 

Vatrogasne organizacije dodjeljuju, na temelju odluke Skupštine, Povelju počasnog 
člana i dužnosnika vatrogasnim dužnosnicima i drugim fizičkim osobama za poseban 
doprinos u radu vatrogasne organizacije i razvoju vatrogastva općenito.  

Povelja počasnog člana i dužnosnika može se dodijeliti i matičnom članu te vatrogasne 
organizacije.  
 Slikovni prikaz Povelje, utvrđuje  Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice. 
 

Članak 20. 
Skupština vatrogasne organizacije donosi odluku o proglašenju počasnog predsjednika 

odnosno zapovjednika (dužnosti koje su utvrđene Zakonom o vatrogastvu). 
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Da bi pojedinac bio predložen za počasnog predsjednika odnosno zapovjednika mora 
udovoljiti slijedećim osnovnim kriterijima:  
- da je obnašao dužnost predsjednika ili zapovjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva ili 

vatrogasne zajednice, 
- da je obnašao dužnost u nekoliko mandata ili da je u kratkom razdoblju obnašanja 

dužnosti postigao značajne rezultate.  
  

Članak 21. 
Članovima vatrogasnih organizacija koji su značajno pridonijeli unapređenju 

vatrogastva i zaštiti od požara mogu se dodijeliti počasna zvanja: 
- počasni vatrogasni časnik i 
- počasni viši vatrogasni časnik. 

Prijedlog za priznavanje zvanja počasni vatrogasni časnik i počasni viši vatrogasni 
časnik daje se u pisanom obliku na posebnom obrascu od strane vatrogasne organizacije. 
 

Članak 22. 
Zvanje počasnog vatrogasnog časnika dodjeljuje upravni odbor ili predsjedništvo 

vatrogasne zajednice županije/Grada Zagreba članovima koji imaju najmanje 10 godina 
aktivnog staža u dobrovoljnom vatrogasnom društvu, koji su se istakli na organizacijskim, 
administrativnim i drugim dužnostima u dobrovoljnom vatrogasnom društvu, javnoj 
vatrogasnoj postrojbi ili tijelima vatrogasne zajednice općine, grada ili područja.   

Oznaku zvanja čini jedan vatrogasni znak žute boje, promjera 26 mm, našiven na  
naramenicu. Naramenica je opšivena ispustom žute boje. 
 

Članak 23. 
Zvanje počasnog višeg vatrogasnog časnika dodjeljuje Predsjedništvo Hrvatske 

vatrogasne zajednice na prijedlog nadležnog tijela vatrogasne zajednice županije/Grada 
Zagreba izuzetno zaslužnim članovima koji su se istakli na aktivnostima od općeg značaja na 
unapređenju zaštite od požara i vatrogastva u Republici Hrvatskoj a obnašaju ili su obnašali 
dužnosti u višim tijelima vatrogasne organizacije. 

Za dodjelu zvanja višeg počasnog vatrogasnog časnika kandidirati se mogu osobe koje 
su stekle zvanje vatrogasnog časnika i provele u tom zvanju pet godina i osobe kojima je 
dodijeljeno zvanje počasnog vatrogasnog časnika i provele u tom zvanju pet godina. 

Oznaku zvanja čini jedan vatrogasni znak zlatne boje, promjera 26 mm, našiven na 
naramenicu. Naramenica je opšivena ispustom zlatne boje. 

 
Članak 24. 

Hrvatska vatrogasna zajednica dodjeljuje Jubilarnu plaketu Hrvatske vatrogasne 
zajednice vatrogasnim organizacijama prilikom obilježavanja obljetnica dobrovoljnih 
vatrogasnih društava, javnih vatrogasnih postrojbi, vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, 
vatrogasnih zajednica općina/gradova/područja i vatrogasnih zajednica županija/Grada 
Zagreba.  

Kratak opis Jubilarne plakete Hrvatske vatrogasne zajednice u ramama: Plaketa 
veličine 20X15 cm zlatne boje, aluminijska sa ukrasnim rubom. Rama veličine 40X35 cm 
drvena pozlaćena sa bordo obrubom. Na Jubilarnoj plaketi se nalazi grb Hrvatske vatrogasne 
zajednice i tekst „HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA dodjeljuje PLAKETU (naziv 
vatrogasne organizacije) u povodu (broj jubilarne obljetnice) obljetnice.“ U potpisu plakete su 
načelnik i predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice“.  
 

Članak 25. 
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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. 

U pravilu, godišnje se dodjeljuje do pet Plaketa iz stavka 1. ovoga članka.  
Kratak opis Plakete Hrvatske vatrogasne zajednice u ramama: Plaketa veličine 20X15 

cm zlatne boje, aluminijska sa ukrasnim rubom. Rama veličine 40X35 cm drvena pozlaćena 
sa bordo obrubom. Na Plaketi se nalazi grb Hrvatske vatrogasne zajednice i tekst 
„HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA dodjeljuje PRIZNANJE / PLAKETU (ime i 
prezime dobitnika) za doprinos razvoju vatrogastva Republike Hrvatske“. U potpisu plakete 
su načelnik i predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice. Uz Plaketu dodjeljuje se i pisano 
priznanje.   
 

Članak 25.a 
Skupština vatrogasne zajednice županije / Grada Zagreba dodjeljuje Plaketu 

vatrogasne zajednice županije / Grada Zagreba pravnim i fizičkim osobama, izvan 
vatrogastva, zaslužnim za razvoj i unapređenje zaštite od požara i vatrogastva na županijskoj 
razini. 

Nadležno tijelo vatrogasne zajednice županije / Grada Zagreba propisat će izgled i broj 
odlikovanja iz stavka 1. koje se godišnje mogu dodijeliti. 
 

Članak 25.b 
Skupština vatrogasne zajednice grada, općine i samostalnog dobrovoljnog vatrogasnog 

društva dodjeljuje Plaketu vatrogasne zajednice grada, općine i samostalnog dobrovoljnog 
vatrogasnog društva pravnim i fizičkim osobama, izvan vatrogastva, zaslužnim za razvoj i 
unapređenje zaštite od požara i vatrogastva na gradskoj, odnosno općinskoj razini. 

Nadležno tijelo vatrogasne zajednice grada, općine odnosno samostalnog 
dobrovoljnog vatrogasnog društva propisat će broj i izgled odlikovanja iz stavka 1. koje se 
godišnje mogu dodijeliti.“ 

 
 
III. UPUTSTVO ZA DODJELU VATROGASNIH PRIZNANJA 

 
Članak 26. 

 Dodjelu vatrogasnih priznanja predlažu vatrogasci, vatrogasne organizacije, druge 
organizacije i pojedinci, te tijela koji rade na razvoju vatrogastva i unapređivanju zaštite od 
požara. 
 

Članak 27. 
 Prijedlog za dodjelu vatrogasnih priznanja, predviđenih ovim Pravilnikom, podnosi se 
nadležnom vatrogasnom tijelu za vatrogasna priznanja, pri nositelju dodjele vatrogasnih 
priznanja, navedenom u članku 2. ovoga Pravilnika. 
  

Članak 28. 
 Prijedlog se podnosi pismeno uz obrazloženje s konkretnim podacima o doprinosu, 
zasluzi ili rezultatima u smislu odredaba iz članka  4. i  9. ovoga Pravilnika. 
 Zajedno s prijedlogom iz st. 1. ovog članka dostavljaju se i podaci o ranije 
dodijeljenim vatrogasnim priznanjima i datumima tih dodjela. 
 

Članak 29. 
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 Hrvatska vatrogasna zajednica dodjeljuje sljedeća priznanja i odlikovanja:  
1. Povelju počasnog člana i dužnosnika  
2. Povelju " Počasni viši vatrogasni časnik" 
3. Spomenicu za 50, 60 i 70 godina rada u vatrogasnoj organizaciji 
4. Vatrogasna spomenica " Vatrogasni veteran" 
5. Vatrogasno odlikovanje za međunarodnu suradnju 
6. Plaketu Hrvatske vatrogasne zajednice 
7. Vatrogasnu plamenicu zlatnu 
8. Vatrogasnu medalju zlatnu 
9. Vatrogasno odlikovanje za posebne zasluge 
10. Povelju i plaketu s likom Mirka Kolarića 
11. Povelju i plaketu s likom Gjure Stjepana Deželića 
 

Članak 30. 
 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 
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. 



 11 / 15 

 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 razdoblju od 10 godina (između dviju obljetnica) dobrovoljno vatrogasno društvo, 
javne vatrogasne postrojbe i vatrogasne postrojbe u gospodarstvu mogu predložiti: 

- jednu zlatnu vatrogasnu medalju/plamenicu za vatrogasne organizacije koje 
obilježavaju do 50 godina postojanja i djelovanja  

- dvije zlatne vatrogasne medalje/plamenice za vatrogasne organizacije koje 
obilježavaju od 50 do 100 godina postojanja i djelovanja 

- tri zlatne vatrogasne medalje/plamenice vatrogasnim organizacijama koje 
obilježavaju više od 100 godina postojanja i djelovanja. 

Na svakih 20 kumulativno upisanih operativnih i izvršnih članova u računalnu 
aplikaciju Hrvatske vatrogasne zajednice, vatrogasne organizacije mogu predložiti po jednu 
zlatnu vatrogasnu medalju ili plamenicu.  

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

Ako se zlatna vatrogasna plamenica dodjeljuje izvanredno i ako se dodjeljuje broj veći 
od broja propisanog ovim člankom, potrebno je pisanim putem u Ured Hrvatske vatrogasne 
zajednice poslati dodatno obrazloženje. To obrazloženje potpisuju predsjednik i zapovjednik 
vatrogasne zajednice županije/Grada Zagreba. 

Vatrogasna plamenica brončana, srebrna ili zlatna dodjeljuje se operativnim članovima 
za iskazanu hrabrost i požrtvovnost pri vatrogasnoj intervenciji. 

Vatrogasna medalja brončana, srebrna ili zlatna dodjeljuje se operativnim, izvršnim, 
počasnim i  članovima veteranima. 
 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. 
 Iznimno, Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice, odnosno predsjedništvo 
(upravni odbor) vatrogasne zajednice županije, vatrogasne zajednice grada / općine, a na 
prijedlog nadležnog Odbora može dodijeliti i veći broj odlikovanja i izvan rokova propisanih 
ovim člankom, i to: 
 - Hrvatska vatrogasna zajednica, zlatna odlikovanja i odlikovanja za posebne zasluge 
 - vatrogasna zajednica županije / Grada Zagreba, srebrna odlikovanja, 
 - vatrogasna zajednica općine / grada ili područja, brončana odlikovanja. 
 Prije donošenja odluke iz prethodnog stavka nadležna vatrogasna zajednica treba 
dostaviti dodatno pisano obrazloženje potpisano od strane predsjednika i zapovjednika.“ 
 

Članak 31. 
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1.      Prijedloge za dodjelu vatrogasnog odlikovanja za posebne zasluge vatrogasne zajednice 
županija/Grada Zagreba upućuju Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici. 
2.      Prijedlozi dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih vatrogasnih postrojbi, vatrogasnih 
zajednica općina, gradova, područja i županija te vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, za 
dodjelu vatrogasnih odlikovanja dostavljaju se Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici putem 
Vatrogasne mreže. Za svaki prijedlog dati što cjelovitije obrazloženje, te navesti koje su 
vatrogasno odlikovanje članovi vatrogasne organizacije ili vatrogasna organizacija primili i 
koje godine. Povjerenstvo za odlikovanja i priznanja Hrvatske vatrogasne zajednice nadzirat 
će postupnost dodjele vatrogasnih priznanja (brončana, srebrena, zlatna). 
       Svi prijedlozi trebaju sadržavati ovjeru tj. mišljenje odgovarajućih  vatrogasnih zajednica 
županija, gradova, općina, područja, društva i javnih vatrogasnih postrojbi. 
3.   Pisani prijedlozi upućuju se Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici najmanje tri mjeseca prije 
namjeravane dodjele odlikovanja.  
     Odlikovanja se u pravilu dodjeljuju prilikom jubilarnih obljetnica dobrovoljnih vatrogasnih 
društava, javnih vatrogasnih postrojbi, vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, vatrogasnih 
zajednica te drugih značajnih skupova. 
 

Članak 32. 
 Po odluci predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice, odlikovanja i priznanja, 
vatrogasnim organizacijama i pojedincima iz drugih država, dodjeljuju se izvan navedenih 
kriterija u ovom Pravilniku uz naknadnu verifikaciju Odbora. 
 U evidenciju Hrvatske vatrogasne zajednice upisuje se ime i prezime nositelja 
priznanja, odlikovanja i plakete, vrsta odlikovanja, tijelo koje je predložilo odlikovanje te 
datum dodjele. 
                                                                                 

Članak 33. 
 Hrvatska vatrogasna zajednica vodi evidenciju o dobitnicima Odlikovanja za posebne 
zasluge, Zlatne vatrogasne medalje, Zlatne vatrogasne plamenice i Spomenice za 50, 60 i 70 
godina te za plakete, povelje i druga priznanja. 

Prilikom predlaganja vatrogasne organizacije obavezno dostavljaju i obrazloženja u 
kojima trebaju navesti popis dužnosti s godinama koje je kandidat za odlikovanje obavljao, i 
značajnija postignuća u vatrogastvu (primjerice nabavka opreme, izgradnja objekata, rad s 
vatrogasnom mladeži, itd.). 
 U evidenciju Hrvatske vatrogasne zajednice upisuje se ime i prezime nositelja 
priznanja, odlikovanja i plakete, vrsta odlikovanja, tijelo koje je predložilo odlikovanje te 
datum dodjele. 
 Prijedlozi za odlikovanja, koja dodjeljuje Hrvatska vatrogasna zajednica, dostavljaju 
se putem Vatrogasne mreže. 
 Detaljna obrazloženja trebaju biti za zlatna odlikovanja a posebice za odlikovanja za 
posebne zasluge te za povelju i plaketu s likom Mirka Kolarića i Gjure Stjepana Deželića. 
 Zlatna, srebrna i brončana plamenica dodjeljuju se za hrabrost i požrtvovnost. Zbog 
toga je prilikom predlaganja potrebno navesti točan datum i mjesto intervencije (ili 
intervencija) u kojoj se kandidat za plamenicu posebno istaknuo u gašenju i/ili spašavanju 
ljudi i/ili imovine. 
  

Članak 34. 
 Prijedloge za dodjelu Povelje i plakete s likom Gjure Stjepana Deželića i Mirka 
Kolarića dostavljaju vatrogasne zajednice županija i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba. 

Predlagač iz stavka 1. ovog članka godišnje može predložiti jednog pojedinca za 
dodjelu odlikovanja za životno djelo. 
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 Odbor za odlikovanja i priznanja Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice 
razmatra prijedloge za dodjelu povelja i plaketa, a Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne 
zajednice donosi odluku o dodjeli. 
  

Članak 35. 
             Godišnje će se pojedincima za životno djelo dodjeljivati ukupno 10 Povelja i plaketa s 
likom Gjure Stjepana Deželića i Povelja i plaketa s likom Mirka Kolarića. 
                                             

Članak 36. 
 Prijedlog za dodjelu vatrogasnog priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa 
razmatra nadležno tijelo za dodjelu priznanja i rješava se najkasnije u roku od tri mjeseca po 
primitku toga prijedloga. 
 Ukoliko zaprimljeni prijedlog nije u skladu s Pravilnikom vraća se predlagaču s 
uputom za izmjenu ili dopunu tražene dokumentacije, odnosno za odustajanje od prijedloga. 
 Novi rok za rješavanje prijedloga počinje teći od dana primitka traženih podataka. 
 Ukoliko dopuna prijedloga ne bude dostavljena u roku navedenom u dopisu prijedlog 
će se u potpunosti odbaciti. 

 
Članak 37. 

 Postupak za dodjelu vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa 
javan je u smislu statuta vatrogasne organizacije koja vrši tu dodjelu, a rezultati dodjele 
objavljuju se na način predviđen statutom ili drugim aktom organizacije. 
 

Članak 38. 
 Kandidat za dodjelu vatrogasnog priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa 
ne može aktivno sudjelovati pri donošenju odluke u dodjeli vlastitog priznanja. 
 

Članak 39. 
 Kad se u hitnim slučajevima dodjeljuje vatrogasno priznanje vatrogasnim 
organizacijama i njihovim članovima te organizacijama i pojedincima iz inozemstva, 
postupak se može voditi po skraćenom načinu dogovorom predsjednika, zapovjednika – 
načelnika vatrogasne organizacije, uz suglasnost predsjednika Povjerenstva za dodjelu 
vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa s time da se naknadno o tom 
podnese izvještaj nadležnom tijelu.  
  

Članak 40. 
 Aktivnim radom u vatrogastvu smatra se rad od dana stupanja u članstvo dobrovoljnog 
vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe i vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, 
uključujući i evidentirano i kontinuirano članstvo u vatrogasnoj mladeži od šeste godine 
života. 

 
Članak 41. 

Nošenje vatrogasnih odlikovanja propisano je Pravilima vatrogasne službe. 
Izgled i izradu letvice utvrđuje Hrvatska vatrogasna zajednica, a vatrogasne 

organizacije i pojedinci mogu letvice i zamjenice na letvice nabaviti u Ekonomatu Hrvatske 
vatrogasne zajednice. 

Na vatrogasnim se svečanostima mogu nositi vatrogasna odlikovanja i na civilnom 
odijelu. 

Poslije smrti vatrogasca, kome je dodijeljeno vatrogasno priznanje, njegova ga obitelj 
zadržava. 
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Posthumno se mogu dodjeliti sva vatrogasna odlikovanja. 
Iznimno od odredbe prethodnog stavka, vatrogasne plamenice mogu se dodijeliti 

posthumno ukoliko je vatrogasac smrtno stradao na intervenciji. 
 

  
IV. POSTUPCI I KRITERIJI DODJELE ODLIKOVANJA 
 

Članak 42. 
 Kriterij za dodjeljivanje vatrogasnih odlikovanja, koji je sadržan u uvjetima članka 4.  
ovog Pravilnika upućuje na društveno-vatrogasno vrednovanje i isticanje postignutih doista 
natprosječnih, posebnih, društveno-zapaženih, istaknutih, izvanrednih, dugogodišnjih, 
primjerenih ili  sveopćih doprinosa, rezultata rada, zasluga i drugih izuzetnih kvaliteta u 
zalaganju i uspjehu, čemu se pribraja i niz tradicionalnih vatrogasnih vrlina, kao što su 
izrazita pokazana hrabrost, požrtvovnost i primjereno zalaganje tijekom duljeg razdoblja. 
 Kriteriji se uvijek primjenjuju na konkretnu pravnu ili fizičku osobu, za konkretno 
djelo, čin, podvig, doprinos ili zasluge. 
 Kriterij za dodjelu vatrogasnih priznanja nije redovna, rutinska ili uobičajena 
djelatnost, odnosno samo “sudjelovanje” u vatrogastvu i djelatnosti zaštite od požara. 
 

Članak 43. 
 Prijedlog za dodjelu vatrogasnih priznanja podnosi se na propisanom obrascu koji 
sadrži podatke o nositelju priznanja i razlozima dodjele priznanja (općem doprinosu, zasluge, 
akcije, rezultati, podvizi, vatrogasnom stažu, učenički rad i sl.) 
 Hrvatska vatrogasna zajednica, vatrogasne zajednice županija i Vatrogasna zajednica 
Grada Zagreba mogu direktno predlagati svoje dužnosnike za vatrogasna priznanja – 
odlikovanja i povelje s plaketom. 
 Jedna vrsta odlikovanja se može dodijeliti samo jednom. 
 

Članak 44. 
 U dodjeljivanju odgovarajućih vrsta vatrogasnih priznanja primjenjuje se načelo 
redoslijeda za odgovarajuću zaslugu, djelo, doprinos ili rezultat rada prema nositeljima i 
uvjetima dodjele iz članka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika, poštujući kako razinu samih priznanja, 
tako i razinu subjekata dodjele priznanja. 
  

Članak 45. 
 Postupak za dodjelu vatrogasnih priznanja vodi nadležno tijelo za priznanja, kojeg 
imenuje davatelj vatrogasnih priznanja. 
 Nadležno tijelo vodi trajnu evidenciju o vatrogasnim priznanjima na području 
djelovanja davatelja vatrogasnih priznanja i to: 
-       o vatrogasnim priznanjima što ih sama dodjeljuje prema odredbama ovoga Pravilnika te 
-       o prijedlozima drugim subjektima dodjele vatrogasnih ili državnih priznanja. 

 
Članak 46. 

 Sredstva za izradu vatrogasnih priznanja osigurava nositelj njihove dodjele. 
 

Članak 47. 
 Izuzetno, izvan okvira odredaba ovoga Pravilnika, prilikom održavanja jubilarnih i 
drugih značajnih vatrogasnih manifestacija, mogu vatrogasna društva, javne vatrogasne 
postrojbe, vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i vatrogasne zajednice izdavati i dodjeljivati 
posebna vatrogasna priznanja i nagrade na temelju odluke svojih nadležnih tijela. 
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Članak 48. 

 Pojedinci ili organizacije, kada izgube dodijeljeno vatrogasno priznanje, mogu 
podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za vatrogasna priznanja za dodjelu drugog istovjetnog 
priznanja. 
 Nadležno tijelo uz provjeru podataka izdaje novo priznanje, uz naplatu troška. 
 
 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 49. 
 Slikovni prikaz vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa nalazi 
se u Prilogu koji čini sastavni dio ovog Pravilnika. 
 

Članak 50. 
 Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeli vatrogasnih 
priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa donijet 8. lipnja 2009. godine i sve 
njegove izmjene i dopune.  
 

Članak 51. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vatrogasnom vjesniku“. 
 
 
 
 

                         Predsjednik 
 
                                                                 Ante Sanader 
 


