Na temelju članka 34. Statuta Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, Predsjedništvo
Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije na 13. sjednici održanoj 15. travnja 2009. godine
donijelo je
PRAVILNIK
O DODJELI VATROGASNIH PRIZNANJA, ODLIKOVANJA, ZNAMENJA,
POVELJA I PLAKETA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom ustanovljavaju prava i obveze Vatrogasne zajednice Zagrebačke
županije, proizašle iz Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja,
povelja i plaketa Hrvatske vatrogasne zajednice.
Članak 2.
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije dodjeljuje: vatrogasna priznanja i
odlikovanja, a predlaže za dodjelu vatrogasna odlikovanja, znamenja, povelje i plakete što ih
dodjeljuje Hrvatska vatrogasna zajednica.
Članak 3.
Vatrogasna priznanja, odlikovanja, znamenja, povelje i plakete dodjeljuju se
vatrogasnim organizacijama i njihovim članovima, te drugim pravnim osobama i zaslužnim
građanima.
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 djelatnosti zaštite od požara,
- poseban doprinos unapređivanju vatrogastva i razvoju djelatnosti 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
ne posrednih 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.

II. VRSTE PRIZNANJA, ODLIKOVANJA, ZNAMENJA, POVELJA I
PLAKETA
Članak 5.
Vrste priznanja i odlikovanja što ih dodjeljuje Vatrogasna zajednica Zagrebačke
županije su:
1.
vrste priznanja:
pohvala
priznanje
zahvalnica
posebna priznanja
2.
vrste odlikovanja:
vatrogasna medalja: srebrna
vatrogasna plamenica: srebrna
vatrogasna spomenica: za 30 i 40 godina aktivnosti
3.
vrste posebnih povelja i plaketa
Povelja počasnog člana - dužnosnika
Povelja "počasni časnik"
Povelja i plaketa s likom bana Josipa Jelačića
Članak 6.
Vrste priznanja i odlikovanja što ih predlaže Vatrogasna zajednica Zagrebačke
županije Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici su:
1.
vrste priznanja:
posebno priznanje za međunarodnu suradnju
2.
vrste odlikovanja:
vatrogasno odlikovanje za posebne zasluge
vatrogasna medalja: zlatna
vatrogasna plamenica: zlatna
vatrogasna spomenica: 50, 60 i 70 godina aktivnosti
vatrogasna spomenica: vatrogasni veteran
3. vrste znamenja:
vatrogasna mladež
4.
vrste posebnih povelja i plaketa
Povelja i plaketa s likom Đure Deželića
Povelja i plaketa s likom Mirka Kolarića
Povelja "počasni viši vatrogasni časnik"
Plaketa Hrvatske vatrogasne zajednice
Članak 7.
Likovna rješenja za vatrogasna priznanja što ih dodjeljuje Vatrogasna zajednica
Zagrebačke županije, predlaže Povjerenstvo za odlikovanja i priznanja Predsjedništvu
Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije.
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije organizira izradu i vlasnik je idejnih
rješenja vatrogasnih priznanja, koja sama izdaje.

Vatrogasna priznanja
Članak 8.
Vatrogasna priznanja iz čl. 5. točka 1. dodjeljuju se kao pisana priznanja na kojima
moraju biti vidljivo označeni vatrogasni amblem i naziv vatrogasne organizacije, naziv onoga
kome se dodjeljuje priznanje, datum izdavanja priznanja i mjesto za pečat vatrogasne
zajednice. Uz amblem, vatrogasna zajednica 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 zajednice, 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.

Posebna priznanja
Članak 9.
Posebno priznanje za međunarodnu suradnju može, uz suglasnost Hrvatske vatrogasne
zajednice, dodjeljivati i Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije članovima međunarodne
vatrogasne organizacije sa kojima ima dugogodišnje prijateljske odnose.
Članak 10.
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije, sukladno članku 5. točka 1. ovog
Pravilnika, ustanovljuje posebno priznanje pod nazivom: Povelja i plaketa s likom bana Josipa
Jelačića.
Posebno priznanje pod nazivom Povelja i plaketu s likom bana Josipa Jelačića,
dodjeljuje Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije organizacijama i pojedincima izuzetno
zaslužnim za razvoj vatrogastva i zaštite od požara na području Zagrebačke županije i
Republike Hrvatske.
Povelja i plaketu s likom bana Josipa Jelačića, dodjeljuje Vatrogasna zajednica
Zagrebačke županije članicama Zajednice prilikom jubilarnih obljetnica 80 ili 90 godina rada,
automatizmom.
Posebno priznanje pod nazivom Povelja i plaketu s likom bana Josipa Jelačića
dodjeljuje se članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja Zagrebačke županije,
kada navrše 40 godina staža u vatrogastvu uz posebno obrazloženje predlagatelja.
Zamjenica plakete s likom bana Josipa Jelačića pravokutnog je oblika, dimenzija
35X10 mm, srebrne boje sa minijaturnim likom bana Josipa Jelačića u sredini.
Članak 11.
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije, sukladno članku 5. točka 1. ovog
Pravilnika, ustanovljuje također posebno priznanje pod nazivom: spomen diploma.
Spomen diplomu, dodjeljuje Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije članicama
Zajednice prilikom jubilarnih obljetnica 60 ili 70 godina rada, automatizmom.
Spomen diploma dodjeljuje se organizacijama i pojedincima izuzetno zaslužnim za
razvoj vatrogastva i zaštite od požara na području Zagrebačke županije te članovima tijela
Zajednice kada im prestaje mandat, a koji su bili članovi tih tijela u najmanje dva mandata,
automatizmom.

Članak 12.
Povelju počasnog člana - dužnosnika, dodjeljuje vatrogasna zajednica članovima –
dužnosnicima za dugogodišnji izuzetno uspješan rad, te u znak zahvale za naročito značajan i
poseban doprinos u razvoju vatrogastva i zaštite od požara.
Likovno rješenje Povelja i spomen diplome, utvrđuje Kolegij Predsjedništva
Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije.
Članak 13.
Osobama koje su značajno pridonijele unapređenju vatrogastva i zaštiti od požara ili
koje su se dugogodišnjim radom istakle pomažući vatrogasnoj organizaciji, može se dodijeliti
počasno zvanje:
počasni vatrogasni časnik
Prijedlog za priznavanje zvanja počasni vatrogasni časnik daje se u pisanom obliku na
posebnom obrascu od strane niže vatrogasne organizacije.

III. UPUTSTVO ZA DODJELU VATROGASNIH PRIZNANJA
Članak 14.
Dodjelu vatrogasnih priznanja predlažu vatrogasci, vatrogasne organizacije, druge
organizacije i pojedinci, te organi koji rade na razvoju vatrogastva i unapređivanju zaštite od
požara.
Članak 15.
Prijedlog za dodjelu vatrogasnih priznanja, predviđenih ovim Pravilnikom, podnosi se
Povjerenstvu za vatrogasna odlikovanja i priznanja Vatrogasne zajednice Zagrebačke
županije.
Kriteriji za dodjelu vatrogasnih odlikovanja što ih dodjeljuje Vatrogasna zajednica
Zagrebačke županije utvrđeni su ovim Pravilnikom.
Članak 16.
Prijedlog se podnosi pismeno uz obrazloženje s konkretnim podacima o doprinosu,
zasluzi ili rezultatima u smislu odredaba iz članka 4. ovog Pravilnika.
Zajedno s prijedlogom iz st. 1. ovog članka dostavljaju se i podaci o ranije
dodijeljenim vatrogasnim priznanjima i datumima tih dodjela.
Članak 17.
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije dodjeljuje godišnje:
1. posebno priznanje pod nazivom Povelja i plaketa s likom bana Josipa Jelačića:
- do 5 povelja povodom jubilarnih obljetnica Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije
- do 3 povelje povodom održavanje redovnih izbornih Skupština Vatrogasne zajednice
Zagrebačke županije
2. spomen diploma:
- do 4 spomen diplome prilikom održavanja godišnje Skupštine, odnosno obilježavanja Dana
Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije,
- do 5 spomen diploma povodom jubilarnih obljetnica Vatrogasne zajednice Zagrebačke
županije.
- potrebni broj spomen diploma prilikom održavanja redovnih izbornih godišnjih Skupština i
proslava obljetnica, koje se dodjeljuju sukladno članku 11. stavak 2. i 3. ovog Pravilnika.

3. Povelja počasnog člana - dužnosnika:
- do 3 povelje počasnog člana-dužnosnika prilikom održavanja izbornih godišnjih skupština
Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije.
Članak 18.
Povodom obilježavanja obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne
postrojbe i vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije
dodjeljuje srebrne vatrogasne medalje i srebrne vatrogasne plamenice kako slijedi:
- do 30 operativnih vatrogasaca dodjeljuje se do 5 odlikovanja;
- od 30 do 50 operativnih vatrogasaca dodjeljuje se do 7 odlikovanja;
- više od 50 operativnih vatrogasaca dodjeljuje se do 9 odlikovanja;
Kod predlaganja kandidata za odlikovanja potrebno je poštivati postupnost dodjele tj.
srebrno odlikovanje dodjeljuje se onima kojima je prethodno dodijeljeno odlikovanje s
brončanim obilježjem, te nakon isteka petogodišnjeg razdoblja.
Spomenicu za 30 i 40 godina dodjeljuje Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije,
fizičkim osobama, u godini stjecanja prava te iznimno u godini nakon stjecanja tog prava.
Članak 19.
Prijedlozi za dodjelu vatrogasnih priznanja dostavljaju se Vatrogasnoj zajednici
Zagrebačke županije na odgovarajućem obrascu, čitko pisani u pravilu tiskanim slovima. Za
svaki prijedlog dati što cjelovitije obrazloženje, te navesti koje su vatrogasno priznanje
članovi vatrogasne organizacije ili vatrogasna organizacija primili i koje godine. Povjerenstvo
za odlikovanja i priznanja Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije nadzirat će postupnost
dodjele vatrogasnih priznanja.
Svi prijedlozi trebaju sadržavati ovjeru tj. mišljenje odgovarajućih vatrogasnih zajednica
gradova, općina, društva i javnih vatrogasnih postrojbi.
Pisani prijedlozi upućuju se Vatrogasnoj zajednici Zagrebačke županije u sljedećim
rokovima:
do 15. travnja tekuće godine,
do 25. rujna tekuće godine,
do 15. prosinca tekuće godine,
i prema ukazanoj potrebi,
jer će iza tih termina nadležno Povjerenstvo Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije
odlučivati o pristiglim prijedlozima i donositi odluke.
Iznimno odluku o dodjeli medalja, priznanja i spomenica što ih dodjeljuje Vatrogasna
zajednica Zagrebačke županije i predlaže za dodjelu Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, može
donijeti voditelj Ureda zajednice uz konzultaciju s predsjednikom Zajednice, s tim da se takva
dodijeljena priznanja i odlikovanja daju Povjerenstvu za odlikovanja i priznanja na prvoj
sjednici na potvrđivanje.
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 20.
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije vodi evidenciju o dobitnicima Odlikovanja
za posebne zasluge, Zlatne i srebrne vatrogasne medalje, Zlatne i srebrne vatrogasne
plamenice i Spomenice za 30, 40, 50, 60 i 70 godina, vatrogasni veteran te za plakete, povelje
i druga priznanja.

Članak 21.
Kandidat za dodjelu vatrogasnog priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa
ne može aktivno sudjelovati pri donošenju odluke u dodjeli vlastitog priznanja.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
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 23.
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županija i vatrogasne zajednice općina i gradova
Zagrebačke županije mogu direktno predlagati svoje dužnosnike za vatrogasna priznanja –
odlikovanja i povelje s plaketom.
Jedna vrsta odlikovanja se može dodijeliti samo jednom.
Članak 24.
Sredstva za izradu vatrogasnih priznanja osigurava nositelj njihove dodjele.
Članak 25.
Ovlašćuje se Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije za davanje
autentičnih tumačenja odredaba ovog Pravilnika.
Članak 26.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na Predsjedništvu Vatrogasne
zajednice Zagrebačke županije i dostavit će se uobičajenim putem direktno udruženim
članicama Zajednice.
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