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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji vatrogasnih organizacija
- mišljenje Vlade

Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/17-09/49, urbroja: 65-17-03, od 4.
srpnja 2017. godine

Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 
novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), Vlada Republike Hrvatske o Izvješću o obavljenoj 
financijskoj reviziji vatrogasnih organizacija, daje sljedeće

MIŠLJENJE

Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Izvješće o 
obavljenoj financijskoj reviziji vatrogasnih organizacija, koje je predsjedniku Hrvatskoga 
sabora podnio Državni ured za reviziju aktom, klase: 003-05/17-05/1, urbroja: 613-01-01-17- 
5, od 4. srpnja 2017. godine.

U odnosu na sam uzorak nadziranih subjekata pri predmetnoj reviziji, Vlada 
Republike PIrvatske je mišljenja kako, s obzirom na ukupni broj subjekata, te vrste istih, nije 
izabran reprezentativni uzorak nadziranih subjekata.

Naime, u reviziji vatrogasnih organizacija obuhvaćeno je 35 od ukupno 65 
javnih vatrogasnih postrojbi (53,85%), 32 od ukupno 251 vatrogasne zajednice (12,75%) i 21 
od ukupno 1810 dobrovoljnih vatrogasnih društava (1,16%). Stoga Vlada Republike Hrvatske 
smatra kako kod takve distribucije nadzora (raznorodnih) subjekata nije moguće samo na 
temelju broja bezuvjetnih, uvjetnih, nepovoljnih, odnosno suzdržanih mišljenja (u odnosu na 
ukupni broj nadzora) donijeti ozbiljne zaključke.
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Radi dodatnoga pojašnjenja napominje se kako je vatrogasna djelatnost 
uređena odredbama Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 
174/04, 38/09 i 80/10), kao i drugim propisima. Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne 
postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice (pri čemu vatrogasna 
postrojba može biti javna vatrogasna postrojba koja se osniva za područje općine ili grada, 
dobrovoljna ili profesionalna, postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog društva, profesionalna 
vatrogasna postrojba u gospodarstvu, postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog društva u 
gospodarstvu i postrojba za brzo djelovanje - intervencijska postrojba).

Naglašava se i činjenica kako je javna vatrogasna postrojba u stvari javna 
ustanova osnovana u skladu s odredbama Zakona o ustanovama (njen osnivač je grad/općina), 
dobrovoljna vatrogasna društva su udruge (osnivaju se u skladu sa Zakonom o udrugama - 
osnivači su najmanje tri fizičke ili pravne osobe), a vatrogasne zajednice su u stvari udruge 
udruženih udruga.

Slijedom navedenoga, a vrednujući i cijeneći naznake iz dostavljenog Izvješća, 
Vlada Republike Hrvatske smatra kako bi ubuduće pri planiranju broja i subjekata nadzora 
bilo uputno uzeti u obzir navedenu strukturu svih društava koja obavljaju vatrogasnu 
djelatnost u reprezantativnom uzorku.

Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila dr. se. Davora 
Božinovića, ministra unutarnjih poslova, Žarka Katića, državnog tajnika u Ministarstvu 
unutarnjih poslova, dr. se. Damira Truta, pomoćnika ministra unutarnjih poslova i dr. se. 
Dragana Lozančića, ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje.




