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Na temelju članka 24. Statuta Vatrogasne zajednice Osječko baranjske županije, 

Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Osječko baranjske županije  na 7. sjednici održanoj dana 18. 

prosinca 2014. godine u Valpovu  pod točkom  4 dnevnog reda donijelo je 

 

 

PRAVILNIK O DODJELI 

 

PRIZNANJA 

 

VATROGASNE ZAJEDNICE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

  
Pravilnikom o dodjeli priznanja (u daljnjem tekstu Pravilnik) utvrđuje se priznanje, utvrđuje 

njegov izgled, te uvjeti za dodjelu i postupak dodjele. 
 

Članak 2. 

  
Priznanje  Vatrogasne zajednice Osječko baranjske županije (u daljnjem tekstu: Priznanje 

VZOBŽ) dodjeljuje  Vatrogasna zajednica Osječko baranjske županije temeljem odluke  o dodjeli 

koju donosi Predsjedništvo VZOBŽ.  Prethodni postupak selekcije predloženih i odabir kandidata za 

dodjelu provodi Odbor za odlikovanja i priznanja VZOBŽ. 
 

Članak 3. 

 

Priznanje VZOBŽ dodjeljuje se članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava,  dobrovoljnih 

vatrogasnih društava u gospodarstvu, pripadnicima javnih vatrogasnih postrojbi, profesionalnih 

vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, dužnosnicima tijela upravljanja vatrogasnih zajednica  općina, 

gradova i područja – članica VZOBŽ i dužnosnicima tijela upravljanja VZOBŽ, tijekom obavljanja 

mandata i/ili nakon isteka mandata.   

Priznanje utvrđeno ovim Pravilnikom može se dodjeljivati i vatrogasnim organizacijama  

izvan područja VZOBŽ te organizacijama i pojedincima drugih država, pod uvjetima utvrđenim ovim 

Pravilnikom. 
 

Članak 4. 

  
Uvjeti za dodjelu Priznanja prema ovom Pravilniku su: 

- opći doprinos razvoju i unapređenju vatrogastva i zaštite od požara,  

- 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.  
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Priznanje  VZOBŽ 

 

Članak 5. 

  
Priznanje iz čl. 2. dodjeljuje se kao  plaketa i pisano priznanje na kojem su vidljivo označeni 

vatrogasni amblem VZOBŽ, naziv VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO BARANJSKE 

ŽUPANIJE, naziv priznanja, ime i prezime onoga kome se dodjeljuje priznanje, datum izdavanja 

priznanja i mjesto za pečat vatrogasne organizacije s čitljivo ispisanim imenom i prezimenom 

predsjednika VZOBŽ.   
Na priznanju se mora tekstom jasno označiti sadržaj, odnosno svrha dodjele priznanja.  

 
 

II. UPUTSTVO ZA DODJELU PRIZNANJA 

 

Članak 6. 

  
Kandidate za dodjelu Priznanja predlažu vatrogasne organizacije.   

 

 

Članak 7.  
  
Prijedlog za dodjelu vatrogasnog priznanja podnosi se Odboru za odlikovanja i priznanja VZ 

OBŽ na propisanom obrascu koji sadrži podatke o nositelju priznanja i razlozima dodjele priznanja 

(općem doprinosu, zaslugama, akcijama, rezultatima, podvizima, vatrogasnom stažu i slično).  

 

Članak 8. 

  
Prijedlog se podnosi pismeno uz obrazloženje s konkretnim podacima o doprinosu, zasluzi ili 

rezultatima u smislu odredaba iz članka 4  ovoga Pravilnika. 

  
Zajedno s prijedlogom iz st. 1. ovog članka dostavljaju se i podaci o ranije dodijeljenim 

vatrogasnim priznanjima i datumima tih dodjela. 

  
Članak 9. 

  
Godišnje se dodjeljuje   do 8  Priznanja osobama  koje su stekle uvjete za dodjelu priznanja 

glede rezultata postignutih u  organizacijskom, promidžbenom, preventivnom,  stručno-tehničkom i 
drugim oblicima aktivnosti, za operativno- natjecateljske  rezultate i za iskazanu aktivnost i 
požrtvovnost na intervencijama.  

 
Priznanje se uručuje na svečanoj sjednici Predsjedništva VZ OBŽ 
 

Članak 10. 

  
Prijedlog za dodjelu Priznanja razmatra Odbor  za odlikovanja i priznanja  VZOBŽ i 

prihvaćene prijedloge prosljeđuje Predsjedništvu VZOBŽ. Prijedlozi za dodjelu Priznanja zaprimaju 

se do 31. listopada  za tekuću godinu.  

Ukoliko dobiveni prijedlog nije u skladu s Pravilnikom vraća se predlagaču s uputom za 

nadopunu, izmjenu, popravak ili za prilaganje odgovarajuće dokumentacije, odnosno za odustajanje od 

prijedloga.  
Svi prijedlozi,  izmjene i dopune prijedloga i svi drugi zahtjevi  Odbora za odličja VZOBŽ   

moraju biti usklađeni sa ovim  Pravilnikom do 31. listopada tekuće godine.  

 

Nepotpuni, netočni i zakašnjeli zahtjevi neće se razmatrati.   
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Članak 11. 

  
Postupak za dodjelu Priznanja javan je u smislu Statuta Vatrogasne zajednice Osječko- 

baranjske županije, a rezultati dodjele objavljuju se na način predviđen statutom ili drugim aktom 

organizacije. 
 
 

Članak 12. 

  
Kandidat za dodjelu Priznanja ne može aktivno sudjelovati pri donošenju odluke u dodjeli 

vlastitog priznanja. 
 

Članak 13. 

  
Kad se u hitnim slučajevima dodjeljuje Priznanje vatrogasnim organizacijama i njihovim 

članovima te organizacijama i pojedincima iz inozemstva, postupak se može voditi po skraćenom 

načinu dogovorom predsjednika, Zapovjednika i tajnika  VZ OBŽ, uz suglasnost predsjednika Odbora 

za dodjelu vatrogasnih priznanja. 
 
 

III. POSTUPCI I KRITERIJI DODJELE ODLIKOVANJA 

 

Članak 14. 

  
Kriterij za dodjeljivanje Priznanja, koji je sadržan u uvjetima članka 4. Pravilnika o dodjeli 

priznanja, 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 organizaciju ili čovjeka, za konkretno djelo, čin, 

podvig, doprinos ili zasluge. 

Kriterij za dodjelu Priznanja nije redovna, rutinska ili uobičajena djelatnost, odnosno samo 

“sudjelovanje” u vatrogastvu i djelatnosti zaštite od požara. 

 

Članak 15. 

 

Predlagači iz čl. 6. ovoga Pravilnika kod predlaganja kandidata, Odbor za dodjelu odličja 
VZOBŽ kod selekcije prijedloga i Predsjedništvo VZOBŽ kod donošenja odluke o dodjeli Priznanja 

naročito će voditi računa da se Priznanje dodijeli zaslužnim članovima vatrogasne organizacije koji su 

ostvarili zapažene i značajne uspjehe u radu, ali nisu stekli uvjete za dodjelu nekoga od oblika 

priznanja  opisanih u Pravilniku  o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i 

plaketa koji je propisala Hrvatska vatrogasna zajednica.  

 

Članak 16.  

 

Vjerodostojno tumačenje ovoga Pravilnika donosi Predsjedništvo Vatrogasne zajednice 

Osječko baranjske županije. 

 
U Osijeku , 18.12.2014. godine    

        PREDSJEDNIK: 

 

        Nikica Mužević 

         

 

 


