ПРАВИЛНИК
o ватрогасним одликовањима

На основу члана 31. Статута Ватрогасног савеза Србије, Извршни одбор је на
седници одржаној 31.01.2005 године донео :

ПРАВИЛНИК
o ватрогасним одликовањима
Члан 1.
Ватрогасна одликовања су намењена ватрогасним организацијама Србије, и
њиховим члановима.
Знаци признања се могу доделити и другим органима и организацијама, као и
појединацима за допринос развоју ватрогаства и заштите од пожара, као и за показану
храброст и пожртвовање на спашавању људи и имовине од пожара на простору Државне
заједнице Србија и Црна Гора.
Ватрогасна одликовања се могу доделити и ватрогасним организацијама страних
земаља, као и њиховим члановима, за посебне заслуге и допринос у развоју сарадње са
ватрогасним организацијама у Србији, и њиховој међународној афирмацији.
Члан 2.
Одликовања Ватрогасног савеза Србије су :
- Почасни ватрогасни крст,
- Орден ЊКВ Краљевића Томислава Карађорђевића I, II и III степена.
Одликовања окружних-градских ватрогасних савеза су :
- Златни крст за посебне заслуге,
- Сребрни крст за пожртвованост.
Члан 3.
Највише одликовање Ватрогасног савеза Србије, које се додељује особама за
посебне заслуге у развоју ватрогаства и заштите од пожара је :
Почасни ватрогасни крст
Члан 4.
За поједнице који су се својим радом у ватрогасним организцијама посебно
истакли, додељује се :
- Орден ЊКВ Краљевића Томислава Карађорђевића I, II и III степена
Члан 5.
За показано залагање, постигнуте резултате на пољу превентиве и организационе
делатности, као и за напредак ватрогаства и заштите од пожара додељује се :
- Златни крст за посебне заслуге
Члан 6.
За јуначко дело и несебичну храброст при спашавању људских живота и
материјалних добара, од пожара и других елемантарних непогода додељује се :
Сребрни крст за пожртвованост

Члан 7.
Ватрогасно одликовање из члана 3. додељује Скупштина Ватрогасног савеза
Србије на предлог Извршног одбора.
Носилац одликовања из члана 3. постаје почасни члан Ватрогасног савеза Србије.
Ватрогасна одликовања из члана 4. додељује Извршни одбор ВСС-а, на предлог
ДВД-а, ОВС-а, Окр-гр. ВС-а, и других организација и органа, а из члана 5. и 6. Извршни
одбор окружног-градског ватрогасног савеза, на предлог ДВД-а, ОВС- а, и других
организација и органа, преко Комисија за доделу ватрогасних одликовања.
Ватрогасна одликовања се додељују у складу са бројем активних чланова
ватрогасне организације, према посебном упутству.
Део трошкова израде одликовања и дипломе сноси предлагач.
Предлог за доделу ватрогасних одликовања се подноси на посебном образцу који
прописује ВСС.
Члан 8.
Члан Ватрогасне организације у Србији, може добити прво одликовање после
проведених 5 година у ватрогасној организацији, изузев одликовања из члана 6. овог
Правилника.
Временски период између два добијена одликовања не може бити краћи од 5
година, изузев одликовања из члана 6. овог Правилника.
За оцену предлога за доделу ватрогасних признања Извршни одбор који додељује
одликовање, именује Комисију за доделу ватрогасних одликовања.
Извршни одбор при одлучивању о предлозима за доделу ватрогасних одликовања,
разматра мишљење Комисије за доделу ватрогасних одликовања.
Извршни одбор у сарадњи са Комисијом за доделу ватрогасних одликовања, може
доделити ватрогасно одликовање и без предлога ватрогасне организације, али за свој
чин мора имати писану и аргументовану докуметацију.
Комисија за доделу ватрогасних признања заседа три пута годишње и то: 15-ог
фебруара, 15-ог маја и 15-ог септембра, а предлози се достављају најкасније 21 дан пре
одржавања седнице. Комисија може заседати још једном у току године ако се за то укаже
потреба.
Члан 9.
За свако добијено одликовање, издаје се потврда о добијеном одликовању, а
потврду потписује председник Извршног одбора који додељује признање.
У потврди мора стајати :
- Име одликованог,
- Врста одликовања,
- ДВД где је одликовани активан,
- Датум и број решења о додели одликовања.

Одликовање може носити само одликовани у складу са Правилником о
ватрогасним униформама
После смрти одликованог, одликовања задржава породица или најближи сродници,
без права ношења.
Ако таквих нема, одликовања задржава ДВД где је одликовани био члан.
Члан 11.
Одликовање из члана 3. додељује председник Ватрогасног савеза Србије на
Скупштини.
Ватрогасна одликовања из члана 4. 5. и 6. уручује члан Извршног одбора који
додељује одликовање, на скупштинама или пригодним свечаностима ватрогасних
организација.
Одликовани који изгуби одликовање или потврду, има право уз доказ да добије
друго одликовање или потврду уз надокнаду. ВСС води евиденцију о свим додељеним
ватрогасним одликовањима.
Изглед одликовања и заменица су дати у прилогу Правилника и његов су саставни
део.
Тумачење овог правилника даје Извршни одбор ВСС-а.
Члан 12.
Одликовања додељена по одредбама досадашњег Правилника преводе се на
следећи начин :
- Ватрогасна звезда II степена постаје Орден ЊКВ Краљевића Томислава Карађорђевића
III степена,
- Ватрогасна звезда I степена постаје Орден ЊКВ Краљевића Томислава Карађорђевића
II степена.
Члан 13.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о знацима
признања ВСС-а, донет 23.11.1976. године.
Председник ВСС-а
____________________ с.р.

