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Poštovani predstojniče Ureda predsjednika Vlade 

kojeg danas ovdje predstavljate, poštovani ministre obrane, 

poštovani državni tajnici, poštovani gradonačelniče Grada 

Zagreba, poštovani predsjedniče Gradske skupštine Grada 

Zagreba, poštovana tajnice kabineta ministra vanjskih 

poslova, poštovani načelniče Glavnog stožera Oružanih 

snaga Republike Hrvatske, poštovani zapovjedniče, dame i 

gospodo, dragi prijatelji. 

Danas slavimo nacionalni praznik Francuske 

Republike, koji nam u sjećanje istodobno priziva osvajanje 

Bastille 14. srpnja 1789. kojom je okončana kraljevska 

samovolja, te praznik federacije 14. srpnja 1790. godine, 

prvu manifestaciju nacionalnog republičkog jedinstva. 

Ponosni smo na ovu dvostruku baštinu, koja je 

istovremeno francuska i univerzalna. No, ove godine, u 

vrijeme kada se diljem Europe zajedno borimo protiv 

koronavirusa te kada je vaš grad, Zagreb, jako stradao u 

potresu koji je 22. ožujka odnio jedan mladi život i nanio 

štetu u iznosu većem od 11 milijardi eura, ne možemo na 

pameti imati slavlje i ne možemo danas organizirati "Bal 

vatrogasaca", tu popularnu francusku tradiciju koju 

volimo. 



U skladu sa željom predsjednika Francuske 

Republike, Emmanuela Macrona, odlučili smo 

tradicionalne svečane proslave 14. srpnja zamijeniti 

odavanjem priznanja.  

Odavanjem priznanja vatrogascima, koji su bili na 

prvoj liniji obrane tijekom potresa 22. ožujka, dok je 

koronavirus još bio u punom jeku širenja. Hvala 

zapovjedniče što ste nas danas primili. Mislim i na vojnike 

koji su se odmah stavili na raspolaganje i čija je stručnost 

tijekom izvođenja operacije na tornju zagrebačke katedrale 

ostavila bez daha sve prijatelje Hrvatske diljem svijeta. 

Također mislim i na djelatnike civilne zaštite, policijske 

snage i medicinsko osoblje, koji su priskočili u pomoć 

osobama stradalim u potresu i žrtvama COVID-a, i koji su 

zajedno uspjeli ograničiti širenje pandemije u Hrvatskoj. 

Naposljetku, mislim i na civilno društvo, a posebno na 

zakladu Solidarna koja pomaže ljudima koji su bili 

prisiljeni napustiti svoje domove i koju podupiremo. 

 

Želio bih svima vama izraziti iskrenu zahvalnost, u 

ime mojih suradnika, njihovih obitelji i mene osobno. Svi 

smo imali priliku uvjeriti se u vašu učinkovitost, 

reaktivnost, osjećaj dužnosti, nesebičnost i vašu predanost. 

Liječnici, njegovatelji, vatrogasci, vojnici, policija, 

spasioci, u kratkom ste vremenu osigurali grad i okolicu i 

stanovnicima omogućili da se ponovno nađu u 



prihvatljivom životnom okružju, čuvajući ih istovremeno 

od pogoršanja epidemiološke situacije. 

No, šire govoreći, želim vam izraziti i zahvalnost u 

ime  Francuske: jer se ova borba nije odnosila samo na 

Zagreb, niti samo na Hrvatsku. Radi se o vječnoj borbi 

protiv udaraca sudbine, prirodnih katastrofa, protiv 

sebičnosti, protiv odustajanja, o borbi za solidarnost koju 

zajedno vodimo u Europi i širom svijeta. 

Francusko veleposlanstvo dugi niz godina surađuje s 

hrvatskim službama spašavanja i sigurnosti, s kojima je 

uspostavilo odnos protkan poštovanjem i prijateljstvom. 

Od 2007. do 2012. godine, francuski i hrvatski vatrogasci 

redovito su surađivali na temu kako reagirati u slučaju 

potresa te u pogledu tehnika spašavanja iz ruševina – složit 

ćemo se da ja na kraju nažalost bilo i korisno. Te su 

tehnike od tada u potpunosti integrirane u obuku hrvatskih 

vatrogasaca. 

Surađivali smo na mnogim drugim područjima: na 

uspostavi operativnih zapovjednih centara (2014.), na 

tehnikama izvlačenja unesrećenih osoba iz vozila (2016., 

zatim 2017. i 2019. tehničke intervencije na vozilima nove 

generacije), na retardantima u 2018. godini, na upravljanju 

specifičnim rizicima kao što je kemijska dekontaminacija 

(2014. i 2015.). 

Od 2016. godine, uz pomoć francuske nevladine 

organizacije Vatrogasci za hitne međunarodne intervencije 



(PUI), ovom prilikom pozdravljam dva njezina 

predstavnika koja su danas s nama, uspjeli smo 

organizirati tri donacije vatrogasnih vozila namijenjenih za 

borbu protiv šumskih požara : DVD-u Donji Mosti, DVD-

u Biograd na Moru te DVD-u Samobor. 

 

Naša suradnja nije samo dugotrajna, nego je i bogata i 

raznolika. Svako iskustvo nam omogućava razmjenu i 

učenje novih tehnika, učvršćivanje veza između naših 

dviju zemalja, te kolektivno usavršavanje kako bismo bili 

još učinkovitiji. 

 

Francuska je prisutna. Mi smo prijatelji u dobrim 

vremenima, ali i prijatelji koji se znaju mobilizirati u 

teškim vremenima. Isto je Hrvatska učinila za nas, jer 

nismo zaboravili pomoć koju ste nam pružili nakon požara 

koji je 15. i 16. travnja 2019. zamalo progutao katedralu 

Notre Dame u Parizu. 

 

Mi smo to učinili podržavajući hrvatsko predsjedanje 

Vijećem ministara Europske unije koje se moralo suočiti s 

najvećim izazovom, s kakvim se nijedno predsjedništvo 

dosada nije moralo suočiti. Isto smo učinili kada smo već 

25. ožujka poslali dvije tone opreme koju je francuska 

služba civilne zaštite donirala za osobe koje su morale 



napustiti domove. Znam da će sjećanje na ovaj trenutak, na 

praznim avionskim pistama, ostati jedan od najvažnijih 

trenutaka moje diplomatske karijere. 

Danas sa zadovoljstvom najavljujem dostavu opreme 

za spašavanje, uključujući dvadeset korita za evakuaciju 

ranjenih osoba te osobnu zaštitnu opremu za vatrogasce 

(dvadeset sklopivih nosila za hitne slučajeve i pripadajući 

dodaci, rukavice, posebno medicinska oprema, u ukupnoj 

vrijednosti od 50 000 eura) udruge Vatrogasci za hitne 

međunarodne intervencije, koju još jednom pozdravljam i 

čiji predstavnici će vam ih predstaviti. Dodao bih kako će 

Francusko veleposlanstvo i ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova donirati 10 000 tableta protiv 

dehidracije, koja je smrtni neprijatelj vatrogasaca i zbog 

koje je nedavno jedan mladi vatrogasac izgubio život. 

Osim toga, sljedećeg listopada dva instruktora iz Glavne 

uprave za civilnu zaštitu organizirat će obuku o tehnikama 

spašavanja u ekstremnim uvjetima. 

 

Ovo su, dame i gospodo, bile moje glavne današnje 

poruke. Svima vama koji svakodnevno pružate zaštitu 

stanovništva, izražavam još jednom svu našu zahvalnost. 

Prije nego vam uručim komemorativnu ploču i donaciju, 

prepuštam riječ predstojniku Ureda predsjednika Vlade te 

svima poručujem : živjela Francuska, živjela Hrvatska. 


