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Predmet: Prijedlog Zakljuika o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta
Javne vatrogasne postrojbe Pula

Nadelnik Opiine FaZana, dana 16.11.2020. godine, razmotrio je nacrt Zakljudka o

davanj u prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pula te je
temeljem dlanka 56. Statuta Op6ine FaZana (,.SluZbene novine Istarske Zupanije" broj l0/13)
donio

ZAKLJU.AK

I
Utvrduje se prijedlog Zakljudka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta

Javne vatrogasne postroj be Pula.
Akt iz todke I . ovog Zakljudka sastavni je dio istog.

II
Ovaj Zakljudak proslijedit ie se Op6inskom vije6u Opiine FaZana, na nadleZno

postupanje.
Ovta5iuju se Radomir Korai, Nadelnik Opdine FaZana, Ada Damjanac, zamjenica

Nadetnika Opiine FaZana, sluZbenici Jedinstvenog upravnog odjela po ovlaStenju, da

sudjeluju u radu Opiinskog vijeia po prijedlogu akta, te da se izja5njavaju o amandmanima na

isti.

III
Ovaj Zakljudak stupa na snagu danom dono5enja

Naiclnik:
R nl Korat
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Na temelju dlanka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (,,Narodne novine" broj 76193,

29197, 47199, 35108 i l27ll9), tlmka 122. stavka 2. Zakona o vatrogastvu (,,Narodne novine"
broj 125119) i dl. 39. Statuta Opiine FaZana (SluZbene novine Istarske Zupanije broj l0/13),
Opiinsko vije6e Opiine Faiana, na sjednici odrZanoj dana _ 2020. godine donijelo je

ZAKLJUCAK
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pula

I
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pula, u

predloZenom tekstu koje je utvrdilo Upravno vije6e Javne vatrogasne postrojbe Pula.
Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pula prileZi ovom Zakljudku i dini njegov

sastavni dio.
II

Ovaj Zakljudak stupa na snagu danom donoSenja.

Opdinsko vije6e Op6ine Faiana

Predsjednik:
Aleksej Mi5an



OBRAZLOZENJE

Zbog navedenog ukazala se potreba uskladivanja Statuta sa zakonskim propisima, a

kako je bilo potrebno poduzeti opseZne izmjene i dopune, Upravno vijeie Javne vatrogasne
postrojbe Pula je, na sjednici odrZanoj dana 07. listopada 2020. godine, utvrdilo prijedlog
novog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pula.

U nastavku prikazujemo kratak pregled novog Statuta Javne vatrogasne postrojbe
Pula:

I
Opie odredbe odreduju da se Statutom ureduje status, naziv, sjediSte, djelatnost, podrudje
djelovanja, pedat i Stambilj, zastupanje i predstavljanje, tijela, njihove ovlasti i nadin
odludivanja, imovina i financijsko poslovanje, medusobna prava i obveze, unutamje
ustrojstvo i odredbe o radnicima. nadin ostvarivanja suradnje sa sindikatom, javnost rada,
za5tita tajnosti podataka te druga pitanja od znataja za obavljanje djelatnosti i poslovanje
Javne vatrogasne postrojbe Pula.

II
Status vatrogasne postrojbe odreduje da je Javna Vatrogasna postrojba Pula javna ustanova u
vlasniStvu osnivada koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu sluZbu na podrudju Grada
Pule-Pola, Grada Vodnjana-Dignano, Op6ine Barban, FaZana-Fasana, LiZnjan-Lisignano,
Mardana, Medulin i Svetvindenat.

III
Naziv i sjedi5te vatrogasne postrojbe daje podatke koji su traZeni samim nazivom glave.

Podrudje djelovanja definira da Javna Vatrogasna postrojba Pula djeluje na podrudju
navedenih osnivada, ali i na drugim podrudjima, sukladno zapovjedi nadleZnog zapovjednika.

VI
Pedat i Stambilj opisani su u Sestoj glavi Statuta.

VII
Zastupanje i predstavljanje navodi zapovjednika kao osobu koja zastupa i predstavlja
postrojbu te ovla5iuje i daje punomo6i drugim osobama koje zapovjednik ovlasti.

VIII
Tijela vatrogasne postrojbe glavaje u koj oj su odredena tijela postrojbe i to Vatrogasno vijeie
i zapovjednik. Regulirane su aktivnosti tijela, nadin imenovanja, sastav i broj dlanova tijela te

Krajem 2019. godine donesen je novi Zakon o vatrogastvu ("NN" br. 125119), a do5lo
je i do izmjena i dopuna Zakona o ustanovama ("NN" br. 76193,29/97, 47/99, 35108 i
127 /19).

IV
Djelatnosti vatrogasne postrojbe daju pregled djelatnosti koje 6e ova postrojba obavljati.



nadin obavljanja poslova iz nadleZnosti tijela, sukladno Zakonu o vatrogastvu. U odnosu na
stari Statut najveda izmjena dogada se na relaciji Upravno vije6e - Vatrogasno vijeie,
odnosno tko su sve dlanovi Vatrogasnog vijeia i tko ih imenuje. ProduZenje i mandat dlanova
Vatrogasnog vijeia, u odnosu na mandat dlanova Upravnog vijeia na pet, s detiri godine.
Novina, sukladno Zakonu o vatrogastvu, a u odnosu na stari Statut jeste i mandat

zapovjednika Vatrogasne postrojbe u trajanju od pet godina, kao i nadin imanovanja
zamjenika i pomoinika zapovjednika Vatrogasne postrojbe.

IX
Imovina i financijsko poslovanje definira osiguravanje sredstava za rad te uporabu sredstava

ostvarenih vlastitom djelatnosS6u, kao iobveze te odgovomost za planiranje i izvr5avanje
financijskog plana.

x
Medusobna prava i obveze osnivada i Javne vatrogasne postrojbe Pula definirana su desetom
glavom.

XII
Suradnja sa sindikatom definiraje ovom glavom

XIII
Javnost rada opisuje razinujavnosti i prava za davanje odgovaraju6ih priopienja.

XIV
Za5tita tajnosti podataka uredena je ovom glavom.

Opii idrugi akti glavaje kojom su utvrdeni opii akti postrojbe i nadin njihovog dono5enja

XI
Unutarnje ustrojstvo i radnici glava je koja definira odredivanje broja profesionalnih
vatrogasaca te nadin popunjavanja radnih mjesta u postrojbi.

XVI
Prijelazne i zavr5ne odredbe odreduju da danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje

vaZiti Statut Javne vatrogasne postrojbe Pula - prodiSieni tekst donijet na sjednici 12.

studenog 2008. godine. Ujedno je odreden rok uskladenja opiih akata Javne vatrogasne

postrojbe Pula s podredbama Statuta.

Slijedom navedenog, Upravno vijeie Javne vatrogasne postrojbe Pula predlaZe osnivadima da

donesu zakljudak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pula,

kako bi pripremilo dokument za usvajanje i temeljni propis Vatrogasnom vijeiu.



Na temelju tlarka 122. stavka 2. Zakona o vatrogastvu (,,Narodne novine" broj
l25ll9) i dlanka 54. stavka 1., a u skladu s dlankom 53. stavkom 1. Zakona o ustanovama
(,.Narodne novine" broj 76193, 29197, 47199, 35108 i 127119), Upravno vijeie Javne
vatrogasne postrojbe Pula, na sjednici odrZanoj dana
suglasnost osnivada:

uz prethodnu

Grada Pule-Pola KLASA
Opiine Barban KLASA
Opiine FaZana-Fasana

od
Opdine LiZnj an-Lisignano KLASA
Op6ine Mardana KLASA:
Opiine Medulin KLASA:
Opiine Svetvinienat KLASA:

URBROJ
URBROJ

KLASA:

URBROJ:
URBROJ:
I]RBROJ:
URBROJ:

od
od

URBROJ:

od
od
od
od

L

i Grada Vodnjana-Dignano KLASA:_URBROJ: od

donijelo je

STATUT
JA\AIE VATROGASNE POSTROJBE PULA

OPCE ODREDBE

Clanak l.

Ovim Statutom ureduje se status, naziv, sjediSte, djelatnost, podrudje djelovanja, pedat

i Stambilj, zastupanje i predstavljanje, tijela, njihove ovlasti i nadin odludivanja, imovina i

financijsko poslovanje, medusobna prava i obveze, unutamju ustrojstvo i odredbe o

radnicima, nadin ostvarivanja suradnje sa sindikatom, javnost rada, za5tita tajnosti podataka te
druga pitanja od znadaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Javne vatrogasne postrojbe
Pula ( u daljnjem tekstu: Vatrogasna postrojba).

tlanak 2.

Vatrogasnu postrojbu osnovali su Grad Pula-Pola, Forum 1, Pula, OIB 79517841355,

Grad Vodnjan-Dignano Trgovadka ul. 2, Vodnjan, OIB 15554218499, i Opiine Barban,

Barban 69, Barban, OIB 98875297738, FaZana-Fasana,43. Istarske divizije 8, FaZana, OIB
47321571460, LiZnjan-Lisignano, Krasa 7, LiLfian, OIB 06978590361, Mardana, Mardana
158, Mardana, OIB 34665962557, Medutin, Centar 223, Medulin, OIB 70537271639 i

Svetvindenat, Svetvindenat 47, Svetvindenat, OIB 79825866723 osnivadkim aktom -
Sporazumom o osnivanju Javne ustanove - Javne vatrogasne postrojbe Pula.

IL STATUS VATROGASNE POSTROJ B E

tlanak 3.

Vatrogasna postrojba je javna ustanova, u vlasniStvu osnivada - Grada Pule-Pola,

Forum l, Pula, OIB 79517841355, Grada Vodnjana-Dignano Trgovadka ul. 2, Vodnjan, OIB
15554218499 i Opiine Barban, Barban 69, Barban, OIB 9887 52977 3 8, FerZana-Fasana, 43.

Istarske divizije 8, FaZana, OIB 47321571460, LiZnjan-Lisignano, Krasa 7, LiZnjan' OIB

06978590361, Mardana, Mardana 158, Mardana, OIB 34665962557, Medulin, Centar 223,



Medulin, OIB 70537271639 i Svetvindenat, Svetvindenat 47, Svetvindenat, OIB
79825866723, koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu sluZbu na podrudju Crada Pula-
Pola, Grada Vodnjana-Dignano, i Opiine Barban, FaZana-Fasana,, LiZnj an-Lisignano,
Mardana. Medulin i Svetvindenat.

tlanak 4.

Odluku o statusnim promjenama i prestanku rada Vatrogasne postrojbe donose
osnivadi.

Osnivadka prava i duZnosti u ime osnivada obavlja Gradsko vijeie odnosno Opiinsko
vijeie, ako ovim Statutom nije drugadije odredeno.

ilL NAZIV I SJEDISTE VATROGASNE POSTROJBE

ilanak 5.

Naziv Vatrogasne postrojbe je : JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA.
Skradeni naziv je: JVP PULA

Sjedi5te Vatrogasne postrojbe je u Puli, Dobrilina 16.

Naziv Vatrogasne postrojbe mora biti istaknut na zgradi u kojoj je sjedi5te Vatrogasne
postrojbe.

Clanak 7.

Odluku o promjeni naziva i
prijedlog Vatrogasnog vijeia.

sjediSta Vatrogasne postrojbe donose osnivadi, Itil

IV. DJ E LATN OS T VA T RO GAS N E POS T ROJ B E

ilanak 8.

Djelatnosti Vatrogasne postrojbe su:

*Ga5enje poZara i spaiavanje ljudi, Zivotinja i imovine ugroZenih poZarom i
eksplozijom ili drugim ugroziuna na kopnu, vodi i ispod vodene povrSine

*PruZanje tehnidke pomoii u nezgodama i opasnim situacijama na kopnu, vodi i ispod
vodene povrSine

*Obavljanje poslova u ekoloSkim i drugim nesreiama
+Sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera za5tite od poZara i eksplozija
+PruZanj e usluga vatrogasnih (protupoZamih) osiguranja i tehnidke za5tite
*Pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti
* PruZanje usluge najma prostora
* PruZanje usluge prijevoza vode
*PruZanje usluge ispumpavanja
* PruZanje usluge nadzora nad vatrodojavnim sustavom
* Iznaj mlj ivanje vatrogasne opreme
*Pripremanje i organizacija seminara iz djelatnosti
*Osposobljavanje i usavrSavanje u suslavu vatrogastva

tlanak 6.



*lzdavanje knjiga, skripti i ostalih strudnih publikacija iz djelatnosti

Pored djelatnosti iz stavka l. ovog dlanka, odnosno djelatnosti upisanih u sudski
registar, Vatrogasna postrojba moZe obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu
ili uobidajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

Djelatnosti koje se ne smatraju vatrogasnom djelatno56u, Vatrogasna postrojba moZe

obavljati sukladno posebnim propisima, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost
vatrogasne postrojbe.

ilanak 9.

Vatrogasna postrojba je nadleZno tijelo za provedbu vatrogasne djelatnosti te je ista
nepromjenjiva.

Vatrogasna postrojba moZe promijeniti ili proSiriti djelatnost, osim vatrogasne
djelatnosti za koju je osnovana.

Odluku o promjeni ili pro5irenju djelatnosti Vatrogasne postrojbe donose osnivadi, na
prijedlog Vatrogasnog vijeia.

V. PODRAEJE DJELOVANJA VATROGASNE POSTROJBE

tlanak 10.

Vatrogasna postrojba djeluje na podrudju Grada Pule-Pola, Grada Vodnjana-Dignano,
Opiina Barban, Op6ine FaZana-Fasana, Opiine LiZnjan-Lisignano, Opdine Mardana, Op6ine
Medulin i Opiine Svetvindenat.

Vatrogasna postrojba moZe sudjelovati i u vatrogasnim intervencijama izvan podrudja

osnivada, sukladno zakonu i drugim vaZeiim propisima, odgovaraju6im planovima zaStite od
poZara, vatrogasnim i provedbenim planovima te na temelju sporazuma o sufinanciranju s

drugim jedinicama lokalne samouprave, vodeii raduna da se osigura neprekidna nuZna
protupoZama za5tita podrudj a osnivada.

Na temelju zapovijedi nadleZnog vatrogasnog zapovjednika, Vatrogasna postrojba
duZnaje sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan podrudja djelovanja.

W. PEEAT, ST,IUNTLI T ZNIK VATROGASNE POSTROTBE

ilanak I l.

U pravnom prometu Vatrogasna postrojba koristi pedat i Stambilj.
Pedat Vatrogasne postrojbe je okruglog oblika, na dijem se obodu nalazi natpis:

JAV\IA VATROGASNA POSTROJBA PULA, a u sredini je vatrogasna kaciga sa bakljom i
sjekiricom.

Za svakodnevno poslovanje Vatrogasna postrojba ima Stambilj koji je pravokutnog

oblika na kojem je upisan tekst: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA.
U sludaju da vatrogasna postrojba ima viSe pedata i Stambilja oni moraju biti oznadeni

rednim brojevima.

tlanak t 2.

Pedatom se ovjeravaju isprave i akti Vatrogasne postrojbe u pravnom prometu.

StamUiS se upotrebljava za odgovarajude administrativno - financijsko poslovanje

Vatrogasne postrojbe.



1

2

Odlukom zapovjednika Vatrogasne postrojbe odreduje se broj pedata i Stambilja, nadin
koriStenja i duvanja pedata i Stambilja.

Clanak 13.

Vatrogasna postrojba ima znak koji je pleter okruglog oblika sa grbom RH u srediStu
kojega je vatrogasna kaciga sa bakljom i sjekiricom. Uz rub znaka ispisan je tekst JAVNA
VATROGASNA POSTROJBA PULA.

VIL ZAS T U PANJ E I P R E DS TA VLJAN J E

tlanak 14.

Vatrogasnu postrojbu zastupa i predstavlja zapovjednik.
Zapovjednik moZe dati punomo6 drugoj osobi za zastupanje Vatrogasne postrojbe u

pravnom prometu, u granicama svojih ovlasti. Punomo6 se izdaje sukladno odredbama zakona
kojim se ureduju obvezni odnosi.

Zapovjednik odreduje osobe ovla5tene za potpisivanje financijske i druge
dokumentacije.

VilL TIJELA VATROGASNE POSTROJB E

tlanak 15.

Tijela vatrogasne postrojbe su
Vatrogasno vijeie,
Zapovjednik.

l. Valrogasno vijete

ilanak 16.

Vatrogasno vijede upravlja Vatrogasnom postrojbom te u tom smislu:
1. Donosi Statut, uz prethodnu suglasnost osnivada,
2. Donosi opie akte, na prijedlog zapovjednika,
3. PredlaZe osnivadima statusne promjene, promjenu ili proSirenje djelatnosti te promjenu
naziva i sjediSta Vatrogasne postrojbe,
4. Raspisuje natjedaj te utvrduje prijedlog za imenovanje zapovjednika,
5. Donosi programe rada i razvoja, na prijedlog zapovjednika i nadzire njihovo provotlenje.
6. Donosi financijski ptan i godi5nji hnancijski izvjeStaj,
7. Raspravlja i odluduje o izvjeSiu zapovjednika o radu Vatrogasne postrojbe,
8. Odluduje o stjecanju novih nekretnina, njihovom optereienju i otudenju, uz prethodnu
suglasnost osnivada,
9. Odluduje o stjecanju, optereiivanju i otudenju ostale imovine vrijednosti iznad 200.000,00
kuna na prijedlog zapovjednika, uz prethodnu suglasnost osnivada, a vezano uz usvojeni
program rada i financijski plan,
10. Odluduje o prigovorima na akte od strane zapovjednika,
I l. Donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odluduje o pojedinim pravima
radnika,
12. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i op6im aktima Vatrogasne
postrojbe.



Clanak 17.

Vatrogasno vije6e ima pet (5) dlanova, a dine ga:

- jedan (l) predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice,
- jedan (l) predstavnik Vatrogasne zajednice Zupanije,
- jedan (l) predstavnik Podrudne vatrogasne zajednice,
- jedan (l) predstavnik osnivada,
- jedan (l) predstavnik radnika Vatrogasne postrojbe.

ilanove Vatrogasnog vijeda iz stavka 1. podstavka l. - 3. ovog dlanka imenuje
Hrvatska vatrogasna zajednica, odnosno vatrogasne zajednice.

ilana Vatrogasnog vijeda iz stavka 1. podstavka 4. ovog dlanka imenuje osnivad u
kojem je sjedi5te Javne vatrogasne postrojbe Pula.

elana Vatrogasnog vije6a iz stavka 1. podstavka 5. ovog dlanka biraju izmetlu sebe

radnici zaposleni u Vatrogasnoj postrojbi na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim
glasovanjem, na nadin utvrden zakonom.

Izbor dlanova Vatrogasnog vijeia iz stavka 4. ovog dlanka obaviti ie se najkasnije u

roku od 15 dana od dana imenovanja dlanova Vatrogasnog vije6a od strane Hrvatske
vatrogasne zajednice, vatrogasnih zajednica i osnivada.

Mandat dlanova Vatrogasnog vijeia traj e pet (5) godina, a podinje te6i danom
konstituiranja Vatrogasnog vijeia.

Clanovi Vatrogasnog vijeda nemaju pravo na naknadu.

ilanak 18.

Prvu konstituirajuiu sjednicu Vatrogasnog vijeia saziva Zapovjednik u roku od 30

dana od dana imenovanja dlanova Vatrogasnog vije6a, na koj oj dlanovi vatrogasnog vije6a
izmedu sebe biraju predsjednika.

Predsjednik vatrogasnog vije6a saziva i vodi sjednice Vatrogasnog vijeia, a najmanje
jednom u tri (3) mjeseca te potpisuje akte koje donosi Vatrogasno vije6e, a u pitanju
odludivania ima polo2aj dlana.

Predsjednik Vatrogasnog vijeia duZan je sazvati sjednicu na zahtjev zapovjednika ili
najmanje tri (3) dlana Vatrogasnog vije6a.

U sludaju odsutnosti ili sprijedenosti predsjednika Vatrogasnog vije6a zamjenjuje ga,

sa svim ovlastima predsjednika, dlan Vatrogasnog vije6a kojeg on za to ovlasti.

tlanak 19.

ilanu Vatrogasnog vije6a iz reda Hrvatske vatrogasne zajednice, odnosno vatrogasnih

zajednica, odnosno osnivada prestaje mandat:
- na osobni zahtjev,
- ako bude razrijeSen.

elanu Vatrogasnog vijeia koji je izabran iz reda radnika Vatrogasne postrojbe prestaje

mandat:
- na osobni zahtjev,
- ako mu prestane radni odnos u Vatrogasnoj postrojbi,
- opozivom radnika Vatrogasne postrojbe na nadin utvrden zakonom.



U sludaju kada dlanu Vatrogasnog vijeia mandati prestaje prije isteka vremena na koji
ie imenovan, odnosno izabran, novom dlanu Vatrogasnog vijeda mandat traje do isteka
mandata dlana Vatrogasnog vijeia umjesto kojeg je imenovan, odnosno izabran.

ilanak 20.

Vatrogasno vijede poslove iz svoje nadleZnosti obavlja na sjednicama.
Vatrogasno vijeie pravovaljano raspravlja i odluduje kada je na sjednici prisutna

natpolovidna veiina ukupnog broja dlanova Vatrogasnog vijeda.
Vatrogasno vijeie odluke donosi natpolovidnom veiinom prisutnih dlanova, osim u

sludajevima donoSenja statuta, financijskog plana i financijskog izvjeStaja, kad odluke donosi
natpolovidnom veiinom ukupnog broja dlanova Vatrogasnog vije6a.

Vatrogasno vijeie donosi poslovnik o radu Vatrogasnog vijeia kojim se pobliZe
ureduju pitanja iz djelokruga rada Vatrogasnog vijeia koja nisu regulirana zakonom i ovim
Statutom.

Clanak22.

O radu sjednice Vatrogasnog vijeia vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrZi osnovne podatke o radu na sjednici, o iznesenim prijedlozima, o

sudjelovanju na raspravi te o donesenim aktima.
Zapisnik potpisuje zapisnidar i predsjednik Vatrogasnog vijeda.
Zapisnik se obvezno dostavlja dlanovima Vatrogasnog vijeia uz poziv i materijal za

slj edeiu sj ednicu Vatrogasnog vij e6a.

2. Zapoujednik

Clanak 23.

Zapovjednikje poslovodni i strudni voditelj Vatrogasne postrojbe te u tom svojstvu:
- organizira i vodi rad i poslovanje Vatrogasne postrojbe,
- predstavlja i zastupa Vatrogasnu postrojbu,
- poduzima odgovarajude radnje u ime i za radun Vatrogasne postrojbe,
- odgovara za zakonitost rada Vatrogasne postrojbe,
- odgovara za financijsko poslovanje Vatrogasne postrojbe,
- predla'Ze plan i program rada Vatrogasne postrojbe Vatrogasnom vijeiu,
- podnosi pisano izvje3ie o radu Vatrogasne postrojbe jednom godi5nje Vatrogasnom

vileiu,

elan Vatrogasnog vije6a moZe biti razrije5en, odnosno opozvan u sljede6im
sludajevima:

- ako se ne pridrZava uputa i smjemica tijela, odnosno osoba koje su ga imenovale,
odnosno izabrale.

- ako sudjeluje u donoSenju nezakonitih odluka ili odluka kojima se nanosi Steta

Vatrogasnoj postrojbi, a na to je bio upozoren,
- ako zanemaruje obveze dlana Vatrogasnog vije6a.

O razrje5enju, odnosno o opozivu dlana Vatrogasnog vijeia odluduje tijelo, odnosno
organizacija, odnosno osobe koje su ga imenovale, odnosno izabrale.

dlanak 21.



- samostalno donosi odluke u vezi s djelovanjem Vatrogasne postrojbe iz svog
djelokruga,

- samostalno donosi odluke o sdecanju, opteredivanju i otudenju imovine Vatrogasne
postrojbe dija vrijednost iznosi do 200.000,00 kuna,

- donosi odluke u prvom stupnju u predmetima u kojima se odluduje o pojedinim
pravima radnika,

- organizira rad i obavlja raspored radnika Vatrogasne postrojbe,
- obavlja druge poslove utvrdene zakonom, ovim Statutom i opiim aktima Vatrogasne

postrojbe.

tlanak 2{.

Odluku o imenovanju i razrjeSenju zapovjednika donosi utvrdeni delnik jedinice

lokalne samouprave odnosno osnivad u kojem je sjedi5te Javne vatrogasne postrojbe Pula na

prijedlog Vatrogasnog vijeia, uz prethodnu suglasnost Zupanijskog vatrogasnog
zapovjednika.

Zapovjednik se imenuje na vrijeme od pet (5) godina. Po isteku mandata ista osoba

moZe biti ponovno imenovana za zapovjednika.
Osoba koja se imenuje zapovjednikom mora udovoljavati uvjetima propisanima

Zakonom o vatrogastvu i unutamjim aktima Vatrogasne postrojbe.

tlanak 25.

Zapovjednik se imenuje na temelju provedenog j avnog natjedaja.

Odluku o raspisivanju javnog natjedaja za imenovanje zapovjednika donosi
Vatrogasno vijede, najkasnije jedan (l) mjesec prije isteka mandata na koji je zapovjednik
imenovan.

U javnom natjedaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na

koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem 6e prijavljeni
kandidati biti obavijeSteni o izboru.

Rok za prijavu kandidata je osam (8) dana od objave natjedaja.

Natjedaj iz stavka l. ovog dlanka objavtjuje se ,,Narodnim novinama", pri Zavodu za

zapo5ljavanje, na mreZnim stranicama Vatrogasne postrojbe i mreZnim stranicama Grada

Pule-Pola te na oglasnoj plodi Vatrogasne postrojbe.
Prijavljeni kandidati o izboru moraju biti obavijeSteni u roku ne duZem od 45 dana od

dana isteka roka za podnoSenje prijava.

tlanak 26.

Ako se na raspisani natjedaj nitko ne prij avi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude

izabran, javni natjedaj ie se ponoviti.
Do imenovanja zapovjednika na temelju ponovljenog javnog natjedaja, imenovati 6e

se vr5itelj duZnosti zapovjednika, na vrijeme do, najduZe, godinu dana.

Vr5itelj duZnosti zapovjednika ima sva prava i obveze zapovjednika.

tlanak 27.

Zapovjednik moZe biti razrijesen duZnosti prije isteka vremena na koje je imenovan u

sludajevima i na nadin utvrden zakonom.



U sludaju razrjeSenja zapovjednika prije isteka vremena na koje je imenovan, utvrdeni
delnik jedinice lokalne samouprave odnosno osnivad u kojem je sjedi5te Vatrogasne postrojbe
ie uz prethodnu suglasnost Zupanijskog vatrogasnog zapovjednika, imenovati vr5itelja
duZnosti zapovjednika, a Vatrogasno vije6e je duZno raspisati javni natj edaj za imenovanje
zapovjednika u roku od 30 dana od dana imenovanja vr5itelja duZnosti.

ilanak 28.

Zapovj ednik ima zamjenika zapovjednika.
Zamjenik zapovjednika pomaZe zapovjedniku u obavljanju odgovarajuiih poslova,

odnosno obavlja odgovaraju6e poslove koje mu zapovjednik povjeri te zamjenj uje
zapovjednika u sludaju njegove odsutnosti ili sprijedenosti.

Zamjenik zapovjednika mora ispunjavati uvjete iz dlanka 24. stavka 3. ovog Statuta.

itanak 29.

Zamjenika zapovjednika imenuje zapovjednik Vatogasne postrojbe na mandat od pet
godina.

Na razrje5enje zamjenika zapovjednika primjenjuju se odredbe utvrdene dlankom 27.
stavkom 1. ovog Statuta.

Clanak 30.

Pomoinike zapovjednika imenuje zapovjednik Vatrogasne postrojbe iz redova radnika
u Vatrogasnoj postrojbi, na razdoblje od pet godina.

Na razrje5enje pomo6nika zapovjednika primjenjuju se iste odredbe kao i za zamjenika
zapovjednika.

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe moZe imati najvi3e pet (5) pomoinika
zapovjednika.

IX. IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE VATROGASNE POSTROIBE

Clanak 31.

Financijsko poslovanje Vatrogasne postrojbe obavlja se u skladu sa zakonom i drugim
propisima.

tlanak 32.

Sredstva za rad Vatrogasne postrojbe osiguravaju se iz proraduna osnivada te iz drugih
izvora sukladno zakonu.

Sredstva koja Vatrogasna postrojba ostvari vlastitom djelatno56u, mogu se koristiti
samo za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti.

Odluku o nadinu kori3tenja sredstava iz stavka 2. ovoga dlanka donosi Vatrogasno
vijeie.

tlanak 33.



Sredstva za rad i poslovanje Vatrogasne postrojbe koriste se samo za namjene
utvrdene zakonom te financijskom planu i godi5njim planom i programom rada Vatrogasne
postrojbe.

t'lanak 3{.

Vatrogasna postrojba za obveze prema treiima odgovara cijelom svojom imovinom.
Neketnine koje su osigurali osnivadi za obavljanje djelatnosti ne mogu se otuditi niti

opteretiti.
Osnivadi Vatrogasne postrojbe solidarno i neogranideno odgovaraju za njezine obveze.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Vatrogasna postrojba ostvari manjak prihoda, isti 6e

pokriti osnivadi.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Vatrogasna postrojba ostvari vi5ak prihoda, taj se

viSak prihoda upotrebljava iskljudivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Vatrogasne postrojbe,

sukladno planu i programu razvoja.

elanak 35.

Nalogodavac i odgovoma osoba za pravilno planiranje i izvr5avanje financijskog plana
je zapovjednik Vatrogasne postrojbe.

X. MEDT\SOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAEA I JAVNE VATROGASNE
POSTROJBE

Osnivadi davanjem prethodne suglasnosti na statut Vatrogasne postrojbe,

imenovanjem dlana Vatrogasnog vijeia, imenovanjem zapovjednika, sudjelovanjem u

gospodarenju neketninama te razmatranjem izvje56a o radu Vatrogasne postrojbe, poduzima

odgovarajuie mjere da se osigura obavljanje djelatnosti Vatrogasne postrojbe suglasno sa

zakonom, odlukom iz tlnka2. ovog Statuta i ovim Statutom.

tlanak 37.

Vatrogasna postrojba je duZna uredno i neprekidno obavljati svoju djelatnost i

racionalno poslovati, a najmanje jednom godiSnje, bez posebnog lraLenla osnivada, duZna je

osnivadima podnijeti izvjeS6e o svom radu.

tlanak 38.

Vatrogasna postrojba ima pravo traZiti od osnivada da, sukladno njegovoj nadleZnosti i

objektivnim moguinostima, osigura druga odgovarajuda sredstva i uvjete za njen rad.

il, UNUTARNJE ASTROJSTVO I RADNICI VATROGASNE POSTROJBE

elanak 39.

Unutamje ustrojstvo, minimalni broj radnika, uvjeti za pojedina radna mjesta te

poslovi i zadaci odreduju se posebnim op6im aktom Vatrogasne postrojbe, polazedi od

principa potreba i racionalnosti poslovanja, sukladno vatrogasnom planu jedinice lokalne

ilanak 36.



samouprave uskladenim s vatrogasnim planom Republike Hrvatske i vatrogasnim planom
Zupanije.

Clanak.l0.

Radna mjesta u Vatrogasnoj postrojbi popunjavaju se putem javnog natjedaja, kojeg
raspisuje zapovjednik.

U javnom natjedaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na
koje se sklapa ugovor o radu, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i roku kojem ie
prijavljeni kandidati biti obavijeSteni o izboru.

Rok za prij avu kandidataje osam (8) dana od objave natj edaja.
Natjedaj iz stavka 1. ovog dlanka objavtjuje se pri Zavodu za zapoSljavanje, na

mreZnim stranicama Vatrogasne postrojbe i mreZnim stranicama Grada Pule-Pola te na
oglasnoj plodi Vatrogasne postrojbe.

Prijavljeni kandidati o izboru moraj u biti obavije5teni u roku ne duZem od 45 dana od
dana isteka roka za podnoSenje prijava.

Prijavljeni kandidati imaju pravo u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti
podnijeti pisanu Zalbu.

XII. SURADNJA SA SINDIKATOM

Clanak {1.

Sindikalno organiziranje u Vatrogasnoj postrojbi je slobodno.
Vatrogasna postrojba duZna je sindikalnom povjereniku staviti na raspolaganje

obavijesti koje su mu potrebne za obavljanje njegove duZnosti te omoguditi uvid u akte i
dokumente u vezi s ostvarivanjem i zaStitom prava radnika iz radnog odnosa.

XIII. JAVNOST RADA

Clanak 42.

Rad Vatrogasne postrojbe je javan.
Objavljivanjem Statuta i op6ih akata o uvjetima i nadinu rada Vatrogasne postrojbe na

oglasnoj plodi i mreZnim stranicama Vatrogasne postrojbe i davanjem informacija u
sredstvima javnog priopiavanja, upoznaje se javnost, odnosno gradani i druge pravne osobe s

organizacijom rada, uvjetima i nadinom ostvarivanja programa rada Vatrogasne postrojbe te
radom Vatrogasne postrojbe kao javne ustanove.

Uvid u dokumentaciju Vatrogasne postrojbe te druge materijale u svezi s radom
Vatrogasne postrojbe omoguiiti ie se svakoj pravnoj ili fizidkoj osobi, sukladno zakonu i
opiim aktima Vatrogasne postrojbe kojima se ureduje pravo na pristup informacijama.

Odredba stavka 3. ovog dlanka ne odnosi se na materijale i dokumente koji sadrZe
informaciju koja je izuzeta od prava na uvid.

tlanak ,13.

Za davanje odgovarajuiih priopienja sredstvima javnog priopiavanja u smislu dlanka
42. ovog Statuta ovlaSten je zapovjednik te njegov zamjenik u mjeri u kojoj ga za to ovlasti
zapovjednik, odnosno druge osobe koje ovlasti zapovjednik za njihov djelokrug rada.



XIV. ZASTITA TAJNOSTI PODATAKA

e lanak 44.

Tajnim se podacima smatraju podaci koje zapovjednik, sukladno pozitivnim propisima
i opiem aktu odredi tajnim, kao i svi podaci koje kao tajne javno tijeto ili druga pravna osoba
priopii Vatrogasnoj postrojbi.

Radnici Vatrogasne postrojbe duZni su duvati sve podatke koji se smatraju tajnima bez

obzira na nadin saznanja o tim podacima iti pribavljanja, odnosno stjecanja mogudnosti uvida
u takve podatke.

Povreda duZnosti duvanja poslovne tajne predstavlja teZu povredu radne obaveze.

Obveza duvanja tajnih podataka traje i nakon prestanka radnog odnosa u Vatrogasnoj
postrojbi. sukladno pozitivnim propisima.

Obveza duvanja tajnih podataka ne odnosi se na davanje podataka pravosudnim i
upravnim tijelima.

tlanak 45.

Podatke koji su oznadeni kao tajni moZe nadleZnom tijelu priopiiti zapovjednik ili
osoba koju on za to ovlasti.

XV. OPCI I DRUGI AKTI VATROGASNE POSTROJBE

tlanak 46.

Op6i akti Vatrogasne postrojbe su Statut, pravilnici, poslovnici, procedure i odluke

kojima se ureduju pojedina pitanja iz djelokruga djelatnosti Vatrogasne postrojbe.

Statut donosi Vatrogasno vijeie, uz prethodnu suglasnost osnivada.

Ostale op6e akte donosi Vatrogasno vijeie, na prijedlog zapovjednika.

elanak 47.

Opii akti Vatrogasne postrojbe stupaju na snagu osmog dana od dana objave na

oglasnoj plodi Vatrogasne postrojbe.
Opii akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XW. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

tlanak 48.

Danom stupanja na snagu ovog Slatuta prestaje vaziti Statut Vatrogasne postrojbe Pula

- prodi56eni tekst Broj: UV-21/2008. donesen dana 12. studenog 2008. godine.

elanak 49.

Opii akti Vatrogasne postrojbe uskladiti 6e se s odredbama ovog Statuta do 31.

prosinca 2020. godine.



Do dono5enja akata u smislu stavka l. ovog dlanka, ostaju na snazi postojeii opci akti
Vatrogasne postrojbe, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

tlanak 50.

Ovaj Satut stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj plodi Vatrogasne
postrojbe.
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Prcdmet: Statut Javne vatrogasne postrojbe Pula,
prcthodna suglasnost, traZi se.-

PoStovani,

Upravno vijeie Javne vatrogasne postrojbe Pula utvrdilo je, na sjednici odrZanoj dana
07. listopada 2020. godine Prijedlog Statuta Javne Vatrogasne postrojbe Pula. Novi Statut
donosi se zbog brojnih potreba uskladivanja s novim Zakonom o vatrogastvu (,,NN" br.
125 / 1 9) i Zakonom o ustanovama (,,NN" br. 7 61 93, 29 /97, 47 1 99, 3 5 1 08 i 127 1 1 9).

Slijedom navedenog, u privitku dostavljamo prijedlog Statuta Javne vatrogasne
postrojbe Pula s obrazloZenjem, a zbog pribavljanja prethodne suglasnosti osnivada iz
Naslova.

S poStovanjem,

PREDSJEDNIK

Ardemio Zimolo

Prilog: - Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pula
- ObrazloZenje Prijedloga Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Odluka o utvrdivanj u prijedloga Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pula


