
Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br. 76193, 29197,
47/99,35108 i 127119), članka 122. stavka 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" br.
125/19), članka 19. točke 23. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01,
3/03, lN05, 8/05,2/09,9109,13/09,9113, 11/13-pročišćeni tekst, 12117,2118,2120 i 3120) i
članka 10. točke 1. Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka (Službeni
glasnik Grada Osijeka br. 17/20) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 35. sjednici održanoj 29.
prosinca 2020., donijelo je

RJEŠENJE

o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka

I.

Gradsko vijeće Grada Osijeka daje prethodnu suglasnost na Prijedlog Statuta Javne
vatrogasne postrojbe Grada Osijeka koji je 18. prosinca 2020. utvrdilo Vatrogasno vijeće
svojom Odlukom o usvajanju Prijedloga Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka, Ur.
broj: 1829/20.

II.

III.

Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka pri laže se uz ovo rješenje.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/20-01/26
URBROJ: 2158/01-01-20-18
Osijek, 29. prosinca 2020.

Predsjednik
Gradskoga vijeća

dr.sc. Željko Požega, V.r.
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Na temelju članka 122. stavka 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125119) i članka 54.
stavka 1., a u skladu s člankom 53. stavkom 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93,
29/97,47/99,35/08 i 127/19), Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka na sjednici
održanoj 30.12.2020. godine donijelo je

STATUT
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA OSIJEKA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje status, nazrv i sjedište Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka,
zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka,
djelatnost, ustrojstvo, uvjete rada, radno vrijeme, vođenje i upravljanje, djelokrug i način rada stručnih
tijela, imovina, opći akti, nadzor i javnost rada te druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti
Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka.

Članak 2.

Osnivač Javne vatrogasne postrojbe je Grad Osijek (OIB: 30050049642) sa sjedištem u Osijeku. F.
Kuhača 9 (u daljnjem tekstu: Osnivač)

Članak 3.

Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka (u daljnjem tekstu: Postrojba) javna je ustanova osnovana
za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Grada Osijeka.

Postrojba može sudjelovati i u vatrogasnim intervencijama izvan područja Osnivača, sukladno zakonu
i drugim važećim propisima, odgovarajućim planovima zaštite od požara, vatrogasnim i provedbenim
planovima, vodeći računa da se osigura neprekidna nužna protupožarna zaštita područja Osnivača.

Na temelju zapovijedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika, Postrojba je dužna sudjelovati u
vatrogasnoj intervenciji i izvan područja djelovanja.

Članak 4.

Odluku o statusnim promjenama i prestanku rada Postrojbe donosi Osnivač. Osnivačka prava
dužnosti u ime Osnivača obavlja Gradsko vijeće, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

/I NAZIV, SJEDIŠTE, PEČA T, ŽIG I ZNAK

Članak 5.

Puni naziv Postrojbe je: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA.

Skraćeni naziv je: JVP GRADA OSIJEKA

Članak 6.

Sjedište Postrojbe je u Osijeku, I. G. Kovačića broj 2.
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Naziv Postrojbe mora biti vidno istaknut na zgradi u kojoj je sjedište Postrojbe.

Članak 7.

Odluku o promjeni naziva i sjedišta Postrojbe donosi Osnivač, na prijedlog Vatrogasnog vijeća.

Članak 8.

Postrojba ima svoj pečat i žig
Pečat je okruglog oblika, izrađen u dvije veličine: 1.37 mm - veći
2. 25 mm - manji.
Uz obod je natpis "JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA". U sredini pečata
otisnut je znak - logotip Postrojbe, a to je: VATROGASNA AUTOLJESTV A.
Pečat ima dvije veličine i izrađen je u dva primjerka za svaku veličinu. Jedan primjerak je bez
broja, a drugi sa rednim brojem 1.

Žig je četvrtastog oblika širine 32 mm i dužine 67 mm u njemu je upisan puni naziv i sjedište
Postrojbe.

Znak Postrojbe je: VATROGASNA AUTOLJESTV A.

Članak 9.

Pečatom se ovjeravaju isprave i akti Postrojbe u pravnom prometu.
Žig se upotrebljava za odgovarajuće administrativno - financijsko poslovanje Postrojbe.
Odlukom Zapovjednika Postrojbe određuje se način korištenja i čuvanja pečata i žigova.

III PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST POSTROJBE

Članak 10.

Djelatnost Postrojbe je :
1. sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
2. gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom

r"> , 3. pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama
4. obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama
5. pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite
6. pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti
7. osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova
8. pripremanje i organizacija raznih seminara iz djelatnosti
9. izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti.

Javna vatrogasna postrojba, djelatnosti iz točke 1. - 4. ; obavlja kao javnu službu, a djelatnosti iz točke
5. - 9. kao gospodarsku djelatnost.

Ostale djelatnosti koje se obavljaju kao gospodarska djelatnost obuhvaćaju:
servisiranje aparata za početno gašenje požara;
vršenje usluga vozilima (prijevoz vode auto-cisternom, usluga korištenja kombi vozila.
minibusa, teretnog vozila; pružanje usluga hidrauličnom auto ljestvom; pružanje usluga
zglobom auta platforme i dr.)
ispumpavanje vode pumpama raznih tipova i vrsta
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ispiranje ceste i polijevanje zemljišta
pružanje osiguranja s vatrogasnim vozilom i vatrogascima
posipanje ceste poslije udesa
otvaranje vrata (vozilo s posadom)
pranje, sušenje i talkiranje cijevi (vatrogasnih)
iznajmljivanje prostorija i prostora u razne svrhe (demonstracije, osposobljavanje, vježbe,
priredbe, proslave i sl.)
iznajmljivanje tehnike, opreme i uređaja (prikolice, pile za beton i željezo, za drvo, reflektor,
generator za struju, ljestve vatrogasne, izolacijski aparat i dr.)
organizacija demonstracije, pokaznih vježbi i osposobljavanje
punjenje boca izolacijskih aparata s komprimiranim zrakom
uklanjanje i sakupljanje prolivenih agresivnih tekućina iz prostora i prostorija
iznajmljivanje mjerno-detekcijske opreme
provođenje osposobljavanja za protupožarni minimum.

Pored djelatnosti iz stavaka 1. I 2. Ovog članka, odnosno djelatnosti upisanih u sudski registar,
Postrojba može obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz
upisanu djelatnost.

Djelatnosti koje se ne smatraju vatrogasnom djelatnošću, Postrojba može obavljati sukladno posebnim
propisima, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe.

Članak 11.

Postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima javne ovlasti.

Članak 12.

Odluku o promjeru ili proširenju djelatnosti Postrojbe donosi Osnivač, na prijedlog Vatrogasnog
vijeća.

IV TIJELA POSTROJBE, UPRAVUANJE I VOĐENJE POSLOVA

Članak 13.

Tijela Postrojbe su:
- Vatrogasno vijeće
- Zapovjednik

VATROGASNO VIJEĆE

Članak 14.

Vatrogasno vijeće ima pet (5) članova, a čine ga:
- jedan (1) predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice,
- jedan (1) predstavnik Vatrogasne zajednice županije,
- jedan (1) predstavnik Vatrogasne zajednice Grada,
- jedan (1) predstavnik Osnivača,
- jedan (1) predstavnik radnika Postrojbe.
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Članove Vatrogasnog vijeća iz stavka 1. podstavka 1. - 3. ovog članka imenuje Hrvatska
vatrogasna zajednica, odnosno vatrogasne zajednice.

Člana Vatrogasnog vijeća iz stavka 1. podstavka 4. ovog članka imenuje Gradonačelnik Grada
Osijeka.

Člana Vatrogasnog vijeća iz stavka l. pod stavka 5. ovog članka biraju između sebe radnici zaposleni u
Postrojbi, na način utvrđen Zakonom o radu.

Izbor članova Vatrogasnog vijeća iz stavka 4. ovog članka obaviti će se najkasnije u roku od 15 dana
od dana imenovanja članova Vatrogasnog vijeća od strane Hrvatske vatrogasne zajednice, vatrogasnih
zajednica i Osnivača.

Mandat članova Vatrogasnog vijeća traje pet (5) godina, a počinje teći danom konstituiranja
Vatrogasnog vijeća.

Vatrogasno vijeće upravlja Postrojbom.

Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu.

Članak 15.

Prvu konstituirajuću sjednicu Vatrogasnog vijeća saziva Zapovjednik u roku od 30 dana od dana
imenovanja članova Vatrogasnog vijeća, na kojoj članovi vatrogasnog vijeća između sebe biraju
predsjednika.

Predsjednik vatrogasnog vijeća saziva i vodi sjednice Vatrogasnog vijeća, a najmanje jednom u tri (3)
mjeseca te potpisuje akte koje donosi Vatrogasno vijeće, a u pitanju odlučivanja ima položaj člana.

Predsjednik Vatrogasnog vijeća dužan je sazvati sjednicu na zahtjev Zapovjednika ili najmanje tri (3)
člana Vatrogasnog vijeća.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Vatrogasnog vijeća zamjenjuje ga, sa svim
ovlastima predsjednika, član Vatrogasnog vijeća kojeg on za to ovlasti.

Članak 16.

Vatrogasno vijeće upravlja Vatrogasnom postrojbom te u tom smislu:
l. Donosi Statut na prijedlog Zapovjednika, uz prethodnu suglasnost Gradskoga vijeća,
2. Donosi i druge opće akte, na prijedlog Zapovjednika,
3. Predlaže Gradskom vijeću statusne promjene, promjenu ili proširenje djelatnosti osim vatro-

gasne djelatnosti, te promjene naziva i sjedišta Postrojbe,
4. Raspisuje natječaj te utvrđuje prijedlog za imenovanje Zapovjednika,
5. Donosi programe rada i razvoja, na prijedlog Zapovjednika i nadzire njihovu provedbu,
6. Donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće na prijedlog Zapovjednika,
7. Raspravlja i odlučuje o izvješću Zapovjednika o radu Postrojbe,
8. Odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine, čija vrijednost iznosi od 50.000,00 kn

do 300.000,00 kn,
9. Odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine čija vrijednost prelazi 300.000,00 kn uz

prethodnu suglasnost nadležnog tijela Osnivača,
10. Odlučuje o prigovorima na akte od strane Zapovjednika,
11. Donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima rad-

nika
12. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o vatrogastvu, ovim Statutom i općim aktima

Postrojbe
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Članak 17.

Članu Vatrogasnog vijeca iz reda Hrvatske vatrogasne zajednice, odnosno vatrogasnih zajednica,
odnosno osnivača prestaje mandat:
- na osobni zahtjev,
- ako bude razriješen.

Članu Vatrogasnog vijeća koji je izabran iz reda radnika Vatrogasne postrojbe prestaje mandat:
- na osobni zahtjev,
- ako mu prestane radni odnos u Postrojbi,
- opozivom radnika Postrojbe na način utvrđen zakonom.

U slučaju kada članu Vatrogasnog vijeća mandati prestaje prije isteka vremena na koji je imenovan,
odnosno izabran, novom članu Vatrogasnog vijeća mandat traje do isteka mandata člana Vatrogasnog
vijeća umjesto kojeg je imenovan, odnosno izabran.

Članak 18.

Član Vatrogasnog vijeća može biti razriješen, odnosno opozvan u sljedećim slučajevima:
- ako se ne pridržava uputa i smjernica tijela, odnosno osoba koje su ga imenovale, odnosno izabrale,
- ako sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka ili odluka kojima se nanosi šteta Postrojbi, a na to je
bio upozoren,
- ako zanemaruje obveze člana Vatrogasnog vijeća.

o razrješenju, odnosno o opozivu člana Vatrogasnog vijeća odlučuje tijelo, odnosno orgarnzactja,
odnosno osobe koje su ga imenovale, odnosno izabrale.

Članak 19.

Vatrogasno vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama.

Vatrogasno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici prisutna natpolovična većina
ukupnog broja članova Vatrogasnog vijeća.

Vatrogasno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim u slučajevima
donošenja statuta, financijskog plana i financijskog izvještaja, kad odluke donosi natpolovičnom
većinom ukupnog broja članova Vatrogasnog vijeća.

Vatrogasno vijeće donosi poslovnik o radu Vatrogasnog vijeća kojim se pobliže uređuju pitanja iz
djelokruga rada Vatrogasnog vijeća koja nisu regulirana zakonom i ovim Statutom.

Članak 20.

o radu sjednice Vatrogasnog vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznesenim prijedlozima, o sudjelovanju na
raspravi te o donesenim aktima. Zapisnik potpisuje zapisničar i predsjednik Vatrogasnog vijeća.

Zapisnik od prethodno održane sjednice vatrogasnog vijeća se obvezno dostavlja članovima
Vatrogasnog vijeća uz poziv i materijal za sljedeću sjednicu Vatrogasnog vijeća.

5



ZAPOVJEDNIK

Članak 21.

Zapovjednik je poslovodni i stručni voditelj Postrojbe i odgovoran je za organiziranost,
osposobljenost i intervencijsku spremnost, stručni rad Postrojbe, te u tom svojstvu:
I. organizira i vodi rad i poslovanje Postrojbe
2. predstavlja i zastupa Postrojbu
3. poduzima odgovarajuće radnje u ime i za račun Postrojbe
4. odgovara za zakonitost rada Postrojbe
5. zastupa Postrojbu u svim postupcima, pred sudovima,upravnim drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima
6. odgovara za financijsko poslovanje Postrojbe
7. predlaže plan i program rada Postrojbe
8. podnosi pisano izvješće o radu Postrojbe jednom godišnje Vatrogasnom vijeću
9. samostalno donosi odluke u svezi djelovanja Postrojbe iz svog djelokruga
10. samostalno donosi odluke o stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine Postrojbe čija vrijednost
iznosi do 50.000,00 kn
Il. organizira rad i obavlja raspored radnika Postrojbe
12. donosi odluke u prvom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika
13. predlaže donošenje općih akta Postrojbe
14. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o vatrogastvu, statutom i općim aktima Postrojbe

Zapovjednik ne može bez posebne ovlasti vatrogasnog vijeća ili Osnivača nastupati kao druga
ugovorna strana, sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba, ili
u ime i za račun drugih osoba.

Zapovjednik može dati punomoć drugoj osobi da zastupa vatrogasnu postrojbu u pravnom prometu, ali
samo u granicama svojih ovlasti, a punomoć daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju
obvezni odnosi.

Zapovjednik Postrojbe ima zamjenika koji ga mijenja u slučaju njegove odsutnosti.

Osim poslova u smislu stavka 1. ovog članka, Zapovjednik obavlja i sve druge odgovarajuće posebne
zadatke, u smislu Zakona o vatrogastvu.

Na položaj Zapovjednika na odgovarajući način primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o
ustanovama koje se odnose na ravnatelja.

Članak 22.

Zapovjednik se imenuje na temelju provedenog javnog natječaja.

Mandat Zapovjednika traje 5 godina.

Po isteku mandata ista osoba može biti ponovno imenovana za Zapovjednika.

Zapovjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan u slučajevima i na
način utvrđen Zakonom o vatrogastvu.

Zapovjednika uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika imenuje razrješava
Gradonačelnik, na prijedlog Vatrogasnog vijeća.
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Članak 23.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje Zapovjednika donosi Vatrogasno vijeće,
najkasnije jedan (1) mjesec prije isteka mandata na koji je Zapovjednik imenovan.
U javnom natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na koje se imenuje,
rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o
izboru.

Rok za prijavu kandidataje osam (8) dana od objave natječaja.

Natječaj iz stavka l. ovog članka objavljuje se u "Narodnim novinama", pri Zavodu za zapošljavanje,
na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Postrojbe, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Osijeka
te jednom od dnevnih glasila.
Prijavljeni kandidati o izboru moraju biti obaviješteni u roku ne dužem od 45 dana od dana isteka roka
za podnošenje prijava.

Članak 24.

Članak 25.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, javni
natječaj će se ponoviti. Vatrogasno vijeće će u roku od 30 dana raspisati novi natječaj.
Do imenovanja Zapovjednika na temelju ponovljenog javnog natječaja, imenovati će se vršitelj
dužnosti Zapovjednika, na vrijeme do, najduže, godinu dana. Vršitelj dužnosti Zapovjednika ima sva
prava i obveze Zapovjednika.

Zapovjednik i zamjenik zapovjednika moraju udovoljavati uvjetima propisaruma Zakonom o
vatrogastvu i unutarnjim aktima NP Grada Osijeka.

Članak 26.

Zapovjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan u slučajevima
ako:
- sam zatraži razrješenje
- trajno izgubi zdravstvenu sposobnost obavljati dužnost
- je pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela (čl. 34. st.5. Zakona o vatrogastvu)
- povrijedi obvezu čuvanja službene tajne u svezi s obavljanjem dužnosti
- svojim nesavjesnim radom prouzroči Postrojbi veću štetu ili veće smetnje u radu.
U slučaju razrješenja Zapovjednika prije isteka vremena na koje je imenovan, Gradonačelnik će uz
prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog Zapovjednika, imenovati vršitelja dužnosti
Zapovjednika, a Vatrogasno vijeće je dužno raspisati javni natječaj za imenovanje Zapovjednika u
roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 27.

Ako se Zapovjednik razrješuje na prijedlog Vatrogasnog vijeća, a radi nepravilnosti ili nezakonitosti u
radu odnosno neizvršavanja obveza propisanih Odlukom o osnivanju, ovim Statutom ili drugim općim
aktima Postrojbe, prije donošenja odluke Zapovjedniku se mora dati mogućnost da se izjasni o
razlozima za razrješenje.
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Članak 28.

Zapovjednik Postrojbe ima zamjenika i pomoćnike te iste imenuje i razrješava.

Zapovjednik imenuje zamjenika zapovjednika na mandat od pet godina. Zamjenik zapovjednika mora
ispunjavati uvjete iz članka 25. ovog Statuta.
Zamjenik zapovjednika pomaže zapovjedniku u obavljanju odgovarajućih poslova kojemu
Zapovjednik povjeri te ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti.
Na razrješenje zamjenika zapovjednika primjenjuju se odredbe utvrđene člankom 26. stavkom 1. ovog
Statuta.

Zapovjednik, iz redova radnika u Postrojbi, imenuje pomoćnike Zapovjednika na razdoblje od 5
godina.
Na razrješenje pomoćnika Zapovjednika primjenjuju se iste odredbe kao i za zamjenika zapovjednika.
Zapovjednik Postrojbe može imati najviše dva (2) pomoćnika Zapovjednika.

r:
V IMOVINA I FINANCIRANJE POSTROJBE

Članak 29.

Osnivač ustupa na korištenje Postrojbi građevine s pripadajućim zemljištem, vozila te odgovarajuću
opremu i druga sredstva.

Članak 30.

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

Članak 31.

Sredstva za rad Postrojbe osiguravaju se u Proračunu Grada Osijeka te iz drugih Izvora, sukladno
Zakonu o vatrogastvu.

Sredstva za rad i poslovanje Postrojbe koriste se samo za namjene utvrđene Zakonom o vatrogastvu te
financijskim i godišnjim planom i programom rada Postrojbe.

Sredstva koja Postrojba ostvari vlastitom djelatnošću mogu se koristiti samo za provedbu vatrogasne
djelatnosti i aktivnosti.

Odluku o načinu korištenja sredstava iz stavka 3. ovoga članka donosi Vatrogasno vijeće na prijedlog
Zapovjednika.

Članak 32.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Postrojba ostvari višak prihoda, taj se višak prihoda upotrebljava
isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Postrojbe.
Odluku o načinu upotrebe viška prihoda donosi Vatrogasno vijeće na prijedlog Zapovjednika.

Članak 33.

Eventualni manjak prihoda u poslovanju pokriti će se iz sredstava proračuna Grada Osijeka, polazeći
od zakonske obveze Osnivača da solidarno i neograničeno odgovara za obveze Postrojbe sukladno
Zakonu o ustanovama.
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Članak 34.

Postrojba za obveze prema trećima odgovara cijelom svojom imovinom.

Osnivač Postrojbe solidarno i neograničeno odgovara za njezine obveze.

Članak 35.

Nalogodavac i odgovorna osoba za pravilno planiranje i izvršavanje financijskog planaje Zapovjednik
Postrojbe.

Financijski plan i godišnji obračun usvaja Vatrogasno vijeće na prijedlog Zapovjednika.

VI MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I POSTROJBE

Članak 36.

Osnivač davanjem prethodne suglasnosti na statut Postrojbe, imenovanjem člana Vatrogasnog vijeća i
Zapovjednika, sudjelovanjem u gospodarenju nekretninama, raspolaganju imovinom te razmatranjem
izvješća o radu i utrošku financijskih sredstava Postrojbe, poduzima odgovarajuće mjere da se osigura
obavljanje djelatnosti Postrojbe sukladno Zakonu o vatrogastvu, Odluci o osnivanju Postrojbe i ovim
Statutom.

Članak 37.

Postrojba je dužna uredno i neprekidno obavljati svoju djelatnost i racionalno poslovati, te je dužna,
najmanje jednom godišnje bez posebnog traženja Osnivača, dostaviti izvješće o radu i utrošku
financijskih sredstava Gradskom vijeću najkasnije u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine.

Na svakodobno traženje Osnivača, Postrojba je dužna dostaviti traženo izvješće.

Članak 38.

Postrojba ima pravo tražiti od Osnivača da, sukladno njegovoj nadležnosti i objektivnim
mogućnostima, osigura druga odgovarajuća sredstva i uvjete za njen rad.

VII UNUTARNJE USTROJSTVO I ZAPOSLENICI POSTROJBE

Članak 39.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Postrojbe u cilju ostvarivanja
registrirane djelatnosti na području Grada Osijeka.

Unutarnjim ustrojstvom uređuje se minimalni broj zaposlenih, rukovođenje, sistematizacija poslova i
radnih zadaća, uvjeti koje moraju ispunjavati zaposlenici za obavljanje poslova te druga pitanja koja
su značajna za ostvarivanje djelatnosti Postrojbe kao javne ustanove.
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Članak 40.

Unutarnje ustrojstvo se pobliže uređuje Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta Postrojbe, koji donosi Vatrogasno vijeće na prijedlog Zapovjednika.

Broj profesionalnih vatrogasaca određuje se sukladno odgovarajućim elementima procjene
ugroženosti i plana zaštite od požara, vatrogasnih planova i vatrogasne mreže jedinica lokalne
samouprave usklađenim s vatrogasnim planom Republike Hrvatske i vatrogasnim planom županije.

Članak 41.

Postrojba ima stručnu službu, službu održavanja i službu pomoćnih poslova.

Članak 42.

Radna mjesta u Postrojbi popunjavaju se putem javnog natječaja, kojeg raspisuje Zapovjednik.

U javnom natječaju 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 će prijavljeni kandidati biti
obaviješteni o izboru.

Rok za prijavu kandidataje osam (8) dana od objave natječaja.

Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se pri Zavodu za zapošljavanje, na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Postrojbe i Osnivača, te u jednom dnevnom glasilu.

Prijavljeni kandidati o izboru moraju biti obaviješteni u roku ne dužem od 45 dana od dana isteka roka
za podnošenje prijava.

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

Izabrane kandidate treba potvrditi Vatrogasno vijeće na prijedlog Zapovjednika.

Članak 43.

Radni odnosi u Postrojbi uređuju se sukladno propisima koji uređuju područje vatrogastva, općim
propisima o radnim odnosima i kolektivnim ugovorom.

Članak 44.

Pravilnik o radu, kojim se pobliže uređuje problematika radnih odnosa, donosi Vatrogasno vijeće na
prijedlog Zapovjednika.

VIlI SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 45.

Sindikalno organiziranje u Postrojbi je slobodno.

Sindikalni povjerenici uživaju zaštitu prava na radu sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

Postrojba je dužna sindikalnom povjereniku staviti na raspolaganje obavijesti koje su mu potrebne za
obavljanje njegove dužnosti te omogućiti uvid u akte i dokumente u vezi s ostvarivanjem i zaštitom
prava radnika iz radnog odnosa.
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IX JAVNOST RADA, PROFESIONALNA I POSLOVNA TAJNA

Članak 46.

Rad Postrojbe je javan.

Postrojba je, s obzirom na karakter svoje djelatnosti, dužna građane, pravne osobe i druge korisnike
pravodobno i na pogodan način obavještavati o uvjetima i načinu davanja svojih usluga, pružanju
posebnih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koje je osnovana.

Objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Postrojbe na oglasnoj ploči i mrežnim
stranicama Postrojbe i davanjem informacija u sredstvima javnog priopćavanja, upoznaje se javnost,
odnosno građani i druge pravne osobe s organizacijom rada, uvjetima i načinom ostvarivanja
programa rada Postrojbe te radom Postrojbe kao javne ustanove.

Uvid u dokumentaciju Postrojbe te druge materijale u svezi s radom Postrojbe omogućiti će se svakoj
pravnoj ili fizičkoj osobi, sukladno zakonu i općim aktima Postrojbe kojima se uređuje pravo na
pristup informacijama.

Odredba stavka 4. ovog članka ne odnosi se na materijale i dokumente koj i sadrže informaciju koja je
izuzeta od prava na uvid.

Članak 47.

Postrojbaje dužna surađivati sa sredstvima javnog informiranja, te im davati informacije o obavljanju
svoje djelatnosti u granicama dozvoljenim općima aktima Postrojbe.

Za davanje odgovarajućih priopćenja sredstvima javnog priopćavanja u smislu članka 46. ovog Statuta
ovlašten je Zapovjednik te njegov zamjenik u mjeri u kojoj ga za to ovlasti Zapovjednik, odnosno
druge osobe koje ovlasti Zapovjednik za njihov djelokrug rada.

Članak 48.

Tajnim se podacima smatraju podaci, dokumenti i sl. koje Zapovjednik ili Vatrogasno vijeće,
sukladno pozitivnim propisima i općem aktu odredi tajnim, kao i svi podaci koje kao tajne
javno tijelo ili druga pravna osoba priopći Postrojbi.

Članak 49.

Podatke i isprave koji se smatraju profesionalnom ili poslovnom tajnom dužni su čuvati svi
zaposlenici Postrojbe kao i članovi Vatrogasnog vijeća bez obzira na način saznanja o tim
podacima ili pribavljanja, odnosno stjecanja mogućnosti uvida u takve podatke.

Obveza čuvanja poslovne ili profesionalne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa ili
članstva u Vatrogasnom vijeću u Postrojbi, sukladno pozitivnim propisima.

Članak 50.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obaveze.

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

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom i profesionalnom tajnom mogu se priopćiti
odnosno dati na očevid, samo po odobrenju Zapovjednika ili osobe koju on za to ovlasti.
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X NADZOR

Članak 51.

Upravni i inspekcijski nadzor provodi se sukladno Zakonu o vatrogastvu.

U provođenju nadzora Zapovjednik, Vatrogasno vijeće i drugi djelatnici dužni su surađivati s
ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor.

XI ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 52.

Djelatnici Postrojbe imaju pravo dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju mjere
zaštite i unapređenja okoliša.

o djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki djelatnik je dužan upozoriti Zapovjednika i-Vatrogasno
vijeće.
Djelatnik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu. Ne
poduzimanje mjera zaštite okoliša čini težu povredu radne obveze.

Članak 53.

Program rada Postrojbe o provedbi zaštite okoliša sastavni je dio godišnjeg programa rada.

XII OBRANA

Članak 54.

U skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona Postrojba je dužna osigurati uvjete za
rad u ratnim uvjetima, u uvjetima neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike
Hrvatske i u drugim izvanrednim okolnostima.

Postrojba posebnim aktom o načinu rada u uvjetima iz stavka 1. ovog članka uređuje pitanja rada i
djelovanja na ostvarivanju vatrogasne djelatnosti.

XIII OPĆI I DRUGI AKTI POSTROJBE

Članak 55.

Opći akti Postrojbe su Statut, pravilnici, poslovnici, procedure i odluke kojima se uređuju pojedina
pitanja iz djelokruga djelatnosti Postrojbe.

Statut donosi Vatrogasno vijeće, na prijedlog Zapovjednika uz prethodnu suglasnost Osnivača.
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Ostale opće akte donosi Vatrogasno vijeće, na prijedlog Zapovjednika.

Članak 56.

Opći akti Postrojbe stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Postrojbe.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XlV PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Broj: 07/00 donesen na sjednici Upravnog
vijeća 30. lipnja 2000. Godine te Izmjene i dopune Statuta Javne profesionalne vatrogasne postrojbe
Grada Osijek od 30. prosinca 2009. godine.

Članak 58.

Postrojba je dužna uskladiti svoje ustrojstvo, rad i poslovanje i druge opće akte s odredbama ovoga
Statuta.

Do donošenja akata iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se postojeći opći akti Postrojbe ako nisu u
suprotnosti s ovim Statutom i zakonom.

Članak 59.

Ovaj Statut stupa na snagu prvog dana nakon objave na oglasnoj ploči Postrojbe.

g vijeća

.mg.
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