PRIJEDLOG
Na temelju članka 31., 32., a u vezi s člankom 122. Zakona o vatrogastvu (»Narodne
novine« broj 125 /19), članka 12. stavak 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj
76/93, 29/07, 47/09, 35/08 i 127/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine
Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj _________________
2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove
Članak 1.

U Odluci o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove
(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/99 i 9/00) u članku 5. stavku 1.
riječ: »isključivo« briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Područje djelovanja i odgovornosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka utvrđuje se
na temelju Vatrogasnog plana osnivača te sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o
zaštiti od požara i podzakonskim propisima koji uređuju vatrogasnu djelatnost.«
Članak 2.
Članak 6. mijenja se i glasi:
»Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i
tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama
te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodit će se
na kopnu, moru, jezerima i rijekama.
Javna vatrogasna postrojba Grada Krka uz vatrogasnu djelatnost iz stavka 1. obavlja i:
- pružanje usluga koje su sukladne odredbama posebnih propisa, a koje po obimu i
načinu ne umanjuju interventnu sposobnost same postrojbe (prijevoz vode
autocisternom tijekom sušnog perioda, vršenje ispumpavanja, rušenja stabala uz
pomoć vatrogasne opreme i sredstava, vatrogasna osiguranja, i sl.),
- osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, osposobljavanje pučanstva iz
zaštite od požara,
- prodaja proizvedene el. energije iz fotonaponske elektrane, kao i
- obavljanje drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost.
Djelatnost koja se ne smatra vatrogasna djelatnost Javna vatrogasna postrojba može
obavljati pod uvjetom da se time ne umanjuje intervencijska sposobnost postrojbe.«
Članak 3.
U članaku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:
» Javnu vatrogasnu postrojbu može osnovati i više jedinica lokalne samouprave odlukom
o osnivanju predstavničkih tijela, a sporazumom na temelju odluka utvrđuju se
međusobna prava i obveze sukladno odredbama zakona koji uređuju osnivanje i
djelovanje ustanova i odredbama Zakona o vatrogastvu te istodobno mogu osnovati i
područnu vatrogasnu zajednicu».

Stavak 3. briše se.
Članak 4.
Članak 8. mijenja se i glasi:
»Tijela Javne vatrogasne postrojbe su:
- Vatrogasno vijeće,
- Zapovjednk.
Vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće, a čiji članovi se biraju na mandat
od pet godina.
Vatrogasno vijeće broji tri člana.
Vatrogasno vijeće obavlja poslove utvrđene Zakonom o vatrogastvu, aktom o osnivanju i
statutom.
Način rada i odlučivanja Vatrogasnog vijeća utvrđuje se Statutom Javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka i Poslovnikom Vatrogasnog vijeća».
Članak 5.
Članak 9. mijenja se i glasi:
»Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka predstavlja i zastupa vatrogasnu
postrojbu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vatrogasne postrojbe, zastupa
vatrogasnu postrojbu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim
tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, organizira i vodi rad i poslovanje
vatrogasne postrojbe.
Zapovjednik je odgovoran za zakonitost, operativnost i stručnost rada Javne vatrogasne
postrojbe.
Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe, uz prethodnu suglasnost županijskog
vatrogasnog zapovjednika, imenuje i razrješava Gradonačelnik Grada Krka na mandat od
pet godina na temelju javnog natječaja».
Članak 6.
Članak 10. mijenja se i glasi:
»Statut Javne vatrogasne postojbe donosi Vatrogasno vijeće uz prethodnu suglasnost
osnivača ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije određeno.
Druge opće akte Javne vatrogasne postrojbe donosi Vatrogasno vijeće ako zakonom ili
statutom Javne vatrogasne postrojbe nije propisano da ih donosi zapovijednik Javne
vatrogasne postrojbe.
Članak 7.
Članak 11. mijenja se i glasi:
»Zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka imenuje i razrješava
zapovjednik na mandat od 5 godina».
Članak 8.
Članak 12. mijenja se i glasi:
»Ovlasti, prava i obveze i međusobni odnosi Vatrogasnog vijeća i zapovjednika uredit će
se Statutom Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.
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Članak 9.
Članak 13. briše se.

Članak 10.
Članak 14. mijenja se i glasi:
»Sredstva za financiranje Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se u Proračunu Grada
Krka i u Državnom proračunu Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o vatrogastvu.
Članak 11.
Članak 15. mijenja se i glasi:
»Sredstva koja vatrogasna postrojba ostvari vlastitom djelatnošću mogu se koristiti za
provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti».
Članak 12.
U članku 17. riječi: »Poglavarstva Grada Krka zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnika
Grada Krka».
Članak 13.
Članak 18. briše se.
Članak 14.
Članak 20. briše se.
Članak 15.
Članak 22. briše se.
Članak 16.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Grada Krka kao javne ustanove dostavlja se Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici radi ocjene
njezine sukladnosti sa Zakonom.
Članak 17.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Grada Krka kao javne ustanove stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim
novinama Primorsko-goranske županije“.
KLASA: 025-03/20-01/04
URBROJ: 2142/01-02/1-20-9
Krk, 2 studenoga 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA
Predsjednik
Josip Brusić, v.r.
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Prilozi:
-

Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka
kao javne ustanove (“SN PGŽ“, broj 30/99)
- Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Grada (“SN PGŽ“, broj 9/00)
- Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Grada (“SN PGŽ“, broj 33/16)
________________________________________________________________________
Odluka o osnivanju JVP Grada Krka kao javne ustanove iz 1999. godine
Na temelju članka 8. stavak 1. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99),
članka 7. stavak 2. točka 2. i članka 12. stavak 1. Zakona o ustanovama (»Narodne
novine« broj 76/93 i 29/97), te članka 55. Statuta Grada Krka (»Službene novine«
Primorsko-goranske županije broj 1/94 i 12/96), Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na
sjednici održanoj 30. prosinca 1999. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Utvrđuje se da se Vatrogasna postaja Krk, Ministarstva unutarnjih poslova - Policijske
uprave Primorsko-goranske sa sjedištem u Rijeci, sukladno članku 56. Zakona o
vatrogastvu, s danom 1. siječnja 2000. godine ustrojava kao Javna vatrogasna postrojba
Grada Krka (u daljnjem tekstu: postrojba) za obavljanje vatrogasne djelatnosti na
području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Grad).
Članak 2.
Ovom Odlukom uređuje se status, naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i upravljanje,
ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja, način osiguravanja sredstava za rad, raspolaganje s
dobiti, te druga pitanja od važnosti za djelatnost postrojbe.
II. TEMELJNE ODREDBE
Članak 3.
Osnivač postrojbe je Grad Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2.
Članak 4.
Naziv postrojbe je Javna vatrogasna postrojba Grada Krka.
Sjedište postrojbe je u Krku, Stjepana Radića 11.
Članak 5.
Djelatnost postrojbe je isključivo vatrogasna djelatnost.
Članak 6.
Vatrogasna djelatnost postrojbe u smislu članka 5. ove Odluke obuhvaća: - sudjelovanje
u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, - gašenje požara i
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spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, - pružanje tehničke pomoći
u nezgodama i opasnim situacijama, - obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim
i slič nim nesrećama. Postrojba vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu.
Članak 7.
Postrojba će obavljati djelatnost iz prethodnog članka na području osnivača, odnosno
Grada Krka. Ukoliko će se naknadno povećati područje njezina djelovanja i na području
drugih jedinica lokalne samouprave, tada će se to regulirati posebnim ugovorom
zaključenim između Poglavarstva Grada Krka i Poglavarstva tih jedinica lokalne
samouprave. Posebnim ugovorom iz stavka 2. ovog članka detaljnije će se urediti visina
troškova, te način sudjelovanja u participiranju troškova postrojbe od strane drugih
jedinica lokalne samouprave.
III. TIJELA POSTROJBE, UPRAVLJANJE I VOĐENJE POSLOVA
POSTROJBE
Članak 8.
Postrojbom upravlja njezin zapovjednik, što je u skladu s odredbama Zakona o
ustanovama, a u svezi s odredbama Zakona o vatrogastvu. Zapovjednik je voditelj
postrojbe, te u tom svojstvu organizira i vodi rad i poslovanje, predstavlja i zastupa
postrojbu, poduzima odgovarajuće radnje u ime i za račun postrojbe, odgovara za
zakonitost njezina rada. Osim poslova iz stavka 2. ovog članka, zapovjednik obavlja i sve
ostale odgovarajuće posebne zadatke, utvrđene zakonom o vatrogastvu, ovom Odlukom,
te Statutom postrojbe. Na položaj zapovjednika na odgovarajući se način primjenjuju
odredbe Zakona o ustanovama koje se odnose na ravnatelja ustanove.
Članak 9.
Zapovjednika postrojbe imenuje i razrješava Poglavarstvo Grada Krka, na temelju javnog
natječaja. Za zapovjednika postrojbe može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete
propisane Zakonom o vatrogastvu, te Statutom postrojbe. Mandat zapovjednika traje
četiri godine, s time da se ista osoba može ponovno imenovati. Natječaj za imenovanje
zapovjednika postrojbe raspisuje Poglavarstvo Grada Krka.
Članak 10.
Zapovjednik uz prethodnu suglasnost Poglavarstva Grada Kika donosi: - Statut i druge
opće akte ustanove, - program rada i razvoja postrojbe, te nadzire njihovo izvršavanje, godišnji financijski plan i godišnji obračun ustanove, - obavlja i druge poslove određene
Zakonom, ovom Odlukom i Statutom postrojbe.
Članak 11.
Zapovjednika zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti djelatnik postrojbe kojeg
on ovlasti u skladu s odredbama Statuta postrojbe.
Članak 12.
Zapovjednik o svom radu te poslovanju postrojbe podnosi osnivaču izvješće na kraju
svake kalendarske godine odnosno uvijek na pismeni zahtjev Poglavarstva. Za svoj rad
zapovjednik je neposredno odgovoran osnivaču, tj. Poglavarstvu Grada Krka.
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IV. SREDSTVA I FINANCIRANJE POSTROJBE, IMOVINA POSTROJBE, TE
RASPOREĐIVANJE NJEZINE DOBITI
Članak 13.
U svezi s člankom 1. ove Odluke, te člankom 56. Zakona o vatrogastvu, Grad Krk, kao
osnivač postrojbe ne mora pribaviti niti osigurati posebna financijska sredstva za početak
njezina rada.
Članak 14.
Sredstva za financiranje redovne djelatnosti i zaposlenika osiguravaju se u državnom
proračunu, sukladno odredbi članka 58. Zakona o vatrogastvu, na postojeći način.
Sredstva za financiranje djelatnosti postrojbe, prema članku 43. stavku 1. Zakona o
vatrogastvu, osiguravaju se u proračunu Grada Krka u skladu s rokovima predviđenim u
članku 58. Zakona o vatrogastvu.
Članak 15.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti postrojba ostvari dobit, ista se upotrebljava isključivo
za obavljanje, razvoj i unapređenje njezine djelatnosti (tehničko opremanje, obuka
djelatnika i si.).
Članak 16.
Postrojba odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Osnivač odgovara za
obveze postrojbe solidarno i neograničeno.
Članak 17.
Zapovjednik postrojbe ne može bez suglasnosti Poglavarstva Grada Krka sklapati
poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećivanju nekretnina ili druge imovine, niti ugovoriti
drugi posao, ako vrijednost ukupnog posla prelazi iznos od 5.000,00 kuna.
Članak 18.
Danom početka primjene ove Odluke, postrojba preuzima sredstva i opremu sukladno
članku 57. Zakona o vatrogastvu.
V. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I POSTROJBE
Članak 19.
Poglavarstvo Grada Krka daje prethodnu suglasnost na Statut postrojbe, imenuje i
razrješava zapovjednika postrojbe, sudjeluje u gospodarenju s nekretninama postrojbe,
razmatra izvješće o radu postrojbe te poduzima odgovarajuće mjere da se osigura
obavljanje djelatnosti postrojbe sukladno Zakonu o vatrogastvu, ovoj Odluci i Statutu
postrojbe. ,, Postrojba je dužna uredno i neprekidno obavljati svoju djelatnost, racionalno
poslovati, te najmanje jednom godiš nje, bez posebnog traženja podnijeti Poglavarstvu
izvješće o svom radu.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Danom upisa postrojbe u sudski registar, postrojba stječe svojstvo pravne osobe.
Početkom primjene odredbi ove Odluke, a što je u skladu s Člankom 56. stavkom 2.
Zakona o vatrogastvu, postrojba preuzima dosadašnje zaposlenike Vatrogasne postrojbe
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Krk, za koje su osigurana sredstva za financiranje njihove djelatnosti, sukladno članku
58. Zakona o vatrogastvu.
Članak 21.
Statut postrojbe donosi zapovjednik postrojbe uz prethodnu suglasnost Poglavarstva
Grada Krka. Drugi opći akti postrojbe donose se na način propisan Statutom postrojbe.
Članak 22.
Do imenovanja zapovjednika postrojbe, na temelju odredbi ove odluke, Poglavarstvo
Grada Krka kao osnivač imenuje privremenog zapovjednika postrojbe. Za privremenog
zapovjednika postrojbe imenuje se Romeo Jurina, JMBG: 2803946361804 iz Krka,
Frankopanska 19. Sve stoje ovom Odlukom određeno za zapovjednika postrojbe
odgovarajuće se primjenjuje i na privremenog'zapovjednika postrojbe do imenovanja
njezina zapovjednika. Privremeni zapovjednik ovlašten je i dužan pod nadzorom
Poglavarstva obaviti sve pripreme za početak rada postrojbe odnosno za usklađivanje
postrojbe s odredbama Zakona o vatrogastvu, a u skladu s odredbom članka 15. stavka 1.
Zakona o ustanovama.
Članak 23.
Ova Odluka se dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova radi ocjene njezine suglasnosti
sa Zakonom.

Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenuje se od 1. siječnja 2000.
godine. Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske
županije.
Klasa: 214-01/99-01/1
Ur. broj: 2142/01-02-99-2
Krk, 30. prosinca 1999.
POGLAVARSTVO GRADA KRKA
Predsjednik Poglavarstva
Darijo Vasilić, v. r.
Napomena:
- Odluka objavljena u “SNPGŽ”, broj 30/99

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka
iz 2000. godine
Na temelju članka 8. stavak 1. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99),
članka 7. stavak 2. točka 2. i članka 12. stavak 1. Zakona o ustanovama (»Narodne
novine« broj 76/93 i 29/97), te članka 55. Statuta Grada Krka (»Službene novine«
Primorsko-goranske županije broj 1/94, 12/96 i 30/99), Gradsko poglavarstvo Grada
Krka, na sjednici održanoj 18. travnja 2000. godine, donijelo je
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ODLUKU
o izmjenama Odluke osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/99, članak 10. mijenja se i
glasi:
»Na prijedlog zapovjednika Osnivač donosi:
- statut i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vatrogasne postrojbe,
- godišnji plan i program rad i razvoja vatrogasne postrojbe,
- financijski plan i financijska izvješća Vatrogasne postrojbe.«
Članak 2.
U članku 17. iznos od 5.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom od 20.000,00 kuna.
Članak 3.
Poglavlje V. Međusobna prava i obveze osnivača i postrojbe, te članak 19. brišu se.
Članak 4.
Članak 21. briše se.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«
Primorsko-goranske županije.
Klasa: 214-01/00-01/3
Ur. broj: 2142/01-02-00-1
Krk, 18. travnja 2000.
POGLAVARSTVO GRADA KRKA
Predsjednik Poglavarstva
Darijo Vasilić, v. r.
Napomena:
- Odluka objavljena u “SNPGŽ”, broj 9/00

Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika JVP Grada Krk od 9.
prosinca 2016. godine
Na temelju odredbe članka 30. stavka 1. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj
106/99, 117/01, 96/03, 139/ 04 - pročišćeni tekst, 174/04 i 80/10), odredbi Odluke o
obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka
(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/09), članka 33., 36. i 41.
Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i članka 52. Statuta Grada Krka
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(»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14),
Gradonačelnik Grada Krka, 9. prosinca 2016. godine, donio je
ODLUKU
o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka
Članak 1.
DINKO PETROV iz Krka, V. Lisinskog 6 imenuje se za zapovjednika Javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka, na vrijeme od četiri godine.
Članak 2.
GORAN GRUBIŠIĆ iz Malinske, Zvezdan 7 imenuje se za zamjenika zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, na vrijeme od četiri godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama
Primorsko-goranske županije«.
Klasa: 025-03/16-01/04
Ur. broj:2142/01-02/1-16-5
Krk, 9. prosinca 2016.
Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.
Napomena:
- Odluka objavljena u “SN PGŽ”, broj 33/16
________________________________________________________________________
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OBRAZLOŽENJE ODLUKE
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju

Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove
Pravni temelj:
Članak 31., 32., a u vezi sa člankom 122. Zakona o vatrogastvu
(“Narodne novine“ broj 125/19), članak 12. stavak 3. Zakona o ustanovama
(“Narodne novine“ broj 76/93, 29/07, 47/09, 35/08 i 127/19) i članak 40. Statuta
Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09,
13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst).

Predlagatelj:

Gradonačelnik

Gradsko poglavarstvo Grada Krka je na temelju Zakona o vatrogastvu (“Narodne
novine“ broj 106/99) na sjednici održanoj 30. prosinca 1999. godine donijelo Odluku
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove (“Službene
novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/99).
Prve izmjene navedene odluke Gradsko poglavarstvo Grada Krka donijelo je na
sjednici održanoj 18. travnja 2000. godine i to Odluku o izmjenama Odluke o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (“Službene novine Primorskogoranske županije“ broj 9/00) i to u smislu usklađivanja osnovne odluke sa
odredbama Zakona o ustanovama.
Dana 1. siječnja 2020. godine stupio je na snagu novi Zakon o vatrogastvu
(“Narodne novine“ broj 125/19) kojim su, između ostaloga izmijenjene odredbe koje
se tiču upravnog vijeća, koje se sada zove vatrogasno vijeće, način imenovanja,
sastav i broj članova, te način obavljanja poslova iz nadležnosti tog tijela sukladno
novom Zakonu o vatrogastvu.
Naime, na temelju članka 32. novog Zakona o vatrogastvu, javnom vatrogasnom
postrojbom upravlja vatrogasno vijeće, čiji članovi se biraju na mandat od pet godina.
Broj članova vatrogasnog vijeća ovisi o tome nalazi li se javna vatrogasna postrojba
u gradu koji je sjedište jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno je li
brojčano najveća postrojba u jedinici područne (regionalne) samouprave u kojem
slučaju vatrogasno vijeće ima pet članova dok sastav vatrogasnih vijeća ostalih
vatrogasnih postrojbi broje tri člana i to po jednog predstavnika:
- iz reda osnivača javne vatrogasne postrojbe
- iz reda vatrogasne zajednice županije i
- iz reda radnika vatrogasne postrojbe, svi s jednakim pravom glasa.
Nadalje, člankom 34. novog Zakona o vatrogastvu izmijenjene su odredbe koje
uređuju način imenovanja i trajanja mandata zapovjednika javne vatrogasne
postrojbe, na način da zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, uz prethodnu
suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika imenuje i razrješava
Gradonačelnik.
Mandat zapovjednika traje pet godina, a izbor se vrši na temelju javnog natječaja.

Zamjenike i pomoćnike zapovjednika imenuje i razrješava zapovjednik javne
vatrogasne postrojbe.
U cilju usklađenja važeće Odluke sa odredbama novog Zakona o vatrogastvu i
pripreme novog prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju…,
Grad Krk je sukladno odredbama članka 8. Zakona o ustanovama (“Narodne novine“
broj 76/93, 29/07, 47/09, 35/08 i 127/19) podnio Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici
zahtjev za ocjenom sukladnosti Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove koji je utvrđen
na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 2. studenoga 2020. godine.
Na temelju Rješenja Hrvatske vatrogasne zajednice, KLASA: UP/I-011-02/20-04/62
od 11. studenoga 2020. godine utvrđuje se da je dostavljeni Prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka
kao javne ustanove sukladan sa odredbama Zakona o vatrogastvu i isti prijedlog se
može donijeti i objaviti u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Slijedom svega iznesenog, a budući je člankom 122. stavkom 2. Zakona o
vatrogastvu propisano da su javne vatrogasne postrojbe koje su registrirane kao
ustanove sukladno odredbama Zakona o ustanovama (“Narodne novine“ broj 76/93,
29/07, 47/09, 35/08 i 127/19) dužne uskladiti svoje poslovanje s odredbama novog
Zakona o vatrogastvu u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu istog, ovaj se
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka kao javne ustanove podnosi Gradskom vijeću Grada Krka na
razmatranje i donošenje.
Krk, studeni 2020.
GRADONAČELNIK

Prilog:
-

Rješenje Hrvatske vatrogasne zajednice,
KLASA:UP/I-011-02/20-04/62 od 11.11.2020.

