PRIJEDLOG

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
GRADA KRKA

Krk, veljača 2018. godine
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PRIJEDLOG
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ( “Narodne novine” broj 27/93 , 29/97, 47/ 99 i
35/08), a u svezi s odredbama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom
vatrogasnom postrojbom Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj
58/09), Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (u daljnjem tekstu: Upravno
vijeće), na sjednici održanoj _____________ 2018. godine, uz prethodnu suglasnost Gradskog
vijeća Grada Krka, Klasa: _________________ ;Urbroj : _________________ od
________________ 2018. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KRKA
Članak 1.
U Statutu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, Broj:01-10/10-03 od 18. ožujka 2010.
godine, članak 3. mijenja se i glasi:
«Osnivač Vatrogasne postrojbe je Grad Krk.
Osnivanje Vatrogasne postrojbe uređeno je Zakonom o vatrogastvu («Narodne
novine» broj 106/99 do 80/100).
Utvrđuje se da je Gradsko poglavarstvo Grada Krka osnovalo JVP Odlukom o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove («Službene novine
Primorsko-goranske županije», broj 30/09) na temelju Zakona o vatrogastvu («Narodne
novine» broj 106/99).»
Članak 2.
Članak 26. mijenja se i glasi:
«Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće od 5 članova.
Tri člana Upravnog Vijeća čine predstavnici osnivača, jedan član je predsjednik
Područne vatrogasne zajednice otoka Krka, a peti član je predstavnik zaposlenika Vatrogasne
postrojbe.
Gradonačelnik imenuje predsjednika i članove Upravnog vijeća iz stavka 2. ovoga
članka.
Član Upravnog vijeća za svoj rad može primati naknadu. Naknada će se utvrditi
posebnom odlukom.»
Članak 3.
U članku 31. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
«Zapovjednik Vatrogasne postrojbe donosi odluke iz područja javne nabave bez
financijskih ograničenja, sukladno Planu nabave.«
Članak 4.
Članak 41. mijenja se i glasi:
«Zapovjednik ima zamjenika.
Zamjenik zapovjednika zamjenjuje zapovjednika u slučaju njegove odsutnosti ili
privremene spriječenosti.
Zamjenik zapovjednika obavlja i druge poslove koje mu zapovjednik povjeri.
Zamjenik zapovjednika mora imati najmanje višu stručnu spremu, odnosno završen
stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara te
najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i
odgovornostima.
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Zamjenika zapovjednika imenuje i razrješava Gradonačelnik na način i po postupku
propisanim za imenovanje i razrješenje zapovjednika.«
Članak 5.
U članku 50. stavku 1. iza riječi «obavlja« dodaju se riječi: «u vatrogasnoj postrojbi«
Članak 6.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave na
oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe.
Broj: 01-10/18-03
Krk, 7. veljače 2018.
___________________________________________________________________________
Gradsko Vijeće Grada Krka dalo je prethodnu suglasnost na Prijedlog Izmjene i
dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka na sjednici održanoj ______________
2018. godine.
Ove Izmjene i dopune Statuta objavljene suna oglasnoj ploči Javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka ________________ 2018. godine, a stupile su na snagu
_______________ 2018. godine.
Obrazloženje:
Novi Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka donijelo je Upravno vijeće JVP u ožujku
2010. godine, nakon što je Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici od 25. veljače 2010. godine
dalo prethodnu suglasnost na Prijedlog Statuta, sukladno uvodnim odredbama Zakona o
ustanovma i Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom
postrojbom Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 58/09).
Kako je u proteklom razdoblju došlo do izmjena zakonske regulative koja uređuju sustav i
nadležnosti tijela jedinica lokalne samouprave (Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj
samoupravi, Zakon o lokalnim izborima te u vezi s time donesene su Izmjene i dopune
Statuta Grada Krka, pokrenut je i postupak Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne
posrojbe Grada Krka kojima se usklađuju pojedine odredbe s novim zakonskim rješenjima.
Upravno vijeće JVP je na sjednici održanoj 7. veljače 2018. godine nakon razmatranja Nacrta
– radnog prijedloga utvrdilo Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta JVP Grada Krka koje se
sukladno uvodnim propisima upućuju Osnivaču – Gradu Krku u cilju ishođenja prethodne
suglasnosti.
UPRAVNO VIJEĆE JVP:
ZAPOVJEDNIK JVP:
Dinko Petrov, dipl. ing.
___________________________________________________________________________
Prilog:
- Odredbe Statuta JVP koje se mijenjaju/dopunjuju;
- Odluka Upravnog vijeća sa sjednice 7.02.2018.;
- Važeći Statut JVP Grada Krka iz 2010. godine
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ODREDBE STATUTA JVP GRADA KRKA KOJE SE MIJENJAJU/DOPUNJUJU
Članak 3.
Osnivač Vatrogasne postrojbe je Grad Krk. Utvrđuje se da je Gradsko poglavarstvo
Grada Krka osnovalo JVP Odlukom o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao
javne ustanove («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 30/09) temeljem
Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» broj 106/99).
Članak 26.
Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće od 5 članova.
Gradonačelnik Grada Krka predsjednik je Upravnog vijeća.
Zamjenik gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća i predsjednik Područne
vatrogasne zajednice otoka Krka, članovi su Upravnog vijeća po funkciji temeljem Odluke
Osnivača.
Petog člana Upravnog vijeća imenuje vatrogasna postrojba – predstavnik zaposlenika.
Član Upravnog vijeća za svoj rad može primati naknadu. Naknada će se utvrditi
posebnom odlukom.»
Članak 31.
Zapovjednik Vatrogasne postrojbe je poslovodni i stručni voditelj Vatrogasne
postrojbe i upravlja Vatrogasnom postrojbom.
Zapovjednik organizira i vodi rad i poslovanje Vatrogasne postrojbe, predstavlja i
zastupa Vatrogasnu postrojbu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vatrogasne
postrojbe, odgovara za zakonitost rada vatrogasne postrojbe, predlaže plan i program rada
Vatrogasne postrojbe, provodi odluke Osnivača, donosi samostalno odluke u vezi s radom i
poslovanjem Vatrogasne postrojbe iz svog djelokruga, odlučuje o stjecanju, opterećenju i
otuđenju imovine čija vrijednost ne prelazi 70.000,00 kn, donosi odluke o zasnivanju i
prestanku radnog odnosa, potpisuje ugovore o radu i druge akte Vatrogasne postrojbe,
podnosi izvješće Osnivaču i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju vatrogasne
postrojbe, organizira rad i obavlja raspored zaposlenika Vatrogasne postrojbe te obabavlja i
druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Vatrogasne
postrojbe.
Članak 41.
Zapovjednik ima zamjenika.
Zamjenik zapovjednika zamjenjuje zapovjednika u slučaju njegove odsutnosti ili
privremene spriječenosti.
Zamjenik zapovjednika obavlja i druge poslove koje mu zapovjednik povjeri.
Zamjenika zapovjednika imenuje i razrješava Gradonačelnik na prijedlog
zapovjednika.
Članak 50.
Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencije financijskog
poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima dnonesenim na temelju
zakona.
Vatrogasna postrojba može uz suglasnost Osnivača djelomično ili u cijelosti povjeriti
obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane
za obavljenje predmetnih djelatnosti.
___________________________________________________________________________
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