Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. i stavka 2., članka 12. stavaka 1., 3. i 5.
Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
članka 31. stavaka 2. i 5., a u skladu s člankom 122. stavkom 2. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19), članka ____ Statuta Grada Labina,
članka____Statuta
Općine
Kršan,
članka____Statuta
Općine
Pićan,
članka____Statuta Općine Raša, članka____Statuta Općine Sveta Nedelja
i
Zaključka
Gradskog
vijeća
Grada
Labina,
KLASA:____________,
URBROJ:______________ od ___________, Zaključka Općinskog vijeća Općine
Kršan, KLASA:_____________, URBROJ:_______________, od____________,
Zaključka
Općinskog
vijeća
Općine
Pićan,
KLASA:_______________,
URBROJ:____________od ________, Zaključka Općinskog vijeća Općine Raša,
KLASA:______________,URBROJ:_____________od____________ i Zaključka
Općinskog
vijeća
Općine
Sveta
Nedelja,
KLASA:_____________,
URBROJ:_______________od ____________
zaključuje se
ANEKS BR. 5 SPORAZUMA
O OSNIVANJU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN
Članak 1.
Sporazumne strane suglasno utvrđuju:
a) da su dana 30. prosinca 1999. godine sklopile Sporazum o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Labin,
b) da su dana 18. lipnja 2001. godine sklopile Aneks Sporazuma o osnivanju
Javne vatrogasne postrojbe Labin zbog povrćanja broja izvršitelja,
c) da su dana 24. kolovoza 2006. godine sklopile Aneks br. 2 Sporazuma o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin zbog imenovanja predstavnika
radnika u Upravno vijeće,
d) da su dana 24. studenog 2008. godine sklopile Aneks br. 3 Sporazuma o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin zbog povrćanja broja izvršitelja,
e) da su dana 06. rujna 2016. godine sklopile Aneks br. 4 Sporazuma o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin zbog povrćanja broja izvršitelja.
Članak 2.
U cijelom tekstu Sporazuma riječ „Upravno vijeće“ u određenom broju i padežu
zamjenjuje se riječima „Vatrogasno vijeće“.
Članak 3.
Članak 1. mijenja se i glasi:
„Osnivači Javne vatrogasne postrojbe Labin sa sjedištem u Labinu, Dubrova
84, OIB 78778917195 su Grad Labin, sa sjedištem u Labinu, Titov trg 11, OIB
19041331726, Općina Kršan, sa sjedištem u Kršanu, Blaškovići 12, OIB
84077929159, Općina Pićan, sa sjedištem u Pićnu, Pićan 40, OIB 30638625602,
Općina Raša, sa sjedištem u Raši, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, OIB 69591000741,

Općina Sveta Nedelja, sa sjedištem u Nedešćini, Nedešćina103, OIB 84615779206
(u daljnjem tekstu: osnivači).“.
Članak 4.
Članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Postrojba obavlja vatrogasnu djelatnost - 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 provodi se na kopnu, moru, jezerima i
rijekama.“.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
„Djelatnost Postrojbe je:
* Gašenje požara i spašavanje ljudi, životinja i imovine ugroženih požarom i
eksplozijom ili drugim ugrozama na kopnu, vodi i ispod vodene površine
* Pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama na kopnu,
vodi i ispod vodene površine
* Obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama
* Sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija
* Pružanje usluga vatrogasnih (protupožarnih) osiguranja i tehničke zaštite
* Pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti
* Pružanje usluge najma prostora
* Pružanje usluge prijevoza vode
* Pružanje usluge ispumpavanja
* Pružanje usluge nadzora nad vatrodojavnim sustavom
* Iznajmljivanje vatrogasne opreme
* Pripremanje i organizacija seminara iz djelatnosti
* Osposobljavanje i usavršavanje u sustavu vatrogastva
* Izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti.
Pored navedenih djelatnosti 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.“
Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Postrojba, djelatnost iz stavka 2., podtočke 1.-4., obavlja kao javnu službu, a
djelatnosti iz stavka 2. podtočke 5.-14. obavlja kao gospodarsku djelatnost.“.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Na temelju zapovijedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika, Postrojba je
dužna sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan područja odgovornosti, sukladno
Zakonu o vatrogastvu.“.

Članak 5.
Članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi
„Broj profesionalnih vatrogasaca određuje se sukladno vatrogasnom planu
jedinice lokalne samouprave usklađenim s vatrogasnim planom Republike Hrvatske i
vatrogasnim planom županije.
Postrojba ima službu računovodstva i općih poslova.“
Članak 6.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„Postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće od tri člana, od kojih jednog člana
imenuje vatrogasna zajednica županije, jednog člana imenuje osnivač u većinskom
vlasništvu Postrojbe, a jednog člana – predstavnika radnika biraju između sebe
radnici zaposleni u Postrojbi na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim
glasovanjem, na način utvrđen zakonom.
Predsjednika Vatrogasnog vijeća bira Vatrogasno vijeće iz svojih redova.
Mandat predsjednika i članova Vatrogasnog vijeća traje pet godina, a mogu se
razriješiti, odnosno opozvati i prije isteka mandata, ako tijelo, odnosno organizacija,
koje ih je izabralo, odnosno imenovalo, to ocijeni potrebnim.
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.“.
Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu.“.
Članak 7.
Članak 5. mijenja se i glasi:

-

„Vatrogasno vijeće:
donosi Statut, uz prethodnu suglasnost osnivača,
donosi opće akte, na prijedlog zapovjednika,
predlaže osnivačima statusne promjene, promjenu ili proširenje djelatnosti te
promjenu naziva i sjedišta Postrojbe,
raspisuje natječaj te utvrđuje prijedlog za imenovanje zapovjednika,
donosi programe rada i razvoja, na prijedlog zapovjednika i nadzire njihovo
provođenje,
donosi financijski plan i godišnji financijski izvještaj,
raspravlja i odlučuje o izvješću zapovjednika o radu Postrojbe,
odlučuje o stjecanju novih nekretnina, njihovom opterećenju i otuđenju, uz
prethodnu suglasnost osnivača,
odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđenju ostale imovine vrijednosti iznad
200.000,00 kuna na prijedlog zapovjednika, uz prethodnu suglasnost
osnivača, a vezano uz usvojeni program rada i financijski plan,
odlučuje o prigovorima na akte od strane zapovjednika,

-

donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o
pojedinim pravima radnika,
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima
Postrojbe.“.
Članak 8.
Članak 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Zapovjednik zapovijeda Postrojbom i odgovoran je za organiziranost,
osposobljenost i intervencijsku spremnost, stručni rad Postrojbe, te u tom svojstvu:
- organizira i vodi rad i poslovanje Postrojbe,
- predstavlja i zastupa Postrojbu,
- poduzima odgovarajuće radnje u ime i za račun Postrojbe,
- odgovara za zakonitost rada Postrojbe,
- odgovara za financijsko poslovanje Postrojbe,
- predlaže plan i program rada Postrojbe Vatrogasnom vijeću,
- podnosi pisano izvješće o radu Postrojbe jednom godišnje Vatrogasnom
vijeću,
- samostalno donosi odluke u vezi s djelovanjem Postrojbe iz svog djelokruga,
- samostalno donosi odluke o stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine
Postrojbe čija vrijednost iznosi do 200.000,00 kuna,
- donosi odluke u prvom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim
pravima radnika,
- organizira rad i obavlja raspored radnika Postrojbe,
- obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općim aktima
Postrojbe.“.
Članak 9.
Članak 7. mijenja se i glasi:
„Zapovjednika, uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog
zapovjednika, imenuje i razrješava utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave
odnosno osnivač u većinskom vlasnoštvu postrojbe, na prijedlog Vatrogasnog vijeća.
Mandat zapovjednika traje pet godina s time da ista osoba može biti ponovo
imenovana.
Zapovjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je
imenovan u slučajevima i na način utvrđen zakonom.
Natječaj za imenovanje Zapovjednika raspisuje Vatrogasno vijeće.
Natječaj iz stavka 4. ovog članka objavljuje se u „Narodnim novinama“, na
mrežnim stranicama Grada Labina i mrežnim stranicama Postrojbe, pri Zavodu za
zapošljavanje te na oglasnoj ploči Postrojbe.
Za Zapovjednika se može imenovati osoba koja ima odgovarajuće uvjete u
smislu Zakona o vatrogastvu.
Zapovjednik ima zamjenika kojeg imenuje i razrješava. Zapovjednik imenuje
zamjenika zapovjednika na mandat od pet godina“.
Članak 10.
U članku 8. stavku 1. podstavku 3. riječ „članku“ i broj „58.“ brišu se.

Članak 11.
Članak 11. stavak 1. mijenja se i glasi:
„O stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine Postrojbe čija vrijednost iznosi
do 200.000,00 kuna odlučuje samostalno zapovjednik.
Stavak 2. mijenja se i glasi
O stjecanju, opterećivanju i otuđenju ostale imovine vrijednosti iznad
200.000,00 kuna odučuje Vatrogasno vijeće na prijedlog zapovjednika, uz prethodnu
suglasnost osnivača, a vezano uz usvojeni program rada i financijski plan.“
Stavak 3. briše se.
Stavak 4. postaje stavak 3.
Članak 12.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u svim ostalim odredbama Sporazum
ostaje neizmijenjen.
Ovaj Aneks br. 5 Sporazuma po potpisu svih strana, nakon pribavljenog
Rješenja Hrvatske vatrogasne zajednice o ocjeni sukladnosti ovog Aneksa br.5.
Sporazuma sa Zakonom, objavit će se u službenim glasilima osnivača, a stupa na
snagu danom potpisa od strane ovlaštenih predstavnika osnivača postrojbe.
GRAD LABIN
Gradsko vijeće
Predsjednik

OPĆINA KRŠAN
Općinsko vijeće
Predsjednik

_________________
KLASA:
URBROJ:
Labin,

_________________
KLASA:
URBROJ:
Kršan,

OPĆINA PIĆAN
Općinsko vijeće
Predsjednik

OPĆINA Raša
Općinsko vijeće
Predsjednik

_________________
KLASA:
URBROJ:
Pićan,

_________________
KLASA:
URBROJ:
Raša,

OPĆINA SVETA NEDELJA
Općinsko vijeće
Predsjednik
_________________
KLASA:
URBROJ:
Nedešćina,

