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Na temelju članaka 40. Statuta Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 4/13,
9/13, 6/14 i 1/18), radi utvrđivanja prijedloga Odluke koju donosi Gradsko vijeće, Gradonačelnik
Grada Trogira, donio je sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Trogir, sukladno tekstu
koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

2. Prijedlog Odluke iz točke 1. će se uputiti Gradskom vijeću Grada Trogira na odlučivanje.

GRADONAČELNIK:
Ante Bilić, dipl. inž. građ.

DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.

Gradsko vijeće, svima
Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada
Evidencija
Arhiva

Na temelju članka 7. stavka 1. točka 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne
novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 3. stavka 4. i članka 8. stavak 1. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 17/01, 36/02, 96/03, 139/04 pročišćeni tekst, 174/04,
38/09 i 80/10) i članka 26. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“, broj 4/13, 9/13,
6/14 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Trogira na 12. sjednici održanoj dana
. srpnja 2018. godine,
donijelo je
ODLUKU
o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se javna ustanova Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira.
Osnivač Javne vatrogasne postrojbe je GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II br.1/II, 21220 Trogir,
OIB: 84400309496.
Sjedište Javne vatrogasne postrojbe je u 21220 Trogir, Kardinala Alojzija Stepinca 108.
Javna vatrogasna postrojba osniva se radi provođenja preventivnih mjera zaštite od požara i
eksplozije, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja
tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim
nesrećama.

Članak 2.
Naziv ustanove je: Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira.
Skraćen naziv ustanove je: JVP Grada Trogira (u daljnjem tekstu: Postrojba).
Članak 3.
Djelatnost Postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke
pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim
nesrećama.
Postrojba može, pored naprijed navedene osnovne djelatnosti obavljati i druge gospodarske i slične
djelatnosti (održavanje vozila, organizacija kulturnih i sportskih priredbi, prijevoz vode, održavanje i
servis vatrogasnih aparata, prodaja vatrogasne opreme, najam poslovnih prostora i sl. ) koje su vezane
uz osnovnu djelatnost uz uvjet da se njihovim obavljanjem ne umanjuje intervencijska sposobnost
Postrojbe.
Postrojba djelatnost iz stavka 1. ovog članka obavlja kao javnu službu. Postrojba može vatrogasnu
djelatnost obavljati i na području drugih jedinica lokalne samouprave temeljem posebnog ugovora
zaključenog s tim jedinicama, ne umanjujući pritom svoju operativnu sposobnost na području Grada
Trogira.
Članak 4.
Organi Ustanove su:
1. Upravno vijeće
2. Ravnatelj.

Članak 5.
Upravno vijeće ima 5 članova.
Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Gradonačelnik Grada Trogira pri čemu se 4 člana
imenuju iz reda građana, a jednog člana – predstavnika radnika biraju radnici u skladu s odredbama
Zakona o radu.
Članovi Upravnog vijeća imenuju se na mandatno razdoblje od 4 godine, a mogu se razriješiti
odnosno opozvati i prije isteka mandata. Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukoliko je
sjednici nazočna većina svih članova Upravnog vijeća.
Izuzetno od prethodnog stavka o donošenju Statuta, financijskog plana i godišnjeg obračuna Upravno
vijeće odlučuje većinom od ukupnog broja članova.
Članak 6.
Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:
donosi Statut, uz suglasnost osnivača,
donosi program rada i razvoja Postrojbe uz suglasnost osnivača, te nadzire njihovo izvršenje,
odlučuje o promjeni djelatnosti, uz prethodnu suglasnost osnivača,
donosi opće akte Javne vatrogasne postrojbe,
odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,
odlučuje o ostvarenoj dobiti ,
daje osnivaču i Ravnatelju odgovarajuće prijedloge i mišljenja u vezi s radom Postrojbe
odlučuje o stjecanju, opterećenju i otuđivanju nekretnina, te o stjecanju i otuđivanju druge
imovine čija je pojedinačna vrijednost do 500.000,00 kn uz uvjet da za imovinu pojedinačne
vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kn dobije prethodnu suglasnost osnivača,
9. donosi Odluke u drugom stupnju o ostvarivanju pojedinačnih prava radnika,
10. raspisuje natječaj za izbor ravnatelja i zamjenika ravnatelja, te
11. raspisuje i provodi natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, odnosno dijelova
građevina kojim upravlja - donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, ovom
Odlukom, Statutom i drugim propisima.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Članak 7.
Ravnatelj ustanove ujedno je i stručni voditelj – zapovjednik Postrojbe Grada Trogira.
Ravnatelj zapovijeda Postrojbom i odgovoran je za organiziranost, osposobljenost i intervencijsku
spremnost, te stručni rad postrojbe.
Ravnatelj obavlja i druge poslove kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

predstavlja i zastupa Postrojbu,
organizira, vodi rad i poslovanje Postrojbe,
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Postrojbe,
odgovoran je zakonitost rada Postrojbe,
odlučuje o stjecanju i otuđivanju imovine čija je pojedinačna vrijednost do 50.000,00 kn, a
preko tog iznosa uz suglasnost Upravnog vijeća,
daje punomoć drugoj osobi, u granicama svoje oblasti, da zastupa Postrojbu u pravnom
prometu,
određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
predlaže Upravnom vijeću opće i druge akte, te
obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim zaključkom, Statutom i drugim propisima.

Na položaj zapovjednika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o ustanovama koje se
odnose na ravnatelja.
Članak 8.
Ravnatelj Postrojbe ima zamjenika.
Zamjenik ravnatelja zamjenjuje Ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti, odnosno spriječenosti za rad,
te obavlja i druge poslove kojemu provjeri Ravnatelj.
Članak 9.
Ravnatelja i zamjenika ravnatelja imenuje Gradonačelnik na prijedlog Upravnog vijeća.
Mandat Ravnatelja i zamjenika Ravnatelja traje 4 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.
Ravnatelj i njegov zamjenik moraju imati najmanje VŠS, tj. završen stručni studij ili preddiplomski
sveučilišni studij iz područja zaštite od požara, te najmanje pet godina iskustva na poslovima
vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.
Članak 10.
Gradonačelnik može Ravnatelja i njegova zamjenika razriješiti i prije isteka mandata u slučajevima
kada svojim ponašanjem ugrožavaju opstojnost i rad Postrojbe ili na drugi način postupaju
nezakonito.
Članak 11.
Broj profesionalnih vatrogasaca koji djeluju u Postrojbi utvrđuje se sukladno Procjeni ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije za Grad Trogir.
Postrojba će započeti s radom po upisu u Registar ustanova i pribavljanju konačnog rješenja
nadležnog državnog tijela uprave kojim se utvrđuje da su ispunjeni svi tehnički, zdravstveni, ekološki
i drugi uvjeti propisani za obavljanje te djelatnosti, te osiguranju sredstava u Proračunu RH za njen
rad.
Poslovi profesionalnih vatrogasaca kao i drugi poslovi koji će se obavljati unutar Postrojbe podrobnije
će se odrediti aktom o ustrojstvu i unutarnjem redu JVP Grada Trogira. Do tada poslove vatrogastva
na području Grada Trogira obavlja Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Trogir (dalje u tekstu: DVD
Trogir).
JVP Grada Trogira preuzet će radnike zaposlene u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Trogir.
Članak 12.
Nakon osnivanja i formalnog početka s radom, Postrojba će s DVD-om Trogir zaključiti Ugovor o
korištenju dijela postojećeg Vatrogasnog doma DVD Trogir, odnosno zgrade izgrađene u Trogiru,
KARDINALA A.STEPINCA BR. 108, čest.zem. 1078/1 ZU 2725 k.o. Trogir (katastarske oznake k.č.
3648 k.o. Trogir), upisane kao Objekt Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trogir, kao i dijela opreme
iz sredstava koja je do tada koristilo DVD Trogir.

Članak 13.
Sredstva za financiranje redovne djelatnosti Postrojbe osiguravaju se na način propisan člankom 43.
stavak 1., člankom 58. i 58a Zakona o vatrogastvu.
Za troškove osnivanja i prethodnih pripremnih radnji za početak rada, Osnivač će osigurati Ustanovi
financijska sredstva u iznosu 10.000,00 kn.

Članak 14.
Sredstva koja Postrojbe ostvari vlastitom djelatnošću mogu se koristiti isključivo za namjene
propisane važećim zakonskim propisima. Odluku o načinu korištenja sredstava iz prethodnog stavka
donosi Upravno vijeće.
Članak 15.
Postrojba odgovara za svoje obaveze cijelom svojom imovinom. Gubitci u poslovanju pokrivaju se
prvenstveno iz imovine Postrojbe, ako se time ne ugrožava obavljanje djelatnosti za koju je osnovana.
Ako sredstva iz stavka 2. ovog članka nisu dostatnu za pokriće gubitka, Grad Trogir odgovara
solidarno i neograničeno za obaveze Postrojbe.
Članak 16.
Postrojbe dužna je osnivaču dostaviti program rada i financijski plan u zakonom propisanom roku.
Postrojbe je dužna osnivaču dostaviti izvješće o radu odnosno izvršenju Programa rada i financijsko
izvješće za prethodnu godinu u Zakonom propisanom roku.
Članak 17.
Gradonačelnik će imenovat Upravno vijeće Postrojbe najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja
ove Odluke.
Statut Postrojbe donosi Upravno vijeće u roku od 60 dana od dana osnivanja Vatrogasne postrojbe na
prijedlog Ravnatelja i uz prethodnu suglasnost osnivača.
Članak 18.
Do imenovanja Ravnatelja na način i u postupku iz članka 9. ove Odluke Gradonačelnik će imenovati
privremenog Ravnatelja Postrojbe.
Privremeni Ravnatelj:
1.
2.
3.
4.

obavlja poslove koji su u nadležnosti Ravnatelja Postrojbe,
obavlja pripreme za početak rada Postrojbe i saziva prvu sjednicu Upravnog vijeća,
izrađuje prijedlog Statuta i
podnosi prijavu za upis Postrojbe u sudski registar.
Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Trogira“.
KLASA: 214-01/18-01/
URBROJ: 2184/01-31/01-18-2
Trogir, srpnja 2018. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Ante Piteša, ing.

Obrazloženje
Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i
eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje
tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama,
ekološkim i inim nesrećama. Zakon o vatrogastvu prepoznaje vatrogasnu djelatnost kao stručnu i
humanitarnu djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.
Gradsko vijeće Grada Trogir na svojoj sjednici održanoj 15.lipnja 2015., donijelo je Odluku
o davanju suglasnosti na Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Trogir
izrađenu od društva „Protection'' d.o.o. iz Umaga, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne
Policijske uprave Splitsko- dalmatinske od 10. ožujka 2015. godine.
Temeljem članka 13. toč. 7. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br.92/10)
propisana je obveza jedinica lokalne samouprave da najmanje jednom u pet godina uskladi Procjenu
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija s novonastalim uvjetima. S tim u vezi Grad Trogir je
pristupio izradi usklađenja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, kojom su
obuhvaćeni svi novonastali uvjeti u razdoblju od 2015-2018. godine, a koji utječu na promjenu ocjene
stanja zaštite od požara kao i donošenje odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje je
potrebno provesti kako bi se ugroženost nastanka požara i /ili tehnološke eksplozije smanjila na što je
god moguće manju razinu.
Obzirom da jedinice lokalne i područne samouprave imaju zakonsku obavezu skrbiti o potrebama i
interesima građana organiziranjem učinkovite vatrogasne službe, predlaže se osnivanje Javne
vatrogasne postrojbe odlukom Gradskog vijeća, sukladno važećem planu zaštite od požara, kao javne
ustanove jedinice lokalne samouprave.
U prikazu postojećeg stanja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad
Trogir, izrađene od ovlaštene tvrtke ALFA ATEST d.o.o. iz Splita, utvrđeno je da sadašnja razina
organiziranosti vatrogasne službe u Gradu Trogiru, pored nedostatka u vidu određene opreme i
sredstava za gašenje, ne udovoljava zahtjevima te da sama postrojba DVD Trogir nije u mogućnosti
izvršiti sve zadatke kod gašenja požara i drugih intervencija na otvorenom prostoru.
Stoga se u prijedlogu organizacijskih i tehničkih mjera procjene predlaže osnivanje
profesionalne vatrogasne postrojbe od 26 vatrogasaca (6 vatrogasca x 4 smjene zapovjednik i
zamjenik).
Prednosti Javne vatrogasne postrojbe:
1. Potpuno profesionalna služba u vidu javne ustanove koja skrbi o zaštiti i spašavanju na
području Grada Trogir,
2. Podizanje spremnosti, opremljenosti, uvježbanosti i stručnosti djelatnika na veći nivo,
3. Privlačenje financijskih sredstava iz proračuna Ministarstva financija za izravnavanje
minimalnih financijskih standarda decentralizirane funkcije vatrogastva,
4. Veći broj profesionalnih djelatnika po smjeni dežurstva,
5. Otvaranje novih radnih mjesta,
6. Nema potrebe za dodatnom infrastrukturom u pogledu prostora, vatogasnih vozila i opreme.
Bitna činjenica za napomenuti je da se minimalni financijski standardi Javne vatrogasne
postrojbe osiguravaju sukladno Zakonu o financiranju lokalne i područne samouprave (NN. 121/17) iz
dodatnog udjela poreza na dohodak u iznosu od 1,0%, te iz pomoći izravnavanja decentralizirane
funkcije iz državnog proračuna.
Dosadašnjim modelom vatrogasne zaštite koji se zasniva na dobrovoljnom vatrogasnom
društvu, Grad Trogir kao jedinica lokalne samouprave nije privukao niti jednu kunu s računa za
izravnavanje decentralizirane funkcije vatrogastva unutar općeg proračuna Ministarstva financija
Republike Hrvatske, dok gradovi u bliskom okruženju privlače iznose u milijunima kuna na godišnjoj
razini (podaci za 2018. g.: Vodice 1.868.685,00 kuna; Imotski 2.540.827,00 kuna; Sinj 2,510.939,00
kuna!)

Osnivanjem Javne vatrogasne postrojbe, Grad Trogir bi bio u mogućnosti da dio proračunskih
sredstava kojima sada financira vatrogastvo na svom području u iznosu od 2.600,000 kuna,
prenamjeni za druge svrhe.
PRIVREMENI PROČELNIK
Frane Žižak, mag.oec.

