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MUZEJ GRADA TROGIRA 

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o 
ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 
29/97, 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 24. 
Zakona o muzejima (Narodne novine“ broj 
61/18. i 98/19.) i članka 16. Statuta Muzeja 
Grada Trogira („Službeni glasnik Grada 
Trogira“ broj 4/16, 2/17 i 5/19.) Upravno 
vijeće Muzeja Grada Trogira , uz prethodnu 
suglasnost Gradskog vijeća Grada Trogira 
KLASA:012-03/16-01/1 URBROJ:2184/01-
31/01-21-15 od 09.ožujka 2021.godine na 32. 
sjednici održanoj dana 09.ožujka 2021.donjelo 
je dana 29. ožujka 2021.  

Izmjenu i dopunu Statuta Muzeja grada 
Trogira 

Članak 1. 

U Statuta Muzeja grada Trogira („Službeni 
glasnik Grada Trogira“ broj 4/16., 2/17. i 
5/19.,( u daljnjem tekstu : Statut ) u članku 6. 
iza podstavka 12. dodaje se podstavak 13. koji 
glasi: 

• knjižničarska djelatnost“ 

Članak 2. 

Članak  21.  mijenja se i glasi: 

“Ravnateljem muzeja može se, na temelju 
predloženoga četverogodišnjeg programa rada, 
imenovati osoba koja ima završen diplomski 
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički 
diplomski stručni studij ili s njim izjednačen 
studij, najmanje pet godina rada u muzeju ili 
najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti 
ili obrazovanju, odlikuje se stručnim, radnim i 
organizacijskim sposobnostima, poznavanje 
jednog stranog jezika i ispunjava druge uvjete 
propisane statutom, te osoba koja nije 
pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi 
kazneni postupak za neko od kaznenih djela 
protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i 
socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, 
protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv 
spolne slobode, spolnog zlostavljanja i 
iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, 
protiv imovine, protiv gospodarstva, 

krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, 
protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, 
protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, 
protiv strane države ili međunarodne 
organizacije, a koje je propisano Kaznenim 
zakonom („Narodne novine“ br. 125/11, 
144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19.). 

Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi 
osoba koja ima propisane uvjete, za ravnatelja 
muzeja može se, na temelju predloženoga 
četverogodišnjeg programa rada, imenovati 
osoba koja ima završeno obrazovanje 
propisano st. 1. ovog članka najmanje jednu 
godinu rada u muzeju ili najmanje pet godina 
rada u kulturi, odlikuje se stručnim, radnim i 
organizacijskim sposobnostima te ispunjava 
druge uvjete propisane statutom. 

Za vršitelja dužnosti ravnatelja muzeja može 
se, bez provođenja javnoga natječaja, 
imenovati osoba koja ima obrazovanje 
propisano stavkom 1. ovog članka, a na ovu 
dužnost može se imenovati i osoba koja nije 
djelatnik muzeja.” 

Članak 3. 

Članak. 23. briše se  

Članak 4. 

Ova  izmjena i dopuna  Statuta stupa na snagu 
osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči 
Muzeja, a objavit će se u „Službenom glasniku 
Grada Trogira“ 

KLASA: 612-05/21-01/91 
URBROJ: 2184/01-08/21-1 
TROGIR, 29. ožujka 2021.g. 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 
Ružica Jakšić, v.r.  

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 
GRADA TROGIRA 

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o 
ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 
29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i točke VI 
Odluke o osnivanju javne ustanove Javna 
vatrogasna postrojba Grada Trogira („Službeni 
glasnik Grada Trogira, broj 23/20 i 24/20), 
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Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Trogira, uz prethodnu suglasnost 
Gradskog vijeća Grada Trogira, na svojoj 5. 
sjednici od 26.03. 2021. godine, donosi 

Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Trogira 

1. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Statutom Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Trogira (u daljnjem tekstu: vatrogasna 
postrojba) uređuje se osnivanje, vatrogasne 
postrojbe, naziv i sjedište, djelatnost 
vatrogasne postrojbe, djelokrug rada 
vatrogasne postrojbe, izgled grba, pečata i 
štambilja, unutarnje ustrojstvo vatrogasne 
postrojbe, organi vatrogasne postrojbe, 
upravljanje, vođenje i zastupanje, imovina i 
financijsko poslovanje vatrogasne postrojbe, 
suradnja sa sindikatom, javnost rada, nadzor 
nad radom vatrogasne postrojbe, opći akti 
vatrogasne postrojbe te druga pitanja od 
značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanja 
vatrogasne postrojbe. 

Članak 2. 

Vatrogasna postrojba je javna ustanova 
jedinice lokalne samouprave, koja u okviru 
vatrogasne djelatnosti, skrbi o potrebama i 
interesima građana na svom području za 
organiziranjem i djelovanjem učinkovite 
vatrogasne službe.  

Članak 3. 

Osnivač vatrogasne postrojbe je GRAD 
TROGIR, Trg Ivana Pavla II br.1/II, 21220 
Trogir, OIB: 84400309496, (u daljnjem tekstu: 
osnivač) temeljem odluke Gradskog vijeća – 
Odluka o osnivanju javne ustanove Javna 
vatrogasna postrojba Grada Trogira („Službeni 
glasnik Grada Trogira, broj  23/20 i 24/20). 

Na Odluku iz stavka 1. ovoga članka, sukladno 
članku 8. Zakona o ustanovama, Hrvatska 
vatrogasna zajednica donijela je Rješenje 
KLASA: UP/I-011-02/20-04/53, URBROJ: 
444-02-20-3 od 12. listopada 2020. godine i 
Rješenje KLASA: UP/I-011-02/20-04/53, 
URBROJ: 444-02-20-5 od 4. studenog 2020. 

godine, da je Odluka donesena sukladno 
Zakonu o vatrogastvu. 

2. NAZIV I SJEDIŠTE 

Članak 4. 

Naziv vatrogasne postrojbe je: Javna 
vatrogasna postrojba Grada Trogira. 

Skraćeni naziv je: JVP Grada Trogira. 

Naziv vatrogasne postrojbe mora biti istaknut 
na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na 
objektima u kojima obavlja svoju djelatnost. 

Članak 5. 

Sjedište vatrogasne postrojbe je u Trogiru, 
Kardinala Alojzija Stepinca 108. 

Članak 6. 

Odluku o promjeni naziva i sjedišta odnosno 
poslovne adrese vatrogasne postrojbe donosi 
osnivač, na prijedlog Vatrogasnog vijeća. 

3. DJELATNOST VATROGASNE 
POSTROJBE 

Članak 7. 

Djelatnost vatrogasne postrojbe 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 provodi se na 
kopnu, moru, jezerima i rijekama. 

Djelatnost iz stavka 1. ovog članka vatrogasna 
postrojba obavlja kao javnu službu na području 
Grada Trogira.  

Vatrogasna postrojba može, osim djelatnosti iz 
stavka 1. ovog članka obavljati i sljedeće 
djelatnosti: 

- usluge nadzora vatrodojavnih sustava, 

- osiguranje javnih priredbi i događaja, 
skupova i sportskih susreta, objekata, prostora i 
sl., 
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- administrativne i savjetodavne usluge 
vezane uz provedbu Zakona o zaštiti od 
požara, 

- usluge upotrebe vatrogasne opreme i 
sredstava, 

- usluge najma vatrogasne opreme. 

Navedene djelatnosti vatrogasna postrojba 
obavlja uz uvjet da se njihovim obavljanjem ne 
umanjuje intervencijska spremnost vatrogasne 
postrojbe.  

Članak 8. 

Vatrogasna postrojba svoju djelatnost obavlja 
sukladno pravilima struke bez obzira čija je 
imovina odnosno ljudski život ugrožen. 

Članak 9. 

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasci 
koji, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog 
odnosa, ispunjavaju i posebne uvjete propisane 
Zakonom o vatrogastvu.  

4. DJELOKRUG RADA VATROGASNE 
POSTROJBE 

Članak 10. 

Vatrogasna postrojba djeluje na području 
Grada Trogira. 

Vatrogasna postrojba može sudjelovati na 
vatrogasnim intervencijama i izvan područja 
svog djelovanja, odnosno na području drugih 
jedinica lokalne samouprave kada je to 
određeno zakonom ili kada osnivači s drugim 
jedinicama lokalne samouprave sklope 
ugovor/sporazum o suosnivanju vatrogasne 
postrojbe. 

Obavljanje djelatnosti iz stavka 2. ovog članka 
od strane vatrogasne postrojbe mora biti 
navedeno u odgovarajućim Procjenama 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 
i Vatrogasnim planovima zaštite od požara 
svih ugovornih/sporazumnih strana. 

5. GRB, PEČAT I ŠTAMBILJ 

Članak 11. 

Vatrogasna postrojba ima grb. Izgled grba je 
štit crvene boje s žutim rubom i 
implementiranim grbom Grada Trogira s 
pleterom na čijem vrhu je grb Republike 
Hrvatske. U pozadini grba ukrižene su 
vatrogasna sjekira i plamenica. Na vrhu uz 
obod štita nalazi se natpis tiskanim slovima 
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA, a u 
dnu GRADA TROGIRA.   

Članak 12. 

Vatrogasna postrojba ima pečat i štambilj. 

Pečatom se ovjeravaju  isprave i akti u 
pravnom prometu. 

Pečat vatrogasne postrojbe je okruglog oblika, 
promjera 30 mm, na čijim rubovima je tekst: 
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 
GRADA TROGIRA, a u sredini je znak 
vatrogasne kacige. 

Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće 
administrativno – financijsko poslovanje 
vatrogasne postrojbe. 

Štambilj je pravokutnog oblika, dimenzija 48 x 
17 mm, na njegovom gornjem dijelu je tekst: 
Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira, a u 
donjem dijelu je oznaka i mjesto za upis broja i 
datuma 

Način uporabe i čuvanja pečata i štambilja 
uređuje zapovjednik. 

6. UNUTARNJE USTROJSTVO 
VATROGASNE POSTROJBE 

Članak 13. 

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se 
racionalan i djelotvoran rad vatrogasne 
postrojbe u cilju  ostvarivanja vatrogasne 
djelatnosti. 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira 
pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo i radna 
mjesta vatrogasne postrojbe. 

Pravilnik iz stavka 2. ovog članka donosi 
Vatrogasno vijeće, na prijedlog zapovjednika. 

Članak 14. 
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Vatrogasna postrojba može imati i stručnu 
službu koja obavlja stručne i administrativne 
poslove. 

Vatrogasno vijeće vatrogasne postrojbe aktom 
o unutarnjem ustroju propisuje uvjete koje 
moraju ispunjavati zaposleni u stručnoj službi. 

Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se 
primjereni tehnički uvjeti za ostvarivanje plana 
i programa te drugi potrebni uvjeti za rad i 
poslovanje vatrogasne postrojbe. 

7. ORGANI VATROGASNE 
POSTROJBE – UPRAVLJANJE, 
VOĐENJE I ZASTUPANJE 

Članak 15. 

Organi Ustanove su:  

1. Vatrogasno vijeće  

2. Zapovjednik 

Članak 16. 

Vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno 
vijeće od tri člana.  

Članovi Vatrogasnog vijeća su: jedan 
predstavnik vatrogasne zajednice županije, 
jedan predstavnik osnivača i jedan član 
predstavnika radnika, svi s jednakim pravom 
glasa. 

Predstavnika vatrogasne zajednice županije 
imenuje Vatrogasna zajednica Splitsko-
dalmatinske županije. 

Predstavnika osnivača imenuje gradonačelnik 
Grada Trogira. 

Predstavnika radnika biraju radnici vatrogasne 
postrojbe u skladu s odredbama Zakona o radu.  

Članovi Vatrogasnog vijeća biraju između 
svojih članova predsjednika Vatrogasnog 
vijeća.  

Članovi Vatrogasnog vijeća imenuju se s 
trajanjem mandata od 5 (pet) godina, a mogu 
se razriješiti odnosno opozvati i prije isteka 
mandata.  

Član Vatrogasnog vijeća može biti razriješen: 

- ako sam zatraži razrješenje, 

- ne ispunjava dužnost člana, 

- svojim ponašanjem povrijedi ugled i 
dužnost koju obnaša, 

- izgubi pravo na obavljanje dužnosti. 

Postupak za utvrđivanje prijedloga za 
razrješenje dužnosti člana Vatrogasnog vijeća 
pokreće Vatrogasno vijeće ili tijelo koje ga je 
imenovalo. 

Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je 
imenovalo člana Vatrogasnog vijeća. 

U slučaju razrješenja člana Vatrogasnog vijeća 
novi član imenuje se u roku od 30 dana i na 
vremensko razdoblje koje je preostalo u 
mandatu članu Vatrogasnog vijeća koji je 
razriješen.   

Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na 
naknadu. 

Članak 17. 

Vatrogasno vijeće obavlja sljedeće poslove:  

1. donosi Statut, uz suglasnost osnivača, 

2. donosi program rada i razvoja 
vatrogasne postrojbe uz suglasnost osnivača te 
nadzire njihovo izvršenje,  

3. odlučuje o promjeni djelatnosti, uz 
prethodnu suglasnost osnivača,  

4. donosi opće akte vatrogasne postrojbe, 
na prijedlog zapovjednika,  

5. odlučuje o financijskom planu i 
godišnjem obračunu, na prijedlog 
zapovjednika, 

6. odlučuje o ostvarenoj dobiti, 

7. daje osnivaču i zapovjedniku 
odgovarajuće prijedloge i mišljenja u vezi s 
radom vatrogasne postrojbe,  

8. predlaže zapovjedniku osnovne 
smjernice za rad i poslovanje vatrogasne 
postrojbe, 

9. 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 
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imovinu pojedinačne vrijednosti jednake ili 
veće od 100.000,00 kn dobije prethodnu 
suglasnost osnivača,  

10. donosi odluke u drugom stupnju o 
ostvarivanju pojedinačnih prava radnika,  

11. raspisuje i provodi natječaj za izbor 
zapovjednika,  

12. odlučuje o objavljivanju natječaja za 
zasnivanje radnog odnosa na neodređeno i na 
određeno vrijeme, 

13. donosi plan radnih mjesta i odlučuje o 
zasnivanju radnog odnosa prema provedenom 
natječaju te o prestanku radnog odnosa 
djelatnika vatrogasne postrojbe, a sve na 
prijedlog zapovjednika, 

14. raspisuje i provodi natječaj za davanje 
u zakup poslovnog prostora, odnosno dijelova 
građevina kojim upravlja, 

15. donosi odluke i obavlja druge poslove 
određene zakonom, ovim Statutom i drugim 
propisima. 

U slučaju iz stavka 1. točke 9. ovog članka, 
suglasnost u ime osnivača daje 
Gradonačelnik/ica Grada Trogira (u daljnjem 
tekstu : Gradonačelnik/ica). 

Pri promjeni djelatnosti iz stavka 1. točke 3. ne 
može se promijeniti da vatrogasna postrojba 
obavlja vatrogasnu djelatnost. 

Članak 18. 

Vatrogasno vijeće poslove iz svoje nadležnosti 
obavlja na sjednicama. 

Vatrogasno vijeće može pravovaljano 
odlučivati ako je na sjednici nazočno najmanje 
dva člana Vatrogasnog vijeća. 

Vatrogasno vijeće donosi odluke većinom 
glasova svih članova Vatrogasnog vijeća. 

Predsjednik Vatrogasnog vijeća saziva i vodi 
sjednice te potpisuje akte koje donosi 
Vatrogasno vijeće, a u pitanju odlučivanja ima 
položaj člana. 

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, 
način rada i odlučivanja Vatrogasnog vijeća 

pobliže se utvrđuje Poslovnikom kojeg donosi 
Vatrogasno vijeće. 

Članak 19. 

Zapovjednik vatrogasne postrojbe je 
poslovodni i stručni voditelj vatrogasne 
postrojbe koji ima prava, obveze i ovlasti 
ravnatelja javne ustanove uređenim odredbama 
Zakona o ustanovama, dok je njegov položaj 
na dužnosti zapovjedanja vatrogasnom 
postrojbom uređen odredbama Zakona o 
vatrogastvu. 

Zapovjednik je odgovoran za zakonitost, 
operativnost i stručnost rada vatrogasne 
postrojbe. 

Zapovjednik obavlja i druge poslove kako 
slijedi: 

1. predstavlja i zastupa vatrogasnu 
postrojbu,  

2. organizira, vodi rad i poslovanje 
vatrogasne postrojbe, 

3. poduzima sve pravne radnje u ime i za 
račun vatrogasne postrojbe, 

4. zastupa vatrogasnu postrojbu u svim 
postupcima pred sudovima, upravnim i drugim 
državnim tijelima te pravnim osobama s 
javnim ovlastima, 

5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
imovine čija je pojedinačna vrijednost do 
50.000,00 kn, a preko tog iznosa do 
100.000,00 kn uz suglasnost Vatrogasnog 
vijeća,  

6. daje punomoć drugoj osobi, u 
granicama svoje ovlasti, da zastupa vatrogasnu 
postrojbu u pravnom prometu, sukladno 
odredbama zakona kojim se uređuju obvezni 
odnosi, 

7. 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, 

8. određuje osobe ovlaštene za 
potpisivanje financijske i druge dokumentacije,  
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9. predlaže Vatrogasnom vijeću opće i 
druge akte te 

10. obavlja i druge poslove određene 
zakonom, ovim Statutom i drugim propisima. 

Članak 20. 

Zapovjednika vatrogasne postrojbe, uz 
prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog 
zapovjednika, imenuje i razrješava 
Gradonačelnik/ica, na mandat od 5 (pet) 
godina na temelju javnog natječaja. 

Zapovjednik mora imati najmanje kratki 
stručni studij ili preddiplomski stručni studij u 
trajanju od 3 (tri) godine te najmanje 5 (pet) 
godina iskustva na poslovima vatrogasca s 
posebnim ovlastima i odgovornostima. 

Članak 21. 

Zapovjednik ima zamjenika. 

Zamjenik zapovjednika zamjenjuje 
zapovjednika u slučaju njegove odsutnosti ili 
spriječenosti. 

Zamjenik zapovjednika mora imati najmanje 
kratki stručni studij ili preddiplomski stručni 
studij u trajanju od 3 (tri) godine te najmanje 5 
(pet) godina iskustva na poslovima vatrogasca 
s posebnim ovlastima i odgovornostima. 

Zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe 
imenuje i razrješava Zapovjednik na mandat od 
5 (pet) godina  na temelju javnog natječaja. 

Javni natječaj raspisuje i provodi Vatrogasno 
vijeće pod istim uvjetima kao za izbor 
zapovjednika u roku od 30 dana od imenovanja 
zapovjednika. 

Vatrogasno vijeće utvrđuje prijedlog za 
imenovanje i dostavlja ga zapovjedniku 
zajedno s cjelokupnom natječajnom 
dokumentacijom u roku od 15 (petnaest) dana 
od dana isteka roka za podnošenje prijava.  

Zamjenik zapovjednika imenuje se u roku od 8 
dana od okončanja javnog natječaja. 

Mandat zamjenika zapovjednika traje do isteka 
mandata Zapovjednika koji ga je imenovao. 

Zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe 
može biti razriješen i prije isteka mandata iz 
razloga navedenih u članku 26. ovog Statuta. 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada vatrogasne postrojbe određuje se 
djelokrug poslova koje zamjenik zapovjednika 
obavlja u svom redovnom radu i način 
zamjenjivanja zapovjednika u slučaju njegove 
odsutnosti ili spriječenosti. 

Članak 22. 

Javni natječaj za izbor zapovjednika raspisuje i 
provodi Vatrogasno vijeće u skladu s zakonom 
i ovim Statutom. 

Natječaj se raspisuje najkasnije tri mjeseca 
prije isteka vremena na koje je voditelj 
ustanove imenovan.  

Natječaj traje 15 (petnaest) dana, ne može biti 
kraći od 8 (osam) dana i objavljuje se u 
Narodnim novinama te na mrežnim stranicama 
vatrogasne postrojbe.  

U natječaju se objavljuju uvjeti koje kandidat 
mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje i 
rok u kojem će prijavljeni kandidati biti 
obaviješteni o izboru.  

Kandidati se obavještavaju o izboru najkasnije 
u roku od 45 (četrdesetpet) dana od isteka roka 
za podnošenje prijava.    

Članak 23. 

Po isteku roka za podnošenje prijava 
Vatrogasno vijeće otvara i razmatra sve 
pristigle prijave s priloženom dokumentacijom, 
utvrđuje jesu li prijave potpune i dostavljene i 
dostavljene u roku te ispunjava li kandidat 
propisane uvjete.  

Vatrogasno vijeće utvrđuje prijedlog za 
imenovanje i dostavlja ga gradonačelniku/ici 
Grada Trogira zajedno s cjelokupnom 
natječajnom dokumentacijom u roku od 15 
(petnaest) dana od dana isteka roka za 
podnošenje prijava.  

Članak 24. 

Gradonačelnik/ica dostavlja svim prijavljenim 
kandidatima odluku o izboru s poukom o pravu 
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pregleda natječajnog materijala i pravu na 
sudsku zaštitu.  

Protiv odluke o izboru ne može se izjaviti 
žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 

Članak 25. 

Ako zapovjednik ne bude izabran, natječaj će 
se ponoviti. 

Do imenovanja zapovjednika na temelju 
ponovljenog natječaja, Vatrogasno vijeće 
imenovati će vršitelja dužnosti, ali najdulje na 
vrijeme od godine dana.  

Članak 26. 

Gradonačelnik/ica može zapovjednika, uz 
prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog 
zapovjednika, razriješiti i prije isteka mandata 
ako: 

- sam zatraži razrješenje 

- trajno izgubi zdravstvenu sposobnost 
obavljati dužnost 

- je pravomoćnom presudom osuđen za 
kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), 
kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava 
XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava 
XXIII.) i kaznena djela protiv službene 
dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana 
Kaznenim zakonom („Narodne novine“ br. 
125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 
118/18.) odnosno za kaznena djela protiv 
života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv 
opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i 
kaznena djela protiv službene dužnosti (glava 
XXV.), a koja su propisana Kaznenim 
zakonom („Narodne novine“ br. 110/97., 
27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 
111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 
110/07., 152/08, 57/11., 77/11. i 143/12.) 

- povrijedi obvezu čuvanja službene 
tajne u svezi s obavljanjem dužnosti 

- svojim nesavjesnim radom prouzroči 
vatrogasnoj postrojbi veću štetu ili veće 
smetnje u radu. 

Vatrogasno vijeće utvrđuje prijedlog za 
razrješenje zapovjednika vatrogasne postrojbe i 

prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti i 
dostavlja ih Gradonačelniku/ici.  

Članak 27. 

Protiv odluke o razrješenju zapovjednika ne 
može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti 
upravni spor. 

Članak 28. 

Zapovjedniku kojem istekne mandat, a ne javi 
se na natječaj ili se javi na natječaj, a ne bude 
ponovno izabran ili bude razriješen prije isteka 
mandata sukladno članku 27. stavak 1. al. 1. 
ovog Statuta, ponudit će se poslovi koji 
odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i radnom 
iskustvu.  

Pravo iz stavka 1. ovog članka nema 
zapovjednik koji bude razriješen prije isteka 
mandata iz razloga navedenih u članku 26. 
stavak 1. al. 3. i 4. ovog Statuta i drugih 
razloga skrivljenog ponašanja.   

Članak 29. 

Zapovjednik može, u sklopu svojih ovlaštenja, 
dati drugoj osobi specijalnu ili generalnu 
punomoć za zastupanje u pravnom prometu. 

Sadržaj i trajanje punomoći određuje 
zapovjednik pri njezinom izdavanju.  

O izdavanju generalne punomoći zapovjednik 
je dužan izvijestiti Vatrogasno vijeće.  

8. IMOVINA I FINANCIJSKO 
POSLOVANJE VATROGASNE 
POSTROJBE 

Članak 30. 

Imovinu vatrogasne postrojbe čine stvari, 
prava i novčana sredstva. 

Imovinom raspolaže vatrogasna postrojba pod 
uvjetima i na način propisan zakonom, 
propisima donesenim na temelju zakona, 
odlukom o osnivanju i ovim Statutom. 

Imovinu vatrogasne postrojbe čine sredstva za 
rad koja su pribavljena od osnivača, stečena 
obavljanjem registriranih djelatnosti ili 
pribavljena iz drugih izvora. 

Članak 31. 
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Vatrogasna postrojba odgovara za obveze 
cijelom svojom imovinom.  

 Osnivač solidarno i neograničeno 
odgovara za obveze vatrogasne postrojbe.  

Članak 32. 

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

Članak 33. 

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti 
vatrogasne postrojbe osiguravaju se na način 
propisan odredbama Zakona o vatrogastvu. 

Vatrogasna postrojba je proračunski korisnik 
svog osnivača. 

Članak 34. 

Sredstva koja vatrogasna postrojba ostvari 
vlastitom djelatnošću mogu se koristiti za 
provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti.  

Odluku o načinu korištenja sredstava iz 
prethodnog stavka ovog članka donosi 
Vatrogasno vijeće. 

Članak 35. 

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog 
poslovanja, evidencija financijskog poslovanja 
i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i 
propisima donesenom na temelju zakona.  

Članak 36. 

Vatrogasna postrojba posluje preko 
jedinstvenog žiro računa. 

Članak 37. 

Vatrogasna postrojba dužna je osnivaču, 
dostaviti Prijedlog Programa rada i Prijedlog 
financijskog plana za narednu godinu u 
zakonom propisanom roku. 

Vatrogasna postrojba donosi financijski plan 
prije početka godine na koju se plan odnosi. 

Ako se financijski plan ne donese u zakonom 
propisanom roku, donosi se privremeni 
financijski plan za razdoblje najdulje za 3 (tri) 
mjeseca. 

Odluku o financijskom planu i privremenom 
financiranju plana donosi Vatrogasno vijeće. 

Naredbodavatelj za izvršenje financijskog 
plana je zapovjednik vatrogasne postrojbe. 

Članak 38. 

Vatrogasna postrojba po isteku kalendarske 
godine donosi Godišnji izvještaj o izvršenju 
financijskog plana i Programa rada, a koje je 
dužna dostaviti osnivaču u zakonom 
propisanom roku. 

9. SURADNJA SA SINDIKATOM  

Članak 39. 

Sindikalno organiziranje u Vatrogasnoj 
postrojbi je slobodno. 

Vatrogasna postrojba je dužna osigurati uvjete 
za rad sindikalnog povjerenika, 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. 

10. JAVNOST RADA 

Članak 40. 

Rad vatrogasne postrojbe je javan. 

Objavljivanjem Statuta i općih akata o 
uvjetima i načinu rada vatrogasne postrojbe 
kao javne ustanove na oglasnoj ploči 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 vatrogasne postrojbe, cijenama 
usluga te radom kao javne ustanove. 

Uvidom u dokumentaciju vatrogasne postrojbe 
te druge materijale u svezi s radom omogućit 
će se svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi sukladno 
zakonu i općim aktima vatrogasne postrojbe 
kojima se uređuje pravo na pristup 
informacijama. 

Odredba stavka 3. ovoga članka ne odnosi se 
na materijale i dokumente koji sadrže 
informaciju koje su izuzete od prava na uvid. 

Informacije i podatke o objavljivanju 
djelatnosti ili uvid u dokumentaciju vatrogasne 
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postrojbe sredstvima javnog priopćavanja i 
drugim pravnim osobama može dati samo 
zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.    

11. POSLOVNA I PROFESIONALNA 
TAJNA 

Članak 41. 

Tajnim se podacima smatraju podaci koje 
zapovjednik, sukladno pozitivnim propisima i 
općim aktima, odredi tajnim kao i svi podaci 
koje kao povjerljive javno tijelo ili druga 
pravna osoba priopći vatrogasnoj postrojbi, 
mjere i načini postupanja u slučaju nastanka 
izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se 
odnose na obranu, plan tjelesne i tehničke 
zaštite zaposlenika i imovine vatrogasne 
postrojbe i druge isprave i podatke čije bi 
priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno 
interesima vatrogasne postrojbe i osnivača. 

Članak 42. 

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom 
tajnom dužni su čuvati svi zaposlenici 
vatrogasne postrojbe bez obzira na koji su 
način saznali za te podatke ili isprave.   

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon 
prestanka radnog odnosa u vatrogasnoj 
postrojbi. 

Članak 43. 

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom 
tajnom mogu se dostaviti i dati na uvid tijelima 
ovlaštenim zakonom, odnosno tijelima i 
osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz 
dužnosti koje obavljaju.  

Članak 44. 

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne 
neposredno skrbi zapovjednik i druga 
ovlaštena osoba.  

Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne 
predstavlja težu povredu radne obveze.  

12. NADZOR NAD RADOM 
VATROGASNE POSTROJBE 

Članak 45. 

Upravni nadzor nad primjenom odredbi 
Zakona o vatrogastvu obavlja Hrvatska 
vatrogasna zajednica. 

Inspekcijski nadzor nad primjenom i 
izvršavanjem Zakona o vatrogastvu i mjera iz 
područja vatrogastva utvrđenih Zakonom o 
vatrogastvu provode inspektori vatrogastva 
Hrvatske vatrogasne zajednice. 

Stručni nadzor nad radom vatrogasne postrojbe 
provodi Hrvatska vatrogasna zajednica, 
odnosno vatrogasna zajednica županije 
Splitsko-dalmatinske. 

U provođenju nadzora zapovjednik, 
Vatrogasno vijeće i svi zaposlenici vatrogasne 
postrojbe dužni su surađivati s ovlaštenim 
tijelima i osobama koje provode nadzor.  

13. OPĆI AKTI VATROGASNE 
POSTROJBE 

Članak 46. 

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

Statut donosi Vatrogasno vijeće, uz suglasnost 
osnivača. Izmjene i dopune Statuta donose se 
na isti način i po istom postupku kao i Statut. 

Ostale opće akte donosi Vatrogasno vijeće, na 
prijedlog zapovjednika. 

Ostale akte donosi zapovjednik. 

Članak 47. 

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

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 

14. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 
ODREDBE 

Članak 48. 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje 
važiti Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Trogira KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ: 
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2184/08-01-20-01 od 21. prosinca 2020. 
godine. 

Članak 49. 

Vatrogasno vijeće, odnosno zapovjednik, dužni 
su uskladiti sve opće akte vatrogasne postrojbe 
u roku od 90 (devedeset) dana od dana 
donošenja ovog Statuta.  

Članak 50. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od 
dana objave na oglasnoj ploči vatrogasne 
postrojbe. 

KLASA: 012-03/21-01/02 
URBROJ: 2184/08-01-21-04 
TROGIR, 26. ožujka 2021.g. 

VATROGASNO VIJEĆE JAVNE 
VATROGASNE POSTROJBE GRADA 
TROGIRA 

PREDSJEDNICA 
Božidarka Vulas,prof., v.r.  

 


