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Grad Rijeka
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III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine« broj 76/93 i 29/97), članka 8. stavka 1.
i 2. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99)
i članka 71. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/97 - pročišćeni tekst), Po
glavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 7. prosinca
1999. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Grada Rijeke
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Utvrđuje se da se Vatrogasna postaja Centar i Vatro
gasna postaja Vezica Ministarstva unutarnjih poslova - Po
licijske uprave Primorsko-goranske sa sjedištem u Rijeci,
sukladno Zakonu o vatrogastvu, ustrojavaju kao javna usta
nova u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Ustano
va), za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Grada
Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).
Članak 2.
Ovom se Odlukom uređuje status, naziv, sjedište i djelat
nost, zastupanje i predstavljanje, upravljanje, ustrojstvo,
ovlasti i način odlučivanja, način osiguravanja sredstava za
rad i raspolaganje dobiti te druga pitanja od važnosti za dje
latnost Ustanove.
Članak 3.
Osnivač Ustanove je Grad, a prava i dužnosti osnivača
Ustanove obavlja Poglavarstvo Grada.
II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST
Članak 4.
Naziv Ustanove glasi: Javna vatrogasna postrojba grada
Rijeke.
Članak 5.
Sjedište Ustanove je u Rijeci, u Krešimirovoj ulici 38.

Članak 8.
Ustanovu zastupa i predstavlja zapovjednik.
Članak 9.
Zapovjednik može dati punomoć drugoj osobi za zastu
panje Ustanove u pravnom prometu u granicama svojih
ovlasti. Punomoć se daje sukladno odredbama zakona ko
jima se reguliraju obvezni odnosi.
Zapovjednik određuje osobe ovlaštene za potpisivanje fi
nancijske i druge dokumentacije.
IV. USTROJSTVO
Članak 10.
Sukladno Procjeni ugroženosti od požara za područje
Grada Rijeke i Planu zaštite od požara Grada Rijeke, koje
je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održa
noj 17. srpnja 1997. godine, Ustanova osim zapovjednika i
zamjenika zapovjednika, mora zapošljavati ukupno 129 pro
fesionalnih vatrogasaca.
Ustanova može zapošljavati najviše 2 zaposlenika na
stručno-administrativnim poslovima i najviše 4 zaposlemka
na pomoćnim poslovima.
Članak 11.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu pobliže se određuje
ustrojstvo, način rada i radna mjesta u Ustanovi.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ustanove donosi
Upravno vijeće na prijedlog zapovjednika.
V. TIJELA USTANOVE
1. Upravno vijeće
Članak 12.
Ustanovom upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima predsjednika i dva člana.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Članak 13.
Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Pogla
varstvo Grada.

Djelatnost Ustanove obuhvaća:
- 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 situa
cijama;
- obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i
inim nesrećama.

Članak 14.
Upravno vijeće:
- donosi Statut, uz prethodnu suglasnost Poglavarstva
Grada;
- utvrđuje prijedlog za imenovanje zapovjednika i zamje
nika zapovjednika;
- donosi godišnji program rada i nadzire njegovo izvrša
vanje;
- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu;
- daje osnivaču i zapovjedniku prijedloge i mišljenja o po
jedinim pitanjima u svezi s radom Ustanove;
- obavlja druge poslove određene zakonom, ovom Odlu
kom i Statutom Ustanove.

Članak 7.
Ustanova obavlja djelatnost iz prethodnog članka ove
Odluke kao javnu službu.

Članak 15.
Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na
sjednici.

Članak 6.
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Upravno vijeće pravovaljano odlučuje ako su na sjednici
prisutni svi Članovi Upravnog vijeća.
Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova.
Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže
uređuju pitanja iz djelokruga rada koja nisu regulirana za
konom, ovom Odlukom i Statutom ustanove'.
2. Zapovjednik
Članak 16.
Zapovjednik je voditelj Ustanove, organizira i vodi rad i
poslovanje Ustanove te odgovara za zakonitost njezina
rada.
Osim poslova iz prethodnog stavka ovog članka, zapo
vjednik obavlja i posebne zadaće utvrđene Zakonom o va
trogastvu.
Zapovjednik obavlja i druge poslove određene zakonom,
ovom Odlukom i Statutom Ustanove.
Članak 17.
Zapovjednika imenuje i razrješava Poglavarstvo Grada,
na prijedlog Upravnog vijeća.
Članak 18.
Javni natječaj za imenovanje zapovjednika raspisuje i
provodi Upravno vijeće.
Natječaj raspisuje Upravno vijeće najkasnije dva mjeseca
prije isteka mandata na koji je zapovjednik imenovan.
Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku na čijem je podru
čju sjedište Ustanove.
U natječaju se moraju utvrditi uvjeti koje'ravnatelj mora
ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje i rok za podnošenje
prijave na natječaj koji iznosi 8 (osam) dana od dana objav
ljivanja natječaja.
Članak 19.
Za zapovjednika se može imenovati osoba sa zvanjem inžinjera zaštite od požara, odnosno osoba koja ima najmanje
višu školsku spremu tehničkog smjera i pet godina radnog
iskustva u struci, i koja ispunjava ostale opće uvjete propi
sane člankom 21. Zakona o vatrogastvu.
Mandat zapovjednika traje četiri godine, a ista se osoba
po isteku mandata može ponovno imenovati za zapovjed
nika.
Članak 20.
Zapovjedniku u obavljanju poslova i zadaća iz članka 16.
ove Odluke, pomaže zamjenik zapovjednika.
Zamjenik zapovjednika obavlja i druge poslove koje mu
zapovjednik povjeri te zamjenjuje zapovjednika u slučaju
njegove odsutnosti ili privremene spriječenosti.
Članak 21.
Odredbe ove Odluke koje se odnose na postupak imeno
vanja i razrješenja, uvjete za imenovanje te trajanje man
data zapovjednika, na odgovarajući se način primjenjuju i
na zamjenika zapovjednika.
VI. NAČIN OSIGURANJA SREDSTAVA ZA RAD I
RASPOREĐIVANJE DOBITI
Članak 22.
Utvrđuje se da za osnivanje i početak rada Ustanove, ob
zirom na odredbu članka 1. qve Odluke, osnivač ne mora
pribaviti niti osigurati posebna sredstva.

Četvrtak, 23. prosinca
Članak 23.

Sredstva za rad Ustanove osiguravaju se u Proračunu
Grada Rijeke.
<
;
Sredstva za financiranje redovne djelatnosti zaposlenika
Ustanove, osiguravaju se u državnom proračunu, na posto
jeći način do 31. prosinca 2004. godine, a sukladno odredbi
članka 58. Zakona o vatrogastvu.
Članak 24.
Ako Ustanova u obavljanju svoje djelatnosti ostvari do
bit, ta se dobit može upotrijebiti isključivo za obavljanje i
razvoj djelatnosti Ustanove.
O raspoređivanju ostvarene dobiti odlučuje Upravno vi
jeće.
VH. STJECANJE, OPTEREĆENJE I OTUĐENJE
IMOVINE
Članak 25.
O stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina i druge
imovine čija vrijednost prelazi 50,000,00 kuna odlučuje
Upravno vijeće Ustanove, uz prethodnu suglasnost Pogla
varstva Grada.
O stjecanju, opterećenju i otuđenju ostale imovine čija
vrijednost iznosi od 20.000,00 do 50.000,00 kuna odlučuje
Upravno vijeće Ustanove, na prijedlog zapovjednika.
O stjecanju, opterećnju i otuđenju imovine čija vrijednost
ne prelazi 20.000,00 kuna odlučuje zapovjednik samostalno.
V H ! PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Poglavarstvo Grada imenovat će Upravno vijeće Ustano
ve, najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ove
Odluke.
Članak 27.
Upravno vijeće raspisat će natječaj za izbor zapovjednika,
te utvrditi prijedlog za imenovanje zapovjednika i isti prosli
jediti Poglavarstvu Grada, najkasnije u roku od 30 dana od
dana donošenja ove Odluke.
Članak 28.
Do okončanja postupka imenovanja zapovjednika su
kladno odredbi članka 17. i članka 18. ove Odluke, Tomi
slav Miloš iz Rijeke, koji na dan stupanja na snagu ove Od
luke, obnaša dužnost načelnika Odjela za vatrogastvo Poli
cijske uprave Primorsko-goranske, nastavit će s radom kao
privremeni zapovjednik Ustanove.
Članak 29.
Ustanova je dužna uskladiti svoje ustrojstvo i način rada s
odredbama Zakona o vatrogastvu najkasnije do 30. lipnja
2000. godine.
Do donošenja Statuta i drugih općih akata Ustanove, kao
akti Ustanove primjenjivat će se odgovarajući akti Ministar
stva unutarnjih poslova - Policijske uprave Primorsko-go
ranske.
,
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Članak 30.
Glede rasporeda profesionalnih vatrogasaca i ostalih za
poslenika, koje Grad preuzima od vatrogasnih postaja iz
Članka 1. ove Odluke, na odgovarajući način primijenit će
se odredba članka 56. Zakona o vatrogastvu.
Članak 31.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župani
je.
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