VATROGASNA ZAJEDNICA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

STATUT

UDRUGE

Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije

Osijek, travnja 2009. godine.
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Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (N.N. br. 88/01.), članka 19. Zakona o vatrogastvu (N.N.
br. 106/99, 117/01, 96/03, 139/04-pročišćeni tekst i 174/04) Skupština Vatrogasne zajednice Osječkobaranjske županije na sjednici od 29.04.2009. godine usvojila je

STATUT
VATROGASNE ZAJEDNICE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom ureĎuje se :
 naziv i sjedište Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu
Zajednica);
 znak, amblem, zastava i pečat Zajednice;
 područje djelovanja Zajednice
 ciljevi i djelatnost Zajednice
 zastupanije i predstavljanje Zajednice;
 ostvarivanje javnosti rada Zajednice;
 članstvo u Zajednici;
 upravljanje Zajednicom;
 prava, obveze i odgovornost članica Zajednice;
 unutarnji ustroj Zajednice;
 tijela Zajednice, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva,
trajanje mandata i odgovornost članova Zajednice;
 stručna služba Zajednice;
 ostvarivanje javnih ovlasti Zajednice;
 imovina Zajednice;
 nagrade i priznanja Zajednice;
 prestanak rada Zajednice te postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Zajednice;
 prijelazne i zaključne odredbe

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA ZAJEDNICE
Članak 2.
Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije ( u daljnjem tekstu: Zajednica) dobrovoljna
je, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od interesa za Republiku Hrvatsku u području zaštite od
požara i vatrogastva.
Zajednica se osniva radi unapreĎivanja, zaštite od požara i vatrogastva, promicanja interesa
udruga dobrovoljnih vatrogasaca i javnih vatrogasnih postrojbi na području županije.
Zajednica predstavlja interese u nju udruženih vatrogasnih zajednica općina, gradova,
područja, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih vatrogasnih postrojbi.
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Članak 3.
Naziv Zajednice je: Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije.
Naziv Zajednice na engleskom jeziku glasi : Firefighting Association of Osijek-Baranja
County.

Članak 4.
Područje djelovanja Zajednice je Osječko-baranjska županija.
Sjedište je u Osijeku.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo Zajednice.

III. ZNAK, AMBLEM I ZASTAVA ZAJEDNICE
Članak 5.
Zajednica ima znak, amblem i zastavu.
Vatrogasni znak je sastavljen od vatrogasne kacige iza koje se nalazi ukrštena vatrogasna
sjekirica i baklja.
Vatrogasni amblem je izduženo-okruglog oblika. U sredini ima grb županije. Uokolo grba je
natpis „Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije“ a ispod grba je godina osnivanja Zajednice
ispisana rimskim brojem.
Zastava je s jedne strane izraĎena od tkanine plameno-crvene boje dužine 145 cm i širine 115
cm. S desne strane zastave je vatrogasni amblem širine i visine 54 cm. Kod vatrogasnog amblema
kaciga, sjekirica i hrvatski pleter su zlatne, baklja crvene boje, a boja grba je u skladu s posebnim
zakonom. U pozadini vatrogasnog znaka je kobalt –plavo polje. S lijeve strane vatrogasnog amblema
ispisana je godina osnivanja Zajednice, a s desne strane označena je godina kada je Zajednica dobila
zastavu. Oko ruba zastave su zlatne rese dužine 7 cm.
Na lijevoj strani zastave je lik svetog Florijana, visine 58 cm. Iznad svetog Florijana ispisan je
tekst: "Pomoz' Bog" , a ispod lika svetog Florijana ispisan je tekst: "Vatru gasi-brata spasi!".
Zastava je pričvršćena na koplje na kojem su dvije trake trobojke Republike Hrvatske (širine
15cm, a dužine 80 cm) s resama dužine 7 cm.

Članak 6.
Zajednica ima pečat.
Pečat je okruglog oblika, promjera 18 i 30 mm s ispisanim tekstom uz rub pečata: Vatrogasna
zajednica Osječko-baranjske županije. U sredini pečata nalazi se vatrogasni znak.
Predsjednik Zajednice propisuje uporabu i način čuvanja pečata.

IV. CILJEVI I DJELATNOST ZAJEDNICE
Članak 7.
Zajednica razvija i unapreĎuje rad dobrovoljnih vatrogasnih društava, javnih vatrogasnih
postrojbi, vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu te vatrogasnih zajednica područja, gradova i općina na
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području županije, sukladno tehničkom razvoju i dostignućima tehnologije, te razvoju zaštite od
požara i zaštite okoliša u domovini i svijetu.
Zajednica je aktivan činitelj u provoĎenju preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju
požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, te u zaštiti od prirodnih nepogoda i
civilizacijskih nezgoda.
Zajednica prati, usmjerava i usklaĎuje rad svih članica u ostvarivanju zadataka i poslova u
oblasti zaštite od požara, te pri spašavanju ljudi i imovine zahvaćenih od prirodnih nepogoda i
civilizacijskih nezgoda.
Zajednica suraĎuje s Policijskom upravom Osječko-baranjskom, Osječko-baranjskom
županijom i drugim odgovornim vlastima na poslovima vatrogastva, zaštite od požara i elementarnih
nepogoda.

Članak 8.
Zajednica ostvaruje ciljeve i zadatke iz čl.7., a posebice:
- promiče, zastupa, usklaĎuje i štiti zajedničke interese svojih članica pred tijelima lokalne
uprave i samouprave,
- ostvaruje neposrednu suradnju s javnim vatrogasnim postrojbama,
- zajedno sa svojim članicama promiče aktivnosti i djelatnost dobrovoljnog vatrogastva,
- prati i analizira stanje u vatrogastvu, te poduzima akcije i mjere na unapreĎivanju
vatrogastva, djelatnosti zaštite od požara, te djelatnosti koje se odnose na pomoć pri elementarnim
nepogodama, zaštitu okoliša, te druge humanitarne poslove,
- analizira i prati provoĎenje mjera u oblasti zaštite od požara, te inicira njihove dopune i
izmjene,
- potiče aktivnost svojih članica na provoĎenju preventivnih i drugih mjera radi ostvarivanja
zadataka u oblasti zaštite od požara kao i radi unapreĎivanja vatrogastva u cjelini,
- razvija i provodi aktivnosti što se odnose na spašavanje ljudi i imovine ugroženih prirodnim
nepogodama,
- razvija i provodi aktivnosti humanitarnog značenja,
- razvija i provodi aktivnosti na zaštiti okoliša,
- potiče akcije i poduzima mjere za osnivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava, dobrovoljnih
vatrogasnih postrojbi, te vatrogasnih zajednica,
- potiče i usmjerava aktivnosti svojih članica na osnivanju klubova, sekcija i drugih oblika
udruživanja vatrogasaca radi razvoja vatrogasne djelatnosti i ustroja, te zadovoljava potrebe članica
Zajednice,
- unapreĎuje zaštitu od požara, a posebice sudjelovanjem u preventivnim aktivnostima,
pridonosi razvoju kulture u zaštiti od požara, zaštiti života i imovine, zaštiti okoliša i djelatnostima
humanitarnog karaktera,
- suraĎuje s odgojnim i obrazovnim institucijama i nadležnim općinskim, gradskim i
županijskim tijelima u poslovima školovanja vatrogasnih kadrova, osposobljavanja i usavršavanja
vatrogasaca,
- prireĎuje i provodi stručna savjetovanja i seminare, vatrogasna natjecanja, vatrogasne
kampove i druge stručne, te informativno-propagandne aktivnosti od šireg značenja za vatrogastvo i
djelatnost zaštite od požara, posebice u stjecanju vatrogasne kulture pučanstva i kulture očuvanja
okoliša,
- organizira informativnu propagandu i nakladničku djelatnost iz područja vatrogastva i zaštite
od požara,
- sudjeluje u pripremama i provoĎenju zaštite od požara i od prirodnih nepogoda i
civilizacijskih nezgoda, te u izvanrednim prilikama i ratnim uvjetima u skladu s propisima,
- ostvaruje suradnju s odgovarajućim udrugama u zemlji i inozemstvu,
- obavlja povjerene poslove javnih ovlasti utvrĎenih zakonima i propisima,
- prireĎuje raznovrsne oblike tehničke i druge pomoći, informiranje, odgoj i obrazovanje, te
organizira gospodarske, pravne, osiguravajuće, bankarske i druge pomoći i usluge za svoje članice,
- suraĎuje s tijelima lokalne i regionalne samouprave, poduzećima, sredstvima javnog
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priopćavanja i drugim pravnim i fizičkim osobama radi izvršavanja svojih ciljeva i zadataka,
- prireĎuje i provodi druge poslove od interesa za svoje članice, te za razvoj i promidžbu
vatrogastva i zaštite od požara, spašavanje pri prirodnim nepogodama, očuvanje okoliša i humanitarne
poslove na području županije, suraĎuje sa županijskim, općinskim i gradskim udrugama humanitarnog
značenja.

V. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ZAJEDNICE
Članak 9.
Zajednicu zastupaju predsjednik, zapovjednik i tajnik Zajednice.

Članak 10.
Zajednicu predstavlja predsjednik i zamjenici predsjednika, zapovjednik i zamjenik
zapovjednika, tajnik, a na temelju ovlasti predsjednika i drugi vatrogasni dužnosnici.

VI. ČLANSTVO U ZAJEDNICI
Članak 11.
Članice Zajednice su redovite, pridružene i začasne.
Redovite članice Zajednice su:
1. vatrogasne zajednice općina, područja i gradova,
2. dobrovoljna vatrogasna društva, te
3. javne vatrogasne postrojbe
Vatrogasne zajednice općina, područja i gradova svoje ciljeve i zadatke iz članka 8. ostvaruju
neposredno putem izabranih zastupnika, a dobrovoljna vatrogasna društva i javne vatrogasne postrojbe
putem vatrogasnih zajednica općina, područja i gradova.
Pridružene članice Zajednice mogu biti pravne i fizičke osobe koje svojom djelatnošću
promiču vatrogastvo i zaštitu od požara. Pridružene članice upisuju se u Zajednicu temeljem odluke
Predsjedništva.
Začasne članice Zajednice mogu biti pravne i fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj
vatrogastva i zaštite od požara, a upisuju se u Zajednicu temeljem odluke Predsjedništva.

Članak 12.
Za članstvo u Zajednici ne plaća se članarina. Članice Zajednice sudjeluju u financiranju
aktivnosti Zajednice prema troškovniku koji utvrĎuje Predsjedništvo.
Udruge i drugi oblici rada od značaja za razvoj vatrogastva i zaštite od požara na razini
županije s Zajednicom utvrĎuju svoje meĎusobne odnose u pogledu suradnje, zajedničke aktivnosti,
sjedišta i drugih pitanja temeljem meĎusobnih sporazuma, odnosno, ugovora.
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VII. UPRAVLJANJE ZAJEDNICOM
Članak 13.
Članice upravljaju Zajednicom putem svojih zastupnika u tijelima Zajednice i drugim oblicima
ustroja i rada u Zajednici.
Za rad tijela Zajednice potrebna je prisutnost natpolovične većine izabranih članova.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova prisutnih na sjednicama tijela
Zajednice.
Statut, njegove izmjene i dopune, te odluke o prestanku rada Zajednice donose se
tročetvrtinskom većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.
Na sjednicama tijela Zajednice vodi se zapisnik.

Članak 14.
Rad u Zajednici temelji se na zajedničkom odlučivanju i samostalnoj odgovornosti i
ravnopravnosti članica u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.
U radu tijela Zajednice i drugih oblika ustroja i rada u Zajednici mogu djelovati pridružene i
začasne članice, odnosno, članovi bez prava odlučivanja.
Skupština Zajednice svojom odlukom može začasnom članu dodijeliti začasnu funkciju u
Zajednici. Sjednicama Skupštine Zajednice prisustvuju zastupnici Zajednice u Hrvatskoj vatrogasnoj
zajednici s pravima članova Skupštine.

Članak 15.
Članovi tijela Zajednice i drugih oblika ustroja i rada u Zajednici biraju se na vrijeme od 4
godine.
Članovi, predsjednik i zamjenici predsjednika Zajednice, zapovjednik, zamjenik zapovjednika,
tajnik i predsjednici drugih oblika ustroja i rada u zajednici biraju se, imenuju ili potvrĎuju temeljem
odluke o postupku kandidiranja koje donosi Predsjedništvo Zajednice. Postupak provodi
Predsjedništvo Zajednice.
Kandidate za tijela zajednice predlažu redovne članice a može ih predložiti i Predsjedništvo
Zajednice, Izbor kandidata se provodi javnim glasovanjem ako se drukčije ne utvrdi, a mogu se birati
izmeĎu više kandidata.
Svojstvo zastupnika u tijelima Zajednice prestaje prije vremena na koje je zastupnik izabran, i
to:
1. prestankom članstva zastupnika u članici Zajednice,
2. podnošenjem ostavke, odnosno, istupanjem zastupnika iz članstva na vlastitu inicijativu,
3. opozivom zastupnika od strane članice Zajednice.
Odluku o opozivu zastupnika donosi nadležno tijelo članice ako zastupnik svojim radom
nanosi štetu ugledu članice ili ako ne izvršava svoje obveze zastupnika.
Nadležno tijelo Zajednice, na temelju prijedloga članica Zajednice, verificira predstavnike
članica Zajednice u odreĎena tijela Zajednice.
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VII. TIJELA ZAJEDNICE
Članak 16.
Tijela Zajednice su:
1. Skupština Zajednice,
2. Predsjedništvo Zajednice,
3. Zapovjedništvo Zajednice,
4. Nadzorni odbor Zajednice
5. Predsjednik Zajednice
6. Tajnik Zajednice
7. Zapovjednik Zajednice

1. SKUPŠTINA ZAJEDNICE
Članak 17.
Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja Zajednicom.
Skupština radi u sjednicama. Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izvanredne i svečane.
Redovne sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje, a izvanredne sjednice
održavaju se sukladno potrebama.
Redovne sjednice Skupštine saziva predsjednik Zajednice. Izvanredne sjednice saziva
predsjednik Zajednice temeljem inicijative ili na prijedlog trećine članova Skupštine ili jedne desetine
članova članica Zajednice, ili na prijedlog Zapovjedništva ili Nadzornog odbora.
Predsjednik Zajednice po funkciji je predsjednik Skupštine, a zamjenici predsjednika
Zajednice po funkciji su zamjenici predsjednika Skupštine.
Skupština zajednice može na prijedlog Predsjedništva imenovati počasnog predsjednika
Zajednice.

Članak 18.
Skupštinu Zajednice čine zastupnici vatrogasnih organizacija izabranih na skupštinama
vatrogasnih zajednica općina, područja i gradova.
Vatrogasne zajednice općina, područja i gradova biraju člana i njegovog zamjenika u
Skupštinu Zajednice. U slučaju da član ne može prisustvovati sjednicama Skupštine, odnosno, u
slučajevima utvrĎenim u članku 15. Statuta, člana Skupštine zamjenjuje njegov zamjenik.
Broj zastupnika u Skupštini utvrĎuje se sukladno broju dobrovoljnih vatrogasnih društava,
vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu i javnih vatrogasnih postrojbi na području pojedine vatrogasne
zajednice općina, područja i grada, na temelju mjerila što se utvrĎuju odlukom Predsjedništva.

Članak 19.
Skupština:
- donosi Statut Zajednice i Poslovnik o radu tijela Zajednice,
- donosi programska usmjerenja Zajednice,
- donosi mjerila za rasporeĎivanje sredstava od premije osiguranja,
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- utvrĎuje osnove politike i smjernica za ostvarivanje ciljeva i zadataka vatrogasnih
organizacija u cjelini, prati provoĎenje odluka, zaključaka i smjernica tijela Zajednice, te
raspravlja i usvaja izvješće o radu,
- donosi godišnji i četverogodišnji program rada Zajednice,
- donosi program usavršavanja i osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca,
- donosi financijski plan,
- bira i razrješava predsjednika, zamjenike predsjednika, članove Nadzornog odbora,
zamjenika zapovjednika i tajnika,
- verificira zapovjednika, članove Predsjedništva, članove Zapovjedništva Zajednice,
- bira i razrješava svoje predstavnike u tijela Hrvatske vatrogasne zajednice, u tijela županijske
uprave, te tijela udruga i institucija s kojima Zajednica suraĎuje,
- dodjeljuje začasne funkcije u Zajednici,
- odlučuje o kupnji, prodaji i davanju u najam nepokretne imovine Zajednice,
- donosi odluku o osnivanju vlastitog poduzeća,
- verificira završni račun Zajednice,
- rješava ostala pitanja u skladu sa Statutom.

2. PREDSJEDNIŠTVO ZAJEDNICE
Članak 20.
Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine Zajednice.
Predsjedništvo čine zastupnici vatrogasnih zajednica, općina, područja i gradova, predsjednik
Zajednice, zamjenici predsjednika, tajnik Zajednice, zapovjednik Zajednice i njegov zamjenik.
Članove Predsjedništva verificira Skupština, tako da svaka vatrogasna zajednica općina,
područja i grada bira zastupnike sukladno broju vatrogasnih organizacija, a na temelju mjerila što se
utvrĎuju odlukom Predsjedništva.
Predsjedništvo ima predsjednika i dva zamjenika.
Predsjednik Zajednice po funkciji je predsjednik Predsjedništva, a zamjenici predsjednika
Zajednice, po funkciji su zamjenici predsjednika Predsjedništva Zajednice.

Članak 21.
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Osim redovitih, mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice Predsjedništva.

Članak 22.
Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Zajednice na vlastitu inicijativu ili na zahtjev:
- trećine članova Predsjedništva,
- 1/10 članova Skupštine
- Zapovjedništva,
- Nadzornog odbora i
- Kolegija Predsjedništva.

Članak 23.
Predsjednik Predsjedništva dužan ja sazvati sjednicu Predsjedništva na zahtjev predlagača iz
čl.18. u roku od 30 dana nakon primljenog zahtjeva.
Ako predsjednik Predsjedništva ne sazove sjednicu Predsjedništva u roku iz stavka 1. ovog
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članka, sazvat će je predlagač.
U slučaju sazivanja sjednice Predsjedništva prema odredbi st. 2. ovog članka, predlagači su
dužni predložiti dnevni red sjednice, te pripremiti potrebne materijale.

Članak 24.
Predsjedništvo:
- tumači odredbe Statuta Zajednice,
- provodi odluke i zaključke Skupštine,
- bira i razrješava članove radnih tijela Predsjedništva, te predsjednika i zamjenika
predsjednika radnih tijela,
- imenuje i razrješava zapovjednika Zajednice,
- predlaže Statut Zajednice,
- predlaže zaključke i stavove, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština.
Predsjedništvo utvrĎuje prijedloge:
- programa rada Zajednice,
- financijskog plana Zajednice,
- programa aktivnosti na unapreĎivanju dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara
- programa suradnje s tijelima vlasti, udrugama , poduzećima, institucijama od interesa za
razvoj vatrogastva i zaštite od požara.
Predsjedništvo donosi:
- završni račun zajednice
- odluke o pitanjima financijskog poslovanja izmeĎu dvije sjednice Skupštine,
- odluku o rasporeĎivanju sredstava od premije osiguranja u skladu s mjerilima koje utvrdi
Skupština,
- odluke o službenim putovanjima u inozemstvo,
- odluke o pitanjima iz radno-pravnog statusa zaposlenika Stručne službe zajednice Zajednice.
Predsjedništvo osigurava:
- ostvarivanje programa rada , financijskog plana, odluka , zaključaka i smjernica koje donosi
Skupština,
- ostvarivanje programa inozemne suradnje
- djelovanje zajednice i njenih članica u ratnim uvjetima i u svezi s tim suraĎuje s nadležnim
državnim tijelima.
Predsjedništvo predlaže:
- skupštini osnivanje vlastitog poduzeća.
Predsjedništvo daje odobrenje za upis članica u matični registar Zajednice.
Predsjedništvo obavlja i druge poslove po ovlaštenju Skupštine.

Članak 25.
Predsjedništvo ima radna tijela:
l. Odbor za odlikovanja i priznanja,
2. Odbor za informativno-promidžbenu i izdavačku djelatnost.
Predsjedništvo može osnivati i druga radna tijela sukladno ostvarivanja svojih zadataka.
Odbori broje do 9 članova koje bira Predsjedništvo na mandat od 4 godine.

Članak 26.
Predsjedništvo ima kolegij koje je izvršno tijelo Predsjedništva.
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Kolegij Predsjedništva ostvaruje zaključke Predsjedništva i rukovodi radom Zajednice izmeĎu
dvije sjednice Predsjedništva.
Kolegij Predsjedništva čine: predsjednik i zamjenici predsjednika Zajednice, tajnik,
zapovjednik Zajednice i njegov zamjenik i po jedan predstavnik mikro regija: Beli Manastir, Osijek,
Ďakovo, Valpovo, Našice i Donji Miholjac.
Kolegij Predsjedništva podnosi izvješće Predsjedništvu o aktivnostima izmeĎu sjednica
Predsjedništva.

3. ZAPOVJEDNIŠTVO ZAJEDNICE
Članak 27.
Zapovjedništvo Zajednice je stručno-tehničko tijelo Skupštine.
Skupština zajednice verificira članove Zapovjedništva iz reda izabranih predstavnika
vatrogasnih zajednica općina, područja i gradova.
Članovi Zapovjedništva Zajednice po funkciji su zapovjednik Zajednice i njegov zamjenik.
Zapovjednik Zajednice je po funkciji zapovjednik Zapovjedništva Zajednice.
Zapovjedništvo može osnivati radna tijela sukladno ostvarivanju svog operativnog program
aktivnosti.

Članak 28.
Zapovjedništvo:
- donosi, prati i ostvaruje operativni program aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara,
- ustanovljava i prati evidenciju o stanju vatrogasnih postrojbi, intervencijama na požarima,
odnosno elementarnim nepogodama,
- ustanovljava i prati evidenciju operativnih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava i
vatrogasnih sudaca,
- prati i koordinira poslove preventivne zaštite i gašenja požara,
- brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju vatrogasaca,
- organizira vatrogasna natjecanja i rad vatrogasnih kampova,
- prati i stručno-tehnički pomaže zapovjedništvima vatrogasnih zajednica na području
županije,
- predlaže Skupštini i Predsjedništvu donošene normativnih akata Zajednice,
- donosi uputstva o realizaciji operativnih aktivnosti na temelju normativnih akata i odluka
Skupštine i Predsjedništva Zajednice,
- suraĎuje sa službama i odgovornim vlastima koje se bave vatrogastvom, zaštitom od požara i
civilnom zaštitom.

Članak 29.
Zapovjedništvo Zajednice ima slijedeća radna tijela :
1. Stožer Zapovjedništva Zajednice
2. Savjet vatrogasne mladeži
3. Odbor za vatrogasna natjecanja
4. Odbor za osposobljavanje i usavršavanje
Stožer iz stavka 1. ovog članka je izvršno tijelo Zapovjedništva.
Stožer ima 8 članova.
Stožer rukovodi operativnim poslovima izmeĎu dvije sjednice Zapovjedništva.
Stožer čine zapovjednik Zapovjedništva, njegov zamjenik i 6 pomoćnika zapovjednika.
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Pomoćnike Zapovjedništva bira zapovjedništva iz redova članova Zapovjedništva tako da
pomoćnici zastupaju područja mikroregija.

Članak 30.
Zapovjedništvo Zajednice bira predsjednike i zamjenike predsjednike radnih tijela iz
prethodnog članka.
Zapovjedništvo Zajednice može osnivati i druga radna tijela te stručne skupine radi
ostvarivanja svojih zadaća.
Izbor članova radnih tijela Zapovjedništva zajednice potvrĎuje Predsjedništvo Zajednice.
Predsjednici radnih tijela mogu prisustvovati sjednicama Zapovjedništva Zajednice.

Savjet vatrogasne mladeži
Članak 31.
Savjet vatrogasne mladeži čine po jedan predstavnik vatrogasnih zajednica – članica
Zajednice.
Savjet inicira i predlaže Skupštini, Predsjedništvu i Zapovjedništvu Zajednice aktivnosti i
ustroj u pogledu unapreĎivanja rada vatrogasne mladeži.
Savjet organizira raznolike oblike aktivnosti koji se odnose na unapreĎivanje, osposobljavanje
i usavršavanje vatrogasne mladeži u području zaštite od požara, zaštite okoliša, te unapreĎivanja
humanitarnih sadržaja.
Savjet promiče interese članova vatrogasne mladeži, populacije u dobi do 18 godina.

4. NADZORNI ODBOR
Članak 32.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština na prijedlog članica - vatrogasnih zajednica.
Nadzorni odbor ima 3 člana.
Mandat članova Nadzornog odbor traje 4 godine.
Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik odbora, kojeg članovi biraju
iz svojih redova.

Članak 33.
Nadzorni odbor obavlja poslove:
- prati provoĎenje Statuta i općih akata,
- nadzire financijsko i materijalno poslovanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Zajednice.
Nadzorni odbor izvješćuje Skupštinu jednom godišnje i predlaže poduzimanje odgovarajućih
mjera.
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5. PREDSJEDNIK ZAJEDNICE
Članak 34.
Skupština bira predsjednika Zajednice.
Predsjednik Zajednice je po funkciji predsjednik Skupštine i predsjednik Predsjedništva
Zajednice a zamjenici predsjednika po dužnosti su zamjenici predsjednika Skupštine i
zamjenici predsjednika Predsjedništva Zajednice.
U slučaju trajne spriječenosti predsjednika, stariji po dobi zamjenik predsjednika saziva u roku
od 30 dana sjednicu Predsjedništva na kojoj se jedan od zamjenika predsjednika imenuje vršiteljem
dužnosti do slijedeće sjednice Skupštine
Predsjednik Zajednice se bira na mandat od 4 godine, s time da se prilikom donošenja
Skupštini godišnjeg izvješća o radu Zajednice potvrĎuje mandat predsjednika Zajednice.

Članak 35.
Predsjednik predstavlja Zajednicu u domovini i inozemstvu.
Predsjednik:
- brine o pripremi sjednica Skupštine i Predsjedništva Zajednice, potpisuje odluke, ugovore i
druge akte koje donosi Skupština i Predsjedništvo,
- odobrava službena putovanja u zemlji,
- ima prava i dužnosti poslovnog organa prema djelatnicima zaposlenim u Stručnoj službi
Zajednice,
- obavlja i druge poslove i zadatke osnovom Statuta, Programskih usmjerenja Zajednice,
odluka i zaključaka Skupštine i Predsjedništva Zajednice.
Predsjednik Zajednice naredbodavac je za izvršenje financijskog plana.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Zajednicu predstavlja zamjenik
predsjednika ili član Predsjedništva po ovlaštenju predsjednika Zajednice.

6. TAJNIK ZAJEDNICE
Članak 36.
Zajednica ima tajnika.
Za tajnika se imenuje osoba koja dobro poznaje djelatnost zaštite od požara.

Članak 37.
Tajnik:
- u suradnji s predsjednikom i stručnom službom Zajednice priprema materijale za sjednice
Skupštine, Predsjedništva, Kolegija Predsjedništva i radnih tijela Predsjedništva,
- u suradnji s predsjednikom priprema i usklaĎuje stručne poslove u stručnoj službi Zajednice,
- zastupa i predstavlja Zajednicu,
- u suradnji s predsjednikom predlaže Predsjedništvu Zajednice opće akte o radnim odnosima,
te predlaže pojedinačna rješenja o primjeni općih akata,
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- ustrojava informiranje u Zajednici,
- izvršava i druge zadatke i poslove koje mu povjeri Skupština, Predsjedništvo, Kolegij
Predsjedništva, te predsjednik Zajednice.

7. ZAPOVJEDNIK ZAJEDNICE
Članak 38.
Zapovjednik Zajednice je po funkciji zapovjednik Zapovjedništva, a obavlja operativne
poslove i ostale zadatke u okviru djelatnosti Zajednice.
Zapovjednik zajednice član je Operativno-tehničkog Stožera Hrvatske vatrogasne zajednice.
Za zapovjednika Zajednice imenuje se osoba koja posjeduje uvjete iz članka 21. Zakona o
vatrogastvu i podzakonskih akata.
Zapovjednika Zajednice imenuje Predsjedništvo Zajednice a potvrĎuje ga Skupština Zajednice
na vrijeme od četiri godine.
Nakon izbora zapovjednika i njegovog zamjenika, pribavlja se suglasnost Osječko-baranjskog
župana.
U slučaju da se ne dobije suglasnost iz predhodnog stavka, izabrani će obavljati tu dužnost dok
se ne provede novi postupak koji završava sjednicom Skupštine koja se treba održati u roku od šest
mjeseci.

Članak 39.
Zapovjednik:
- skrbi o organiziranosti, osposobljenosti i opremljenosti vatrogasnih postrojbi na području
Osječko-baranjske županije
- obavlja stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi
- prati, usklaĎuje i usmjerava aktivnosti vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih
društava, javnih vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih zajednica u poduzimanju odgovarajućih
stručnotehničkih mjera i brine se za njihovo provoĎenje,
- radi na unapreĎivanju preventivne i operativne djelatnosti Zajednice u oblasti zaštite od
požara,
- predstavlja i zastupa Zajednicu
- analizira podatke i druge materijale radi ostvarivanja zadataka dobrovoljnih vatroagsnih
društava, javnih vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih zajednica,
- odgovoran je za pripremu materijala za sjednice Zapovjedništva Zajednice i njihova radna
tijela,
- odgovoran je za obavljanje operativnih poslova što se odnose na ustroj, rad, osposobljavanje
i usavršavanja vatrogasnih postrojbi,
- odgovoran je za provoĎenje aktivnosti radnih tijela Zapovjedništva iz članka 29. ovog
Statuta.

VIII. STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE
Članak 40.
Stručne, administrativne, financijsko-materijale, pomoćne i njima slične poslove obavljaju
zaposlenici u radnom odnosu u Stručnoj službi Zajednice.
Opće akte o radnim odnosima, ustroj radnih mjesta i podjelu poslova donosi i objavljuje
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Predsjedništvo Zajednice, na temelju Zakona o radu, kolektivnih ugovora i drugih propisa.
Iznimno, Predsjedništvo može djelomično ili u cjelini povjeriti obavljanje stručnih poslova
vlastitoj ili drugoj pravnoj osobi.

IX. JAVNE OVLASTI
Članak 41.
Članovi Zapovjedništva Zajednice u provedbi vatrogasnih intervencija imaju javne ovlasti
utvrĎene Zakonom o vatrogastvu

Članak 42.
Zajednica, u skladu sa zakonom, može preuzeti poslove javnih ovlasti u području zaštite od
požara, koje joj povjeravaju nadležna tijela.

Članak 43.
Predsjedništvo Zajednice ustrojava, prireĎuje i nadzire obavljanje povjerenih poslova
neposredno ili preko nekog drugog radnog tijela, koje mu redovito podnosi izvješće.

Članak 44.
Sukladno odredbama iz čl. 42. i 43. Zajednica može preuzeti izvršenje i drugih sličnih
poslova, koje nisu javne ovlasti, ako se time ostvaruju njeni ciljevi i zadaci, kao i gospodarski uvjeti
obavljanja takvih poslova u skladu sa zakonom.

X. GOSPODARSKE DJELATNOSTI ZAJEDNICE
Članak 45.
Radi ostvarivanja ciljeva i zadatka Zajednice, te zadovoljavanja potreba članica, Zajednica
obavlja gospodarske djelatnosti ili u zajednici sa svojim članicama sukladno ovom Statutu i posebnim
zakonom i to:
- izdaje brošure, knjige, tekstove, obrasce, propagandne materijale, audiovizualne i druge
odgojno-obrazovne materijale,
- obavlja tehničke usluge i intervencije,
- provodi osposobljavanja i školovanja
- prikuplja sredstva iz ekonomske propagande,
- servisira, održava i proizvodi vatrogasnu opremu i sredstva.
Zajednica može obavljati i druge gospodarske djelatnosti u okviru poslova vatrogastva i zaštite od
požara.

XI. IMOVINA I SREDSTVA
Članak 46.
Imovinom upravljaju tijela Zajednice i odgovorni su za njenu uporabu i korištenje. Imovina
Zajednice se upotrebljava za ostvarivanje ciljeva i zadataka Zajednice.
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Članak 47.
Sredstva koja koristi Zajednica za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka stječu se iz:
- sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Osječko-baranjske županije za financiranje
programom utvrĎenih aktivnosti,
- sredstva od premije osiguranja koja osiguravaju društva za osiguranje sukladno Zakonu o
vatrogastvu,
- sredstva od Hrvatske vatrogasne zajednice ostvarena temeljem Zakona o vatrogastvu
- dijela prihoda ostvarenih obavljanjem gospodarske djelatnosti,
- dotacije, poklona i
- ostalih prihoda.

Članak 48.
Materijalno-financijsko poslovanje vodi se sukladno zakonu i drugim propisima kojima se
utvrĎuje način voĎenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 49.
Zajednica može raspoloživa sredstva udružiti radi unapreĎivanja rada Zajednice.

XII. INFORMIRANJE
Članak 50.
Članovi i šira javnost informiraju se o značajnim aktivnostima Zajednice putem sredstava
javnog priopćavanja.
Informacije daje predsjednik Zajednice ili osoba koju on ovlasti.

XIII. NAGRADE, PRIZNANJA I DUŠOBRIZNIŠTVO
Članak 51.
Zajednica može davati nagrade, priznanja i odličja udrugama, zajednicama, poduzećima i
institucijama zaslužnim za ostvarivanje njihovih ciljeva.

Članak 52.
Zajednica ima dušobrižnika kojeg imenuje Predsjedništvo zajednice.

XIV. PRESTANAK RADA
Članak 52.
Skupština može, u skladu sa zakonom prema vlastitoj ocjeni, ili zbog drugih opravdanih
razloga, donijeti odluku o prestanku rada i to tročetvrtinskom većinom glasova svih članova
Skupštine.
Postupak likvidacije Zajednice provodi se u skladu s odredbama Zakona o udrugama.
Prilikom prestanka rada, sva postojeća imovina i sredstva Zajednice stavljaju se na
raspolaganje Osječko-baranjskoj županiji i mogu se koristiti samo za ostvarivanje dosadašnjih ciljeva i
zadatak Zajednice.
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XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 53.
Izabrani i imenovani članovi tijela i dužnosnici Zajednice nastavljaju s radom do isteka
mandata po odredbama ovog Statuta.

Članak 54.
Izmjene i dopune ovog Statuta vršit će se na način i po postupku koji je propisan
Statutom.

Članak 55.
Stupanjem na snagu ovog Statuta , prestaje važiti Statut Zajednice donijet 25.6.2001. godine.
Članak 56.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se danom upisa u Registar
Udruga.

U Osijeku, 29.04.2009. godine.
PREDSJEDNIK VATROGASNE ZAJEDNICE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

_________________________________
Franjo Bartolić, ing.
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