
  Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI 
Dubrovnik je na svojoj V sjednici održanoj 06. ožujka 2002. godine donijelo "Pravilnik o 
unutarnjem redu Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik". 

Na temelju članka 26. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika 
DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva 
Grada Dubrovnika od 04. lipnja 2003. godine, klasa: 214-01/03-01/12, urbr: 2117/01-08-03-2  
i odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika DUBROVAČKI 
VATROGASCI Dubrovnik od 24. veljače 2003. godine o izmjeni Pravilnika  o unutarnjem 
redu Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik zapovjednik 
Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik 12. lipnja 2003. 
godine utvrdio je pročišćeni tekst Pravilnika.    

Na temelju članka 26. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika 
DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva 
Grada Dubrovnika od 09. rujna 2003. godine, klasa: 214-01/03-01/12, urbr: 2117/01-08-03-5  
i odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika DUBROVAČKI 
VATROGASCI Dubrovnik od 18. lipnja 2003. godine o izmjeni Pravilnika  o unutarnjem 
redu Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik zapovjednik 
Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik utvrdio je pročišćeni 
tekst Pravilnika.    

Na temelju članka 26. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika 
DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva 
Grada Dubrovnika od 05. svibnja 2004. godine, klasa:214-01/04-01/08, urbr:2117/01-08-04-5  
i odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika DUBROVAČKI 
VATROGASCI Dubrovnik od 03. ožujka 2004. godine o izmjeni Pravilnika  o unutarnjem 
redu Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik zapovjednik 
Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik utvrdio je pročišćeni 
tekst Pravilnika.    

Na temelju članka 26. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika 
DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva 
Grada Dubrovnika od 11. svibnja 2005. godine, klasa:214-01/05-01/11, urbr:2117/01-08-05-2  
i odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika DUBROVAČKI 
VATROGASCI Dubrovnik od 24. siječnja 2005. godine o izmjeni Pravilnika  o unutarnjem 
redu Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik zapovjednik 
Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik utvrdio je pročišćeni 
tekst Pravilnika    

Na temelju članka 26. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika 
DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik uz prethodnu suglasnost Gradskog  poglavarstva 
Grada Dubrovnika od 31. svibnja 2008. godine, klasa:214-01/08-01/11, urbr:2117/01-08-08-1  
i odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika DUBROVAČKI 
VATROGASCI Dubrovnik od 26. srpnja 2007. godine o izmjeni Pravilnika  o unutarnjem 
redu Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik zapovjednik 
Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik utvrdio je pročišćeni 
tekst Pravilnika.   

Na temelju članka 26. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika 
DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika  Grada 
Dubrovnika od 23. svibnja 2011. godine, klasa 214-02/11-01/03 , URBR 2117/01-01-11-2   i 
odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika DUBROVAČKI 
VATROGASCI Dubrovnik od 13. listopada 2011. godine o izmjeni Pravilnika  o unutarnjem 
redu Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik zapovjednik 
Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik utvrdio je pročišćeni 
tekst Pravilnika.  

Na temelju članka 26. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika 
DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika  Grada 
Dubrovnika od 15. svibnja 2018. godine, klasa: 214-02/18-01/03, urbr : 2117-01-01-18-02   i 
odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika DUBROVAČKI 



VATROGASCI Dubrovnik od 15. svibnja 2018. godine o izmjeni Pravilnika  o unutarnjem 
redu Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik zapovjednik 
Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik utvrdio je pročišćeni 
tekst Pravilnika:    

 
 
 

P  R  A  V  I  L  N  I  K  
 

o unutarnjem redu Javne vatrogasne postrojbe 
 

DUBROVAČKI VATROGASCI 
D u b r o v n i k 

 
( pročišćeni tekst ) 

 
 

  I.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Pravilnikom o unutarnjem redu Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI 
VATROGASCI Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se unutarnja organizacija 
Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI Dubrovnik (u daljnjem tekstu: 
Postrojba), stručni nazivi zapovjednika i zaposlenika, broj zaposlenika na određenom mjestu, 
nazivi radnih zadaća i poslova koje obavljaju, djelokrug, ovlasti i odgovornost zapovjednika i 
zaposlenika, zastupanje i potpisivanje akata, stručni uvjeti i radno iskustvo potrebni za 
njihovo obavljanje, posebni uvjeti zaposlenika koje mora udovoljiti, te drugi uvjeti. 
 
     Članak 2. 
 
 Poslove postrojbe obavljaju zapovjednici i zaposlenici u ustrojbenim jedinicama 
Postrojbe sukladno Zakonu, Statutu, drugim općim i posebnim aktima Postrojbe i ovom 
Pravilniku. 
 
     Članak 3. 
 
 Postrojba se ustrojava na slijedeći način: 
 

1. Operativa,  
2. Služba preventive i operativne tehnike 
3. Opći odjel. 

 
 

                 II.  SISTEMATIZACIJA POSLOVA I RADNIH MJESTA 
 
     Članak 4. 
 
 U Pravilniku se odgovarajućom sistematizacijom uređuju svi poslovi koji se 
previđaju obavljati u Postrojbi. 
 Sistematizacija poslova je temelj za utvrđivanje elemenata pojedinog rješenja o 
rasporedu i pripadajućem ugovoru o radu za svakog zaposlenika Postrojbe glede naravi i vrste 
rada, stručnih uvjeta i potrebnog radnog iskustva, kao i utvrđivanja obaveza zaposlenika u 
obavljanju propisanih poslova. 

 



Članak 5. 
 
 Skup istih ili sličnih poslova koji se obavljaju u Postrojbi označava se radnim 
mjestom koje ima svoj naziv. 

Raspored zaposlenika na poslove radnih mjesta unutar vatrogasne postrojbe utvrđuje 
zapovjednik vatrogasne postrojbe. 
  

Članak 6. 
 
 Osim općih uvjeta utvrđenih zakonom, koje zaposlenik prilikom zapošljavanja i 
imenovanja na druga radna mjesta  mora udovoljiti za rad na određenom radnom mjestu, 
ovim Pravilnikom utvrđuju se i posebni uvjeti i to: 
- stručna sprema, 
- posebna znanja , sposobnosti i ispiti, 
- radno iskustvo, 
- posebna zdravstvena sposobnost. 
 

Članak 7. 
 

 Udovoljavanje općim i posebnim uvjetima, utvrđenim ovim Pravilnikom, zaposlenik 
dokazuje odgovarajućim javnim ispravama, te mogućom provjerom znanja i vještina. 
 

Članak 8. 
 
 Za provjeru  posebnih uvjeta, utvrđenih ovim Pravilnikom, imenuje se komisija od 
strane Upravnog vijeća a na prijedlog Stručnog kolegija postrojbe. 
 Komisija treba imati najmanje tri člana, a može i više i obavezna je izraditi bodovnu 
listu na osnovu ocjene rezultata provjere  posebnih uvjeta. 
 Upravno  vijeće postrojbe imenuje predsjednika komisije koji vodi sve postupke 
navedene u prethodnom stavku.  
  

Članak 9. 
 
 Prijemom u radni odnos Zapovjednik postrojbe može zatražiti provjeru 
zaposlenikovih znanja i sposobnosti i to probnim radom do 3 (tri) mjeseca. 
 Zapovjednik postrojbe može odlučiti da se zaposlenika primi na rad bez probnog rada 
ako se na temelju radnog iskustva ili drugih okolnosti može nedvojbeno ocijeniti stručnost i 
sposobnost zaposlenika. 

Osim općih uvjeta Zapovjednik postrojbe može  zatražiti i posebne uvjete pri 
zapošljavanju.  
 

     1. Operativa  
             

 
Operativa i preventiva se sastoji od: 
- Zapovjednika vatrogasne  postrojbe,  
- Zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe,  
- Vatrogasac -  pomoćnik zapovjednika postrojbe za preventivno planske poslove i 

analitiku,  
- Zapovjednik vatrogasne  postaje/ispostave,  
- Zapovjednik vatrogasne smjene postrojbe,  
- Vatrogasac - voditelj smjene postaje i ispostave, 
- Vatrogasac - voditelj vatrogasnog odjeljenja,  
- Vatrogasac - voditelj vatrogasne grupe,  
- Vatrogasac -  instruktor za vatrogastvo, 



- Vatrogasac -  operativni dežurni vatrogasne smjene,   
- Vatrogasac - vozač,  
- Vatrogasac,  
- Vatrogasac  - pripravnik,  
- Vatrogasac - voditelj službe za vozila i tehniku,  
- Vatrogasac - voditelj službe za evidenciju radne i zaštitne opreme i skladišta,  
- Vatrogasac - voditelj službe za preventivu 
- Vatrogasac - voditelj zaštite na radu i operativnog centra,  
- Vatrogasac -  referent preventive,  
- Vatrogasac - serviser vatrogasnih aparata. 

 
Svaki od članova operative i preventive djeluje u sklopu djeluje u sklopu zaduženja svog 
radnog mjesta. 
Operativom i preventivom zapovijeda zapovjednik postrojbe. 
 
 Članak 10. 
 
Zapovjednik vatrogasne postrojbe      1 izvršitelj 
 
Rukovodi radom, predstavlja i zastupa Postrojbu. 
Koordinira, operativno upravlja i sjedinjuje rad zaposlenika postrojbe, skrbi se o 
pravodobnom, učinkovitom i kvalitetnom obavljanju svih poslova iz djelokruga Postrojbe, 
odgovara za zakonitost rada Postrojbe. 
Koordinira rad postaje i ispostave. 
Donosi samostalno odluke glede imenovanja i raspored zaposlenika na pojedina radna mjesta. 
Rukovodi i neposredno zapovijeda složenim vatrogasnim intervencijama (kada se na požar 
upućuje dvije ili više vatrogasnih smjena ili postrojbi), odnosno složenim akcijama 
spašavanja u kriznim situacijama. 
Sudjeluje sa srodnim službama, institucijama i tijelima, odnosno visokorizičnim subjektima u 
izradi procjene ugroženosti i plana zaštite od požara. 
Predlaže program i plan rada Postrojbe, te financijski plan. 
Sklapa Ugovore o radu. 
Samostalno i pojedinačno odlučuje o stjecanju, opterećenju ili otuđivanju nekretnina i 
pokretnina u vrijednosti do 30,000,00 kn 
Provodi odluke Upravnog vijeća Postrojbe. 
Donosi samostalno odluke glede rada i poslovanja Postrojbe u pitanjima iz svog djelokruga i 
nadležnosti. 
Podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Postrojbe. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu Upravnog vijeća, odnosno 
utvrđene Zakonom, Statutom, ovim pravilnikom i drugim aktima Postrojbe. 
Posebni i opći uvjeti -     VI ili VII  stupanj stručne spreme, 

- smjer zaštite od požara ili drugi tehnički smjer, 
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
ustanove.  

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti, 

- stručni ispit za voditelja vatrogasne intervencije, 
- najmanje 5 godina iskustva na poslovima vatrogastva s posebnim 

ovlastima i odgovornostima. 
 

 
 
 
 



Članak 11. 
 

Zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe                    1 izvršitelj 
 
Zamjenjuje zapovjednika Postrojbe u njegovoj izočnosti ili spriječenosti. 
Obavlja sve poslove, odnosno pomaže u obavljanju i izvršenju svih poslova iz djelokruga 
zapovjednika Postrojbe po njegovu nalogu i uz njegov nadzor. 
Neposredno rukovodi i organizira rad u vatrogasnoj postrojbi. 
Koordinira, objedinjuje i usmjerava rad vatrogasnih smjena postaje. 
Sudjeluje u izradi procjene ugroženosti i planova zaštite od požara 
Rukovodi i neposredno zapovijeda složenim vatrogasnim intervencijama (kada se na požar 
upućuje dvije ili više vatrogasnih smjena ili postrojbi), odnosno složenim akcijama 
spašavanja u kriznim situacijama. 
Sudjeluje u izradi prijedloga programa i plana rada Postrojbe. 
Samostalno donosi organizacijske i operativne odluke glede rada Postrojbe u pitanjima iz 
svog djelokruga i nadležnosti. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu zapovjednika Postrojbe i 
nadležnog vatrogasnog zapovjednika, Upravnog vijeća, odnosno utvrđene Zakonom, 
Statutom, ovim pravilnikom i drugim aktima postrojbe. 
Za svoj rad te organizacijsko stanje i operativno djelovanje Postrojbe odgovara zapovjedniku 
Postrojbe, te mu podnosi izvješće 
Posebni i opći uvjeti -     VI ili VII  stupanj stručne spreme, 

- smjer zaštite od požara ili drugi tehnički smjer, 
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
ustanove. 

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti, 

- stručni ispit za voditelja vatrogasne intervencije, 
- najmanje 5 godina iskustva na poslovima vatrogastva s posebnim 

ovlastima i odgovornostima 
 

Članak 12. 
 
Vatrogasac -  pomoćnik  zap. postr. za preventivno planske poslove i analitiku   1 izvršitelj  
 
Priprema, prikupljanje i obrada svih dostupnih informacija od važnosti za djelovanje 
vatrogasnih postrojbi na području Grada Dubrovnika 
Sudjeluje u izradi, vođenju i analizi svih izvanrednih događaja po zapovjedi  Zapovjednika 
postrojbe 
Priprema izvješća Koordinacije i evidencija  suradnje sa drugim operativnim snagama 
angažiranih na našem području u slučaju velikih intervencija. 
Obavlja stručni nadzor stanja preventivnih mjera zaštite od požara i izvješćuje nadležna tijela 
Rukovodi i neposredno zapovijeda složenim vatrogasnim intervencijama (kada se na požar 
upućuje dvije ili više vatrogasnih smjena ili postrojbi), odnosno složenim akcijama 
spašavanja u kriznim situacijama. 
Priprema prijedlog informacija za javnost i medije 
Sudjeluje u izradi  plana i programa rada postrojbe.   
Sudjeluje u izradi Procjene i plana ZOP-a Grada Dubrovnika 
Sudjeluje u izradi ostalih planova i Pravilnika po nalogu Zapovjednika postrojbe. 
Radi strategijsko planiranje nabavke vatrogasne opreme i tehnike 
Posebni i opći uvjeti  -     VI ili VII  stupanj stručne spreme, 

- smjer zaštite od požara ili drugi tehnički smjer, 



- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 
djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
ustanove. 

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti, 

-     stručni ispit za voditelja vatrogasne intervencije, 
- najmanje 15 godina rada na poslovima vatrogastva s posebnim 

ovlastima i odgovornostima  
 

Članak 13. 
 

Zapovjednik vatrogasne postaje       1 izvršitelj 
 
Koordinira, objedinjuje i usmjerava rad vatrogasnih smjena postaje. 
Obavlja sve poslove, odnosno pomaže u obavljanju i izvršenju svih poslova iz djelokruga 
zapovjednika Postrojbe po njegovu nalogu i uz njegov nadzor. 
Sudjeluje u izradi procjene ugroženosti i planova zaštite od požara. 
Rukovodi i neposredno zapovijeda složenim vatrogasnim intervencijama (kada se na požar 
upućuje dvije ili više vatrogasnih smjena ili postrojbi), odnosno složenim akcijama 
spašavanja u kriznim situacijama. 
Sudjeluje u izradi prijedloga programa i plana rada Postrojbe. 
Samostalno donosi organizacijske i operativne odluke glede rada postaje u pitanjima iz svog 
djelokruga i nadležnosti. 
Surađuje i koordinira s zapovjednikom smjene postrojbe i voditeljem opreme i tehnike glede 
dnevnih zadataka i operativnih sposobnosti smjene 
Obavezno sudjeluje ili nadzire vatrogasne vježbe u svakoj smjeni prema planu vježbi i po 
nalogu zapovjednika smjene postrojbe 
Kao povjerenik zaštite na radu odgovoran je za provođenje zaštite na radu u postaji 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu zapovjednika Postrojbe i 
nadležnog vatrogasnog zapovjednika, Upravnog vijeća, odnosno utvrđene Zakonom, 
Statutom, ovim pravilnikom i drugim aktima postrojbe. 
Za svoj rad te organizacijsko stanje i operativno djelovanje Postrojbe odgovara zapovjedniku 
Postrojbe. 
Posebni ili opći uvjeti  -     IV ili VI stupanj stručne spreme smjer zaštite od požara ili  
                           drugi tehnički smjer 
                                    -     tri godine radnog staža na zapovjednim mjestima u 
                                              profesionalnom vatrogastvu 

- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 
djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
ustanove. 

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti, 

- stručni ispit za voditelja vatrogasne intervencije, 
        
Članak 14. 
 

Zapovjednik vatrogasne ispostave                    1 izvršitelj 
 
Koordinira, objedinjuje i usmjerava rad ispostave. 
Obavlja sve poslove, odnosno pomaže u obavljanju i izvršenju svih poslova iz djelokruga 
zapovjednika Postrojbe po njegovu nalogu i uz njegov nadzor. 
Sudjeluje u izradi procjene ugroženosti i planova zaštite od požara. 
Rukovodi i neposredno zapovijeda složenim vatrogasnim intervencijama, odnosno složenim 
akcijama spašavanja u kriznim situacijama. 



Surađuje i koordinira s zapovjednikom smjene postrojbe i voditeljem opreme i tehnike glede 
dnevnih zadataka i operativnih sposobnosti smjene, te izvješćuje zapovjednika smjene 
postrojbe o planu dnevnih aktivnosti smjene. 
Obavezno sudjeluje ili nadzire vatrogasne vježbe u svakoj smjeni prema planu vježbi i po 
nalogu zapovjednika smjene postrojbe. 
Sudjeluje u izradi prijedloga programa i plana rada Postrojbe. 
Samostalno donosi organizacijske i operativne odluke glede rada ispostave u pitanjima iz 
svog djelokruga i nadležnosti. 
Obavezan je voditi evidenciju o provođenju vježbi, teoretske i praktične nastave, podnositi 
redovna mjesečna i godišnja izvješća, korištenje godišnjih odmora, bolovanja, slobodnih 
dana. 
Kao povjerenik zaštite na radu odgovoran je za provođenje zaštite na radu u ispostavi 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu zapovjednika Postrojbe i 
nadležnog vatrogasnog zapovjednika, Upravnog vijeća, odnosno utvrđene Zakonom,  
Statutom, ovim pravilnikom i drugim aktima postrojbe. 
Za svoj rad te organizacijsko stanje i operativno djelovanje Postrojbe odgovara zapovjedniku 
Postrojbe. 
Posebni ili opći uvjeti   -      IV ili VI stupanj stručne spreme smjer zaštite od požara ili drugi    

       tehnički smjer  
-      tri godine radnog staža na zapovjednim mjestima u     
       profesionalnom vatrogastvu 
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
ustanove. 

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti, 

- stručni ispit za voditelja vatrogasne intervencije, 
 

Članak 15. 
 

Vatrogasac- Instruktor za vatrogastvo                          4  izvršitelja 
 
Neposredno rukovodi vježbama. 
Po potrebi rukovodi  i neposredno zapovijeda vatrogasnom intervencijom, odnosno akcijom 
spašavanja u kriznoj situaciji. 
Priprema redovita i izvanredna izvješća o djelovanju vatrogasne smjene i intervencijama 
kojim zapovijeda, odnosno svom zapovjednom djelovanju u dodijeljenim zadaćama. 
Sudjeluje u izradi procjene ugroženosti i plana zaštite od požara. 
Provodi propisane i izvanredne obuke i vježbe. 
Rukovodi poslovima na održavanju i popravcima sredstava i opreme, odnosno obavlja 
složene popravke i poslove održavanja. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu zapovjednika Postrojbe, 
odnosno nadležnog vatrogasnog zapovjednika. 
Za svoj rad, stanje vatrogasne smjene i zadužene opreme, te izvršenje dodijeljene zadaće 
odgovara zapovjedniku odnosno zamjeniku zapovjednika Postrojbe. 
Posebni ili opći uvjeti    -     IV ili VI stupanj stručne spreme smjer zaštite od požara ili drugi 

                   tehnički smjer  
                                        -    deset  godine radnog staža na zapovjednim mjestima u  
                                              profesionalnom vatrogastvu 

-     stručni ispit za voditelja vatrogasne intervencije, 
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
ustanove. 

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti, 



Članak 16. 
 

Zapovjednik vatrogasne smjene postrojbe                  5 izvršitelja 
 
Neposredno koordinira, organizira i rukovodi radom u vatrogasnoj smjeni postaje i ispostave 
Rukovodi i neposredno zapovijeda vatrogasnom intervencijom, odnosno akcijom spašavanja 
u kriznoj situaciji, nositelj koje je vatrogasna smjena koje je zapovjednik. 
Priprema redovita i izvanredna izvješća o djelovanju vatrogasne smjene i intervencijama 
kojim zapovijeda, odnosno svom zapovjednom djelovanju u dodijeljenim zadaćama. 
Sudjeluje u izradi procjene ugroženosti i plana zaštite od požara. 
Provodi propisane i izvanredne obuke i vježbe. 
Nadzire provođenje stručne nastave za svoju smjenu prema planu izvođenja, bilo teoretske ili 
praktične, te odgovaraju za kvalitetu izvođenja iste. 
Odgovorni su za čistoću i ispravnost svih prostora JVP, vozila i opreme i tehnike za smjenu 
kada rade, a sve moguće nedostatke moraju evidentirati u knjigu zapovjedi. 
Obvezni su voditi evidenciju o kretanju radnika za vrijeme rada, korištenju godišnjih odmora, 
bolovanja, slobodnih dana, te teoretske i praktične nastave. 
Pravovremeno izvještava zapovjednika postaje i ispostave o izlasku na intervenciju postaje 
odnosno ispostave. 
Odgovoran je za osiguranje logistike za potrebe intervencije koje je nositelj smjene kojom 
zapovijeda. 
Odgovoran je kao povjerenik ZNR za provođenje svih mjera propisanih pravilnikom zaštite 
na radu JVP, kao i svih propisa vezanih za zaštitu na radu u svojoj smjeni. 
Rukovodi poslovima na održavanju i popravcima sredstava i opreme, odnosno obavlja 
složene popravke i poslove održavanja  
O svim aktivnostima smjene dužni su kroz dnevna, mjesečna i godišnja izvješća upoznavati 
nadležnog vatrogasnog zapovjednika 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu zapovjednika Postrojbe, 
odnosno nadležnog vatrogasnog zapovjednika. 
Za svoj rad, stanje vatrogasne smjene i zadužene opreme te izvršenje dodijeljene zadaće 
odgovara zapovjedniku odnosno zamjeniku zapovjednika Postrojbe. 
Posebni ili opći uvjeti -     IV ili VI stupanj stručne spreme, 

- smjer zaštite od požara, ili drugi tehnički smjer  
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
ustanove. 

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti, 

- stručni ispit za voditelja vatrogasne intervencije, 
                                       -     četiri  godine radnog staža na zapovjednim mjestima u   
                                              profesionalnom vatrogastvu 
 

Članak 17. 
 
Vatrogasac – voditelj smjene postaje i ispostave                              8 izvršitelja 
 
Zamjenjuje zapovjednika vatrogasne smjene postrojbe u njegovoj izočnosti ili spriječenosti. 
Obavlja sve poslove, odnosno pomaže u obavljanju i izvršenju svih poslova iz djelokruga 
zapovjednika smjene postrojbe po njegovu nalogu i uz njegov nadzor. 
Rukovodi i neposredno zapovijeda vatrogasnom intervencijom, odnosno akcijom spašavanja 
u kriznoj situaciji. 
Organizira i provodi vatrogasne vježbe, te stručnu  teoretsku i praktičnu nastavu za svoju 
smjenu prema planu izvođenja. 
Odgovoran je za provođenje svih mjera propisanih pravilnikom ZNR JVP, kao i svih propisa 
vezanih za zaštitu na radu u svojoj smjeni.  



Priprema redovita i izvanredna izvješća o djelovanju vatrogasne smjene i intervencijama 
kojim zapovijeda, odnosno svom zapovjednom djelovanju u dodijeljenim zadaćama. 
Provodi propisane i izvanredne obuke i vježbe. 
Rukovodi poslovima na održavanju i popravcima sredstava i opreme, odnosno obavlja 
složene popravke i poslove održavanja. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu zapovjednika vatrogasne  
smjene  postrojbe, odnosno nadležnog vatrogasnog zapovjednika. 
Za svoj rad, stanje vatrogasne smjene i zadužene opreme te izvršenje dodijeljene zadaće 
odgovara zapovjedniku smjene postrojbe.                                                                    
 Posebni ili opći uvjeti   -     IV stupanj stručne spreme, 

- vatrogasac ili vatrogasni tehničar  
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
ustanove 

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti, 

- stručni ispit za voditelja vatrogasne intervencije, 
-     dvije godine radnog staža na zapovjednim mjestima u  
      profesionalnom vatrogastvu 

 
Članak 18. 

 
Vatrogasac - operativni dežurni vatrogasne smjene                 5 izvršitelja 
 
Zadužen i odgovoran za prijem telefonskih i ostalih dojava o požarima ili drugim kriznim 
stanjima uz obvezu pravovremenog prosljeđivanja informacija nadležnim osobama i tijelima. 
Posredovanje u komunikaciji operativnih vatrogasaca za vrijeme intervencije. 
Vodi evidenciju o svim saznanjima, dojavama i intervencijama za vrijeme svog dežurstva 
putem mjerodavnog računalnog programa. 
U suradnji sa Zapovjednikom smjene postrojbe vodi dnevnu evidenciju rasporeda zaposlenika 
u smjeni za koju je nadležan. 
Odgovoran je za ispravnost tehničke i komunikacijske opreme u operativnom centru, te o 
svim nedostatcima treba izvijestiti svog nadležnog zapovjednika  
Priprema izvješće o svim aktivnostima za svoje smjene. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu zapovjednika vatrogasne 
smjene, odnosno nadležnog vatrogasnog zapovjednika. 
Za svoj rad, stanje zadužene komunikacijske opreme te izvršene dodijeljene zadaće odgovara 
zapovjedniku vatrogasne smjene postrojbe, odnosno zapovjedniku Postrojbe. 
Posebni ili opći uvjeti    -     IV stupanj stručne spreme, 

- vatrogasac ili vatrogasni tehničar  
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
ustanove.  

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti, 

-    dvije godine radnog staža na zapovjednim mjestima u   
      profesionalnom vatrogastvu. 

 
Članak 19. 

 
Vatrogasac - voditelj vatrogasnog odjeljenja                             8 izvršitelja 
 
Neposredno koordinira, organizira i rukovodi radom u vatrogasnom odjeljenju. 
Rukovodi i neposredno zapovijeda vatrogasnom intervencijom, odnosno akcijom spašavanja 
u kriznoj situaciji. 



Priprema redovita i izvanredna izvješća o djelovanju vatrogasnog odjeljenja i intervencijama 
kojim zapovijeda, odnosno svom zapovjednom djelovanju u dodijeljenim zadaćama. 
Provodi propisane i izvanredne obuke i vježbe. 
Rukovodi poslovima na održavanju i popravcima sredstava i opreme, odnosno obavlja 
složenije popravke i poslove održavanja. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu zapovjednika vatrogasne 
smjene, odnosno nadležnog vatrogasnog zapovjednika. 
Za svoj rad, stanje vatrogasne smjene i zadužene opreme te izvršenje dodijeljene zadaće 
odgovara zapovjedniku vatrogasne smjene postrojbe.    
Posebni ili opći uvjeti    -     IV stupanj stručne spreme, 

- vatrogasac ili vatrogasni tehničar,  
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
ustanove. 

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti, 

- stručni ispit za voditelja vatrogasne intervencije, 
- dvije godine radnog staža na zapovjednim mjestima u 

profesionalnom  vatrogastvu  
 

Članak 20. 
 

Vatrogasac - voditelj vatrogasne grupe                                8 izvršitelja 
 
Rukovodi djelovanjem vatrogasne grupe u vatrogasnoj intervenciji, odnosno akciji spašavanja 
u kriznoj situaciji. 
Sudjeluje u izradi redovnih i izvanrednih izvješća o sudjelovanju vatrogasne grupe u 
intervencijama, odnosno svom djelovanju u dodijeljenim zadaćama. 
Provodi propisane i izvanredne obuke i vježbe. 
Rukovodi poslovima na održavanju i popravcima sredstava i opreme, odnosno sam obavlja  
popravke i poslove održavanja. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu zapovjednika vatrogasne 
smjene, odnosno nadležnog vatrogasnog zapovjednika. 
Za svoj rad, stanje vatrogasne grupe i zadužene opreme te izvršenje dodijeljene zadaće 
odgovara zapovjedniku vatrogasne smjene.     
Posebni ili opći uvjeti    -     IV stupanj stručne spreme, 

- vatrogasac ili vatrogasni tehničar 
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
ustanove. 

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti, 

- tri godine radnog iskustva na radnom mjestu profesionalnog 
vatrogasca. 

- stručni ispit za voditelja vatrogasne intervencije 
 

Članak 21. 
 

Vatrogasac - vozač                                25 izvršitelja 
 
Upravlja i rukuje vatrogasnim vozilom i pripadajućom opremom. 
Priprema redovita i izvanredna izvješća o stanju zaduženog vatrogasnog vozila, odnosno 
sudjelovanju vatrogasnog vozila u intervencijama kojim zapovijeda. 
Provodi propisane i izvanredne obuke i vježbe. 
Obavlja popravke i poslove održavanja zaduženog vatrogasnog vozila i pripadajuće opreme. 



Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu voditelja vatrogasne 
smjene, odnosno nadležnog vatrogasnog zapovjednika. 
Za svoj rad, stanje zaduženog vatrogasnog vozila i pripadajuće opreme te izvršenje 
dodijeljene zadaće odgovara zapovjedniku vatrogasne smjene.     
Posebni ili opći uvjeti    -     IV stupanj stručne spreme, 

- vatrogasac ili vatrogasni tehničar, 
- “C” kategorija za vozača motornog vozila, 
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
ustanove 

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti, 

 
Članak 22. 
 

Vatrogasac                                 20 izvršitelja 
 
Sudjeluje u vatrogasnim intervencijama, odnosno akciji spašavanja u kriznoj situaciji. 
Sudjeluje u propisanim i izvanrednim obukama i vježbama. 
Sudjeluje u poslovima na održavanju i popravcima sredstava i opreme. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu voditelja vatrogasne 
smjene, odnosno nadležnog vatrogasnog zapovjednika. 
Za svoj rad i stanje zadužene vatrogasne opreme te izvršenje dodijeljene zadaće odgovara 
zapovjedniku vatrogasne smjene. 
Posebni ili opći uvjeti    -     IV stupanj stručne spreme, 

- srednja školska sprema vatrogasnog smjera, 
odnosno srednja školska sprema tehničkog smjera,  
pod uvjetom da u roku od godinu dana od dana prijema u radni  
odnos završi prekvalifikaciju za vatrogasca ili vatrogasnog     
tehničara što dokazuje svjedodžbom odgovarajuće školske    
ustanove, 

- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 
djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
ustanove. 

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti, 

 
Članak 23. 
 

Vatrogasac – pripravnik 
 
Sudjeluje u vatrogasnim intervencijama, odnosno akciji spašavanja u kriznoj situaciji. 
Sudjeluje u propisanim i izvanrednim obukama i vježbama. 
Sudjeluje u poslovima na održavanju i popravcima sredstava i opreme. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu voditelja vatrogasne 
smjene, odnosno nadležnog vatrogasnog zapovjednika. 
Broj pripravnika određuje se sukladno odluci zapovjednika i UV, a na temelju potreba 
postrojbe kod prijema u radni odnos. Djelatnik koji se imenuje na ovo radno mjesto imenuje 
se do završetka vatrogasne škole.  
Za svoj rad i stanje zadužene vatrogasne opreme te izvršenje dodijeljene zadaće odgovara 
zapovjedniku vatrogasne smjene. 
Posebni ili opći uvjeti  -     stručna sprema koja mu omogućava školovanje u vatrogasnoj  

                                školi, smjer zaštite od požara ili drugi tehnički smjer,  
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti, 



- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti. 

 
 
 

2. Služba preventive i operativne tehnike 
 
  Članak 24. 
 

U službi preventive i operativne tehnike planira se do šest ( 6 ) zaposlenika. 
 

Članak 25. 
 
Vatrogasac - voditelj službe za vozila  i tehniku                                                        1 izvršitelj  
 
Rukovodi radom službe za operativnu tehniku i vozila. 
Odgovoran je za ispravnost vozila i  tehnike JVP,  prati i nadzire njihovo stanje. 
Vodi registar i tehničku evidenciju vozila i tehnike, te utrošen materijal i dijelove za iste.  
Odgovoran je za provođenje svih radova na vozilima i tehnici  koje obavlja postrojba, te vrši 
potrebnu nabavu materijala i opreme. 
Vodi evidenciju potrošnje goriva za vozila (mjesečna i godišnja). 
Priprema redovita i izvanredna izvješća o stanju sredstava i opreme, odnosno potrebama za 
nabavku. 
Sudjeluje u izradi programa rada Postrojbe s financijskim izvješćem. 
Sudjeluje u vatrogasnim intervencijama, odnosno akcijama spašavanja u kriznim situacijama 
po zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu voditelja Službe. 
Za svoj rad te izvršenje dodijeljene zadaće odgovara voditelju službe. 
Posebni ili opći uvjeti    -     IV  stupanj stručne spreme, 

- vatrogasac ili vatrogasni tehničar  
- C kategorija 
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 

                                              djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
                                              ustanove.  

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti 

 
Članak 26. 

 
Vatrogasac - voditelj službe za evidenciju radne i zaštitne opreme i skladišta         1 izvršitelj 
 
Vodi sva skladišta JVP i odgovoran je za kompletno evidentiranje sve opreme i tehnike u 
njima. 
Prati potrebe i priprema nabavku vatrogasnih sredstava i opreme i o tome izvještava 
Zapovjednika postrojbe. 
Vodi i održava radio vezu postrojbe i VZGD. 
Priprema redovita i izvanredna izvješća o stanju sredstava i opreme, odnosno potrebama za 
nabavku. 
Sudjeluje u izradi programa rada Postrojbe s financijskim izvješćem. 
Sudjeluje u vatrogasnim intervencijama, odnosno akcijama spašavanja u kriznim situacijama 
po zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu voditelja službe. 
Za svoj rad te izvršenje dodijeljene zadaće odgovara voditelju službe. 
Posebni ili opći uvjeti    -     IV  stupanj stručne spreme, 

- vatrogasac ili vatrogasni tehničar 



- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 
       djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
       ustanove. 
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 

ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti, 
 

Članak 27. 
 
Vatrogasac – voditelj službe za preventivu                                                                 1 izvršitelj 
 
Rukovodi radom Službe za preventivu. 
Sudjeluje sa srodnim službama, institucijama i tijelima, odnosno visokorizičnim subjektima u 
izradi procjene ugroženosti i plana zaštite od požara. 
Poduzima mjere i provodi radnje za bolju organiziranost preventivnih mjera zaštite od požara 
na području operativne odgovornosti Postrojbe. 
Donosi samostalno odluke glede rada i poslovanja Službe preventive u pitanjima iz svog 
djelokruga i nadležnosti. 
Neposredno izvodi obuku osposobljavanja dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca i 
pučanstva za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje 
ljudi i imovine ugroženih požarom. 
Podnosi izvješće iz svog djelokruga zapovjedniku postrojbe i drugim nadležnim tijelima. 
Sudjeluje u vatrogasnim intervencijama, odnosno akcijama spašavanja u kriznim situacijama 
po zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu zapovjednika Postrojbe, 
odnosno utvrđene Zakonom, Statutom, ovim pravilnikom i drugim aktima Postrojbe. 
Za svoj rad te djelovanje i poslovanje Službe odgovara zapovjedniku postrojbe. 
Posebni ili opći uvjeti -     IV stupanj stručne spreme, 

- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 
djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene     
ustanove. 

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti 

- pet godina staža na mjestu profesionalnog vatrogasca.  
 

Članak 28. 
 

Vatrogasac – voditelj zaštite na radu i operativnog centra                                     1 izvršitelj 
 
Rukovodi radom operativnog centra postrojbe i odgovorna je osoba za zaštitu na radu u 
postrojbi.  
Sudjeluje u radu Službe za preventivu i operativnu tehniku. 
Sudjeluje sa srodnim službama, institucijama i tijelima, odnosno visokorizičnim subjektima u 
izradi procjene ugroženosti i plana zaštite od požara. 
Poduzima mjere i provodi radnje za bolju organiziranost preventivnih mjera zaštite od požara 
na području operativne odgovornosti Postrojbe. 
Neposredno izvodi obuku osposobljavanja dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca i 
pučanstva za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje 
ljudi i imovine ugroženih požarom. 
Obavlja stručni nadzor stanja preventivnih mjera zaštite od požara i izvješćuje nadležna tijela. 
Podnosi izvješće iz svog djelokruga zapovjedniku Postrojbe i drugim nadležnim tijelima. 
Sudjeluje u vatrogasnim intervencijama, odnosno akcijama spašavanja u kriznim situacijama 
po zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu zapovjednika Postrojbe, 
odnosno utvrđene Zakonom, Statutom, ovim pravilnikom i drugim aktima Postrojbe. 
Za svoj rad te djelovanje i poslovanje Službe odgovara zapovjedniku Postrojbe. 



Posebni ili opći uvjeti    -     VI ili VII stupanj stručne spreme, 
- smjer zaštite od požara ili drugi tehnički smjer,  
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene     
ustanove.  

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti, 

- najmanje 5 godina iskustva na poslovima vatrogastva s posebnim 
ovlastima i odgovornostima 

- položen stručni ispit za voditelja vatrogasne intervencije 
 

Članak 29. 
 

Vatrogasac – referent preventive                    1 izvršitelj 
 
Sudjeluje sa srodnim službama, institucijama i tijelima, odnosno visokorizičnim subjektima u 
izradi procjene ugroženosti i plana zaštite od požara. 
Poduzima mjere i provodi radnje za bolju organiziranost preventivnih mjera zaštite od požara 
na području operativne odgovornosti Postrojbe. 
Sudjeluje u izradi programa i plana rada Postrojbe. 
Neposredno izvodi obuku osposobljavanja dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca i 
pučanstva za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje 
ljudi i imovine ugroženih požarom. 
Obavlja stručni nadzor stanja preventivnih mjera zaštite od požara i izvješćuje nadležna tijela. 
Sudjeluje u vatrogasnim intervencijama, odnosno akcijama spašavanja u kriznim situacijama 
po zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu zapovjednika Postrojbe. 
Za svoj rad odgovara voditelju Službe i zapovjedniku Postrojbe. 
Posebni ili opći uvjeti    -     IV stupanj stručne spreme, 

- vatrogasac ili vatrogasni tehničar  
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene     
ustanove. 

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti, 

 
Članak 30. 
 

Vatrogasac – serviser vatrogasnih aparata                               1 izvršitelj 
 
Organizira i rukovodi radom servisa vatrogasnih aparata, te obavlja popravke i servisiranje 
vatrogasnih aparata 
Vodi skladište pričuvnih dijelova i materijala za servis. 
Prati potrebe i priprema nabavku pričuvnih dijelova i materijala za servis. 
Priprema redovita i izvanredna izvješća o djelovanju servisa. 
Sudjeluje u vatrogasnim intervencijama, odnosno akcijama spašavanja u kriznim situacijama 
po zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu voditelja Službe. 
Za svoj rad, stanje servisa i zadužene opreme odgovara Voditelju službe. 
Posebni ili opći uvjeti    -     IV  stupanj stručne spreme, 

- vatrogasac ili vatrogasni tehničar  
- “B” kategorija za vozača motornih vozila, 
- položen stručni ispit za održavanje vatrogasnih aparata, 
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne 



djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene     
ustanove.  

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine, te protiv službene dužnost 
 

 
      3. Opći odjel 
 

     Članak 31. 
 
Voditelj općeg odjela   (voditelj računovodstva)                        1 izvršitelj 
 
Neposredno koordinira, organizira i upravlja radom općeg odjela, administrativno-
računovodstvene službe. 
Usklađivanje internih računovodstvenih postupaka i procesa, te njihove provedbe, sa 
zakonskom regulativom i propisima. 
Koordinacija aktivnosti računovodstvenog odjela s aktivnostima drugih odjela. 
Održavanje veza i koordinacija s bankama, revizorima, poreznom upravom i drugim 
državnim institucijama. 
Izrada financijskog plana, rebalansa plana i financijskih izvješća Postrojbe. 
Izrada pravilnika, procedura i drugih akata vezanih za računovodstvo i opći odjel. 
Izrada izvještaja za upravu. 
Izrada izvještaja za poslodavca (Grad). 
Izrada statističkih, poreznih i svih Zakonom propisanih izvješća. 
Izrada Izjave o fiskalnoj odgovornosti (upitnika i predmeta o fiskalnoj odgovornosti). 
Koordinacija aktivnosti sa nadležnim odijelom Grada, izrada mjesečnih zahtijeva za 
sredstvima i mjesečna pravdanja sredstava. 
Vođenje poslova računovodstva Postrojbe: 

- financijsko knjigovodstvo  
- knjiga ulazno-izlaznih računa, salda-konti kupaca i dobavljača 
- blagajničko knjigovodstvo 
- osnovna sredstva 
- robno knjigovodstvo 
- materijalno knjigovodstvo 
- sitan inventar 
- obračun PDV-a 
- obračun plaće, drugi dohodak 

Sudjeluje u izradi programa i plana rada Postrojbe. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu zapovjednika Postrojbe. 
Za svoj rad odgovara zapovjedniku Postrojbe. 
Posebni ili opći uvjeti    -  VI stupanj stručne spreme i tri godine radnog iskustva na  

 mjestu voditelja računovodstva ili IV stupanj stručne spreme i   
 pet  godina iskustva na mjestu rukovoditelja računovodstva, 

      -   ekonomski smjer, 
   -   državni stručni ispit, 
   -   poznavanje rada na računalu. 

 
Članak 32. 
 

Administrativno – računovodstveni referent                              2 izvršitelja 
  
Obavlja administrativne i tajničke poslove, poslovno dopisivanje. 
Preuzima i razvrstava, odnosno otprema poštanske i druge pošiljke. 
Priprema, razvrstava i upisuje akte u urudžbeni zapisnik. 



Radi i sudjeluje u poslovima računovodstva Postrojbe: 
- knjiga ulazno-izlaznih računa 
- blagajničko knjigovodstvo 
- robno knjigovodstvo 
- materijalno knjigovodstvo 
- sitan inventar 
- obračun plaće, drugi dohodak 

Obavlja sve poslove u svezi s obračunom i isplatom plaća, te evidencijama vezanim za isplatu 
plaće, vodi evidenciju radnog vremena zaposlenika.. 
Izrađuje ugovore o radu i rješenja. 
Vodi matične knjige i evidencije zaposlenika. 
Vodi evidenciju o godišnjim odmorima, bolovanjima i ostalim izostancima sa radnog mjesta. 
Vodi arhivsko i registraturno gradivo. 
Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu zapovjednika Postrojbe. 
Za svoj rad odgovara voditelju računovodstva. 
Posebni ili opći uvjeti -     IV stupanj stručne spreme, 

- ekonomski ili društveni  smjer 
- državni stručni ispit, 
- jedna godina radnog iskustva u struci ili tri godine radnog 

iskustva, 
- poznavanje rada na računalu. 

 
Članak 33. 

 
Voditelj servisa vatrogasnih aparata                                                                          1 izvršitelj 
 
Organizira i rukovodi radom servisa vatrogasnih aparata, te obavlja popravke i servisiranje 
vatrogasnih aparata 
Vodi skladište pričuvnih dijelova i materijala za servis. 
Prati potrebe i priprema nabavku pričuvnih dijelova i materijala za servis. 
Priprema redovita i izvanredna izvješća o djelovanju servisa. 
Posebni ili opći uvjeti    -     IV  stupanj stručne spreme, 

- smjer zaštite od požara ili dugi tehnički smjer,  
- “B” kategorija za vozača motornih vozila, 
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 

ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti. 
 

Članak 34. 
 

Voditelj trgovine vatrogasnom opremom                                                                  1 izvršitelj 
 
Organizira i rukovodi radom trgovine vatrogasnim sredstvima i opremom, te prati potrebe i 
priprema nabavku vatrogasnih sredstava i opreme za potrebe trgovine 
Priprema redovita i izvanredna izvješća o radu trgovine. 
Za svoj rad, stanje skladišta i rada trgovine odgovara Zapovjedniku vatrogasne postrojbe 
Posebni ili opći uvjeti       -     IV  stupanj stručne spreme, 
                                          -     smjer zaštite od požara ili dugi tehnički smjer,  
                            -    “B” kategorija za vozača motornih vozila, 
                                  -     nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće  
             sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti 
                               
 
 
 
 



     Članak 35. 
 

Spremačica                      1 izvršitelj 
 
Održava čistoću i urednost uredskih i ostalih prostora Postrojbe za koje je zadužena. 
Obavlja i duge povjerene poslove iz svog djelokruga po nalogu zapovjednika Postrojbe. 
Za svoj rad odgovara zapovjedniku Postrojbe. 
Posebni ili opći uvjeti       -   NSS. 
 
 
 
 

            ZAJEDNIČKE ODREDBE 
 

Članak 36. 
 

Postrojba osim operativnih djelatnosti radi i preventivne radnje, te administrativno-
računovodstvene poslove, te su zbog toga u ovom pravilniku predložena određena radna 
mjesta koja će popunjavati  prema potrebi  Zapovjednik, na prijedlog UV.  
 
     Članak 37. 
 

Zapovjednik postrojbe, zamjenik Zapovjednika postrojbe, Zapovjednik postaje i 
ispostave, vatrogasac - pomoćnik zapovjednika postrojbe za preventivno planske poslove i 
analitiku, referent preventive, vatrogasac- voditelj službe za vozila  i tehniku, vatrogasac 
voditelj službe ZNR i operativnog centra, vatrogasac – voditelj službe za evidenciju radne i 
zaštitne opreme i skladišta,vatrogasac voditelj preventive, vatrogasac-serviser vatrogasnih 
aparata,  voditelj servisa vatrogasnih aparata ,voditelj općeg odjela, administrativno-
računovodstveni referent, spremačica, voditelj trgovine vatrogasnom opremom, raspoređuju 
se na rad u osmosatnom radnom vremenu od 07.00 do 15.00 od ponedjeljka do petka. 
 U slučaju intenzivnih intervencija u kritičnim stanjima zapovjednik postrojbe može 
naložiti rad i sudjelovanje zaposlenika iz prethodnog stavka i u drugo vrijeme. 
 
     Članak 38. 
 
 Zapovjednik vatrogasne smjene postrojbe, vatrogasac – instruktor za vatrogastvo, 
voditelj vatrogasne smjene postrojbe, vatrogasac-operativni dežurni, vatrogasac-voditelj 
vatrogasnog odjeljenja, vatrogasac-voditelj vatrogasne grupe, vatrogasac-vozač, vatrogasac, 
vatrogasac-vježbenik raspoređuju se sukladno pravilima struke na rad u dvanaestosatnim 
smjenama (12/24 –12/48). 
 Izuzetno, zbog potreba ukupnog djelovanja postrojbe, vatrogasce iz prethodnog 
stavka zapovjednik postrojbe može rasporediti u osmosatno radno vrijeme. 
      
     Članak 39. 
 

Stručno vijeće čine  Zapovjednik postrojbe, zamjenik zapovjednika postrojbe, 
zapovjednik postaje, zapovjednik  ispostave, zapovjednici smjena postrojbe, voditelj 
vatrogasne smjene postrojbe, voditelj službe za vozila i tehniku, voditelj zaštite na radu i 
operativnog centra, te predstavnik sindikata i savjetodavno su tijelo Zapovjedniku postrojbe.  
 
     Članak 40. 
 

Zaposlenici Postrojbe dužni su poslove i zadaće obavljati sukladno propisima te 
pravilima struke i službe. 



 Zaposlenici se primaju u radni odnos Ugovorom o radu, a temeljem odluke Upravnog 
vijeća JVP. 
 Upravno vijeće može Ugovorom o radu odrediti zasnivanje radnog odnosa na 
određeno vrijeme zbog provjere zaposlenikovih znanja i sposobnosti, odnosno odnosa prema 
poslu i zadaćama: 
- za radna mjesta za koja je predviđen VI/1. stupanj stručne spreme – tri (3) mjeseca), 
- za radna mjesta za koja je predviđen IV. stupanj stručne spreme ili niži – tri(3) mjeseca. 
  
     Članak 41. 
 

Zapovjednik postrojbe potpisuje Ugovor o zasnivanju radnog odnosa sa svakim 
pojedinim zaposlenikom. 
 
 
 

 III.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
     Članak 42. 
 
 Sukladno članku 21. Zakona o vatrogastvu, vatrogasci s posebnim ovlastima  za 
slučaj da nemaju položen stručni ispit za voditelja vatrogasne intervencije u trenutku 
postavljanja na tu dužnost, moraju isti položiti u roku od (1) godine od dana postavljanja. 
 

 Članak 43. 
 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Postrojbe i oglasnoj 
ploči Osnivača. 
 
 
 
       Predsjednik Upravnog vijeća 
       Ivan Ljubičić 
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