Na temelju odredbi članka 6. i 19. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/1999., 117/2001., 36/2002.
– Odluka Ustavnog suda, 96/2003., 139/2004. – pročišćeni tekst, 174/2004., 38/2009. i 80/2010.), i odredbe članka 13.
Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014. i 70/17), te čl. 26. st. 1. podstavak 2. Statuta Vatrogasne zajednice
Virovitičko-podravske od 02. rujna 2016. godine Skupština Vatrogasne zajednice Virovitičko- podravske županije na sjednici
održanoj dana 14. prosinca 2017. godine donosi
STATUT
VATROGASNE ZAJEDNICE VIROVITIČKO- PODRAVSKE ŽUPANIJE

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije (dalje u tekstu: Statut) uređuje se:

- naziv i sjedište Vatrogasne zajednice Virovitičko- podravske županije (u daljnjem tekstu: VZ VPŽ)
- znak, znamenje (amblem), zastava VZ VPŽ;
- područje djelovanja VZ VPŽ;
- ciljevi i djelatnosti VZ VPŽ kojima se ostvaruju ciljevi;
- ustrojstvo zajednice
- zastupanje i predstavljanje VZ VPŽ;
- ostvarivanje javnosti rada VZ VPŽ;
- članstvo u VZ VPŽ; uvjeti i način učlanjivanja i prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost
članova i način vođenja popisa članova
- upravljanje VZ VPŽ;
- prava, obveze i odgovornost članica VZ VPŽ;
- unutarnji ustroj VZ VPŽ;
– tijela VZ VPŽ, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanja mandata te način
sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;
- ostvarivanje javnih ovlasti;
– način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar VZ VPŽ;
– izbor i opoziv likvidatora udruge;
- imovina VZ VPŽ, način stjecanja i upravljanja imovinom;
- nagrade i priznanja;
- prestanak rada VZ VPŽ te postupak s imovinom u slučaju prestanka rada VZ VPŽ;
- prijelazne i zaključne odredbe.

Članak 2.
VZ VPŽ je najviši oblik organiziranosti vatrogastva u županiji, stručna je humanitarna i nestranačka udruga vatrogasnih
zajednica općina i gradova, vatrogasnih zajednica područja samostalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, a svoju
djelatnost obavlja u javnom interesu sukladno zakonima i propisima te ovim Statutom.
VZ VPŽ je udruga od interesa za Virovitičko- podravsku županiju i Republiku Hrvatsku.
VZ VPŽ je neprofitna pravna osoba.

II.

NAZIV I SJEDIŠTE VZ VPŽ
Članak 3.

Naziv VZ VPŽ glasi: VATROGASNA ZAJEDNICA VIROVITIČKO- PODRAVSKE ŽUPANIJE
Skraćeni naziv Zajednice glasi: VZ VPŽ.
Članak 4.
Sjedište VZ VPŽ je u Virovitici, Matije Gupca 63.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština VZ VPŽ.
VZ VPŽ djeluje na teritoriju Virovitičko- podravske županije.
III. ZNAK I ZASTAVA VZ VPŽ
Članak 5.
VZ VPŽ ima znak.
Znak VZ VPŽ se sastoji od vatrogasne kacige iza koje se nalaze ukrštena vatrogasna sjekirica i baklja.
Članak 6.
Zastava je s jedne i druge strane izrađena 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 kad je Zajednica dobila zastavu. Oko ruba zastave su zlatne rese
dužine 7 cm.
Na lijevoj strani zastave lik je svetog Florijana, visine 58 cm. Iznad lika svetog Florijana ispisan je tekst „Pomoz Bog“, a
ispod lika „Vatru gasi- brata spasi“.
Zastava je pričvršćena na koplje na kojem su dvije trake trobojke Republike Hrvatske (širine 15 cm, a dužine 80
cm) s resama dužine 7 cm.
Članak 7.
Zajednica ima amblem.
Amblem Zajednice je veličine 10x 8 cm, sa donje strane zaobljen, uokviren sa dvije zlatne vrpce. Između zlatnih vrpci
na crnoj podlozi sa gornje strane je natpis: VATROGASNA ZAJEDNICA, a s lijeve strane prema desnoj strani ispisan je
naziv: VIROVITIČKO- PODRAVSKE ŽUPANIJE. Na gornjoj polovici amblema na plavo- bijeloj podlozi nalazi se grb i zastava
Virovitičko- podravske županije, a pored grba sa lijeve strane nalazi se vatrogasni znak koji se sastoji od vatrogasne kacige
crvene boje iza koje se nalazi ukrštena vatrogasna sjekirica i baklja. Na donjoj polovici amblema nalaze se kockasto crvenobijela bolja. Amblem presijeca vijugasta crna nit koja opisuje rijeku Dravu uz granicu Virovitičko- podravske županije.
IV. PODRUČJE DJELOVANJA VZ VPŽ

Članak 8.
Područje djelovanja VZ VPŽ je zaštita i spašavanje, djelatnost je dobrovoljno vatrogastvo, te ostale djelatnosti
zaštite i spašavanje koje se odnose na koordinaciju dobrovoljnih vatrogasnih društava te njihovih zajednica na području
Virovitičko-podravske županije.
Radi promicanja interesa vatrogastva u županiji Virovitičko- podravskoj i Republici Hrvatskoj te ostvarivanja svojih
temeljnih načela i ciljeva, VZ VPŽ surađuje sa pravnim i fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu.
VZ VPŽ se učlanjuje u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu sukladno Zakonu o vatrogastvu.
V. CILJEVI I DJELATNOSTI VZ VPŽ
Članak 9.
Ciljeve VZ VPŽ jesu:
-

aktivno sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine
ugroženih požarom, eksplozijom i drugim prirodnim i tehničko- tehnološkim nesrećama;

-

razvijanje i poboljšanje stručnog rada članica VZ VPŽ, sukladno tehničko- tehnološkim postignućima i razvoju
zaštite okoliša u zemlji i inozemstvu;

-

postizanje optimalne razine zaštite ljudi i imovine od požara te prirodnih nepogoda i civilizacijskih katastrofa;

-

zaštita i promicanje zajedničkih strukovnih i drugih legitimnih interesa članica VZ VPŽ;

-

promicanje digniteta vatrogasne struke.
Članak 10.

Ciljeve iz članka 9. ovog Statuta VZ VPŽ ostvaruje slijedećim djelatnostima:
-

praćenjem, usmjeravanjem i uskladbom rada članica VZ VPŽ u ostvarivanju njihovih zadaća u području zaštite od
požara, prirodnih i sličnih nesreća

-

praćenjem i raščlanjivanjem stanja kadrovske osposobljenosti i tehničke opremljenosti vatrogastva te
poduzimanjem odgovarajućih mjera i akcija za unapređivanje vatrogasne djelatnosti;

-

poticanjem, praćenjem i raščlanjivanjem provedbe mjera u području zaštite od požara

-

razvijanjem i izravnom provedbom aktivnosti koje se odnose na spašavanje ljudi i imovine ugroženih prirodnim i
civilizacijskim nesrećama;

-

razvijanjem, izravnom provedbom i poticanjem aktivnosti humanitarnog značaja;

-

razvijanjem i provedbom aktivnosti u zaštiti čovjekova okoliša;

-

poticanjem i poduzimanjem mjera i aktivnosti u svrhu osnivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava i njihovih
zajednica;

-

poticanjem i usmjeravanjem aktivnosti članica na osnivanje klubova, sekcija i drugih oblika organizacija, u svrhu
razvoja vatrogasne djelatnosti i zadovoljavanja potreba svojih članica;

-

sudjelovanjem u provedbi preventivnih aktivnosti u zaštiti od požara;

-

suradnjom s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane Republike Hrvatske i Državnom upravom za
zaštitu i spašavanje i drugim državnim tijelima nadležnim za poslove vatrogastva i zaštite od požara;

-

suradnjom s odgojnim i obrazovnim institucijama i nadležnim državnim tijelima u poslovima školovanja,
osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca;

-

suradnjom s udrugama i institucijama koje se bave poslovima vatrogastva i zaštite od požara;

-

organiziranjem i provedbom stručnih savjetovanja i seminara, vatrogasnih natjecanja, vatrogasnih kampova i
drugih stručnih te informativno- promidžbenih aktivnosti od značaja za vatrogasnu djelatnost i zaštitu od požara,
poglavito u stjecanju i širenju vatrogasne kulture stanovništva i kulture zaštite čovjekova okoliša;

-

pridonošenjem razvoju i podizanju razine opće kulture u sredinama u kojima djeluju njene članice;

-

obavljanjem informativne, promidžbene i nakladničke djelatnosti iz područja vatrogastva i zaštite od požara

-

suradnjom s odgovarajućim udrugama humanitarne naravi te pravnim i fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu, radi
ostvarivanja svojih ciljeva.

Zajednica obavlja i druge poslove s područja zaštite od požara, a u cilju pomoći udruženim članicama, može
poduzimati i druge djelatnosti koje su utvrđene Zakonom i ovim Statutom.
VI. USTROJSTVO ZAJEDNICE
Članak 11.
Zajednica se osniva za područje Virovitičko- podravske županije radi koordinacije i usmjeravanje rada vatrogasnih
zajednica gradova, općina i samostalnih DVD-a.
U Zajednicu se udružuju gradske i općinske vatrogasne zajednice te samostalna dobrovoljna vatrogasna društva.
Zajednica donosi svoj Statut i ima pravnu osobnost koju stiče upisom u Registar udruga kod nadležnog tijela
državne uprave.
Članak 12.
VZ VPŽ se udružuje u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu te druge zajednice sa ciljem ostvarivanja suradnje sa
vatrogasnim i drugim organizacijama na teritoriju Republike Hrvatske i inozemstvu radi pronalaska zajedničkih rješenja
provedbe zaštite od požara te zaštite ljudi i imovine ugrožene požarom.
VII. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE VZ VPŽ
Članak 13.
VZ VPŽ zastupaju Predsjednik i Zapovjednik VZ VPŽ (u danjem tekstu zapovjednik.)
VZ VPŽ Predstavljaju predsjednik, zapovjednik, zamjenik predsjednika, zamjenik zapovjednika, tajnik te na temelju
ovlasti predsjednika ili zapovjednika i drugi vatrogasni dužnosnici.
Osoba ovlaštena za zastupanje:
-

odgovara za zakonitost rada,
vodi poslove sukladno odlukama Skupštine, Predsjedništva i drugih tijela upravljanja,
odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun VZ VPŽ,
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima VZ VPŽ.

VIII. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA
Članak 14.
Djelovanje VZ VPŽ je javno.
Javnost rada VZ VPŽ ostvaruje se i osigurava pravovremenim i istinitim izvješćivanjem članica te putem sredstava
javnog priopćavanja.
VZ VPŽ o svom radu izvješćuje članice na sjednicama tijela VZ VPŽ, putem glasila, pisanih materijala i na drugi
pogodan način (dostavom pisanih materijala, elektronskim medijima i slično).

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela VZ VPŽ i izvješćivati javnost o
radu VZ VPŽ.
Predsjednik pojedinog tijela VZ VPŽ ili osoba koja predsjedava sjednicom može predložiti da se izvješćivanje
javnosti isključi sa sjednice, o čemu se treba izjasniti natpolovična većina nazočnih članova tijela VZ VPŽ.
Za informiranje i obavještavanje o radu Zajednice odgovorni su predsjednik ili osoba koju on ovlasti.
IX. ČLANSTVO U ZAJEDNICI
Članak 15.
Redovite članice VZ VPŽ (u daljnjem tekstu: članice) su vatrogasne zajednice općina, vatrogasne zajednice
gradova i samostalna DVD- a.
Odluku o udruživanju donosi Skupština vatrogasne zajednice općine i grada te samostalnih DVD-a i dostavlja je
VZ VPŽ.
Pridružene članice VZVPŽ mogu biti pravne osobe koje svojom djelatnošću promiču vatrogastvo i zaštitu od
požara ili na drugi način sudjeluju u ostvarenju zaštite od požara.
Pridružene članice VZ VPZ nemaju pravo glasa odlučivanja na Skupštini.
Počasni članovi VZ VPŽ mogu biti fizičke osobe osobno zaslužne za razvoj vatrogastva i zaštite od požara, a
imenuje ih se na temelju odluke skupštine VZ VPŽ.
Počasni članovi VZ VPZ nemaju pravo glasa odlučivanja na Skupštini.
VZ VPŽ vodi popis svojih članica zajedno sa svim njihovim podacima sukladno Zakonu o udrugama, a popis
sadrži:
-

Naziv članice,
Osobni identifikacijski broj,
Datum osnivanja članice,
Datum pristupanja VZ VPŽ,
Kategorija članstva,
Datum prestanka članstva.

Popis članica vodi se elektronički, a popis članica uvijek mora biti dostupan na uvid svim predstavnicima članica i
nadležnim tijelima, na njihov pismeni zahtjev.
Za vođenje i ažuriranje popisa odgovoran je tajnik VZ VPŽ.
Članstvo u VZ VPŽ prestaje:
- istupom pridružene članice
- istupanjem počasnog člana
- isključenjem pridružene članice
- isključenjem počasnog člana,
- smrću fizičke osobe kao počasnog člana
- prestankom pravne osobe članice – vatrogasne organizacije,
- prestankom rada VZ VPŽ.
Isključenje pridružene članice ili počasnog člana se provodi temeljem odluke Predsjedništva zbog neisupnjavanja
i/ili zanemarivanja statutarnih obveza, nanošenja štete i ugleda VZ VPŽ, neaktivnosti, te u drugim slučajevima utvrđenim
zakonima i propisima koji uređuju obavljanje vatrogasne djelatnosti u Republici Hrvatskoj, ovim Statutom ili Pravilima
vatrogasne službe.
Protiv odluke o isključenju član ima pravo žalbe.
Žalba se podnosi Skupštini putem Predsjedništva u roku od 8 dana od dana primitka odluke. Skupština je dužna o
proslijeđenoj žalbi odlučiti najkasnije u roku godine dana, odnosno na prvoj narednoj sjednici. Odluka Skupštine je konačna.

Temeljna prava i obveze članica i članova VZ VPŽ su:
-

pridržavanje odredaba Statuta VZ VPŽ,
pridržavanje Pravila vatrogasne službe,
pridržavanja svih akata VZ VPŽ,
sudjelovanje predstavnika članica VZ VPŽ i članova u radu tijela VZ VPŽ i upravljanju VZ VPŽ,
obavljanje aktivnosti iz programa rada VZ VPŽ,
čuvanje i podizanje ugleda VZ VPŽ,
čuvanje materijalnih dobara VZ VPŽ,
provedba preuzetih obveza,
ostala prava i dužnosti utvrđena Statutom i drugim aktima VZ VPŽ.
Članak 16.

Redovite članice VZ VPŽ međusobne odnose i odnose sa VZ VPŽ glede suradnje, poduzimanja zajedničkih
aktivnosti i drugih pitanja od zajedničkog interesa mogu uređivati međusobnim sporazumima i ugovorima, u skladu sa ovim
Statutom.
X. UPRAVLJANJE ZAJEDNICOM
Članak 17.
Upravljanje VZ VPŽ utemeljeno je na načelu zajedničkog odlučivanja, ravnopravnosti i samostalne odgovornosti
članica u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.
Članice upravljaju VZ VPŽ putem svojih zastupnika u tijelima VZ VPŽ.
Za rad tijela Zajednice potrebna je prisutnost natpolovične većine izabranih članova. Pravovaljane odluke donose
se natpolovičnom većinom glasova nazočnih na sjednicama tijela Zajednice, ako ovim Statutom za donošenje pojedinih
odluka nije propisano drugačije.
Statut i njegove izmjene i dopune donose se dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine.
Izbor Tijela Zajednice, financijski dokumenti te programi i planovi zajednice donose se većinom glasova svih
članova Skupštine zajednice.
Članice VZ VPŽ iz članka 16. stavka 1 Statuta VZŽ dužne su najmanje jednom godišnje održati sjednicu svoje
skupštine te o tome unaprijed izvijestiti VZ VPŽ i dostaviti joj izvješće o radu, financijsko izvješće te ostale tražene odluke i
svu potrebnu dokumentaciju.
U slučaju neizvršenja obveza iz stavka 6. ovog članka, Predsjedništvo VZ VPŽ može članici VZ VPŽ uskratiti
financijsku potporu i sudjelovanje njezinih predstavnika u radu tijela VZ VPŽ.
Tijela VZ VPZ odluke donose javnim glasovanjem.
Članak 18.
U radu tijela VZ VPŽ mogu sudjelovati predstavnici i drugih pravnih osoba, bez prava odlučivanja.
Članak 19.
Članovi Tijela Zajednice i drugih oblika ustroja i rada u Zajednici biraju se na vrijeme od 4 godine.
Predsjednik i zamjenik predsjednika, članovi tijela Zajednice, zapovjednik, zamjenik zapovjednika i predsjednici
drugih oblika ustroja i rada u Zajednici biraju se javnim glasovanjem, ako se drugačije ne utvrdi, a mogu se birati između više
kandidata.
Svojstvo zastupnika u tijelima VZ VPŽ prestaje prije vremena na koje je zastupnik izabran i to:
1.

prestankom članstva zastupnika u članici VZ VPŽ

2.

podnošenjem ostavke, odnosno istupanjem zastupnika iz članstva na vlastitu inicijativu

3.

opozivom zastupnika od strane članice VZ VPŽ.
Članice VZ VPŽ predlažu kandidate za predsjednika i zamjenika predsjednika VZ VPŽ iz redova Skupštine VZ

VPŽ.
Predsjedništvo odnosno Zapovjedništvo VZ VPŽ mogu predložiti kandidate za predsjednika odnosno zapovjednika VZ
VPŽ.
Skupština VZ VPŽ na temelju prijedloga članica VZ VPŽ, verificira predstavnike članica VZ VPŽ u određena
tijela VZ VPŽ.
Članak 20.
Predsjednika, zapovjednika te druga tijela VZ VPŽ koje bira Skupština VZ VPŽ i predsjedništvo VZ VPŽ, Skupština
i predsjedništvo mogu razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ukoliko prekorače ovlaštenja utvrđena Zakonom ili
ovim Statutom, ne izvršavaju savjesno svoje obveze ili nanose štetu ugledu VZ VPŽ.
Svaki član predsjedništva ili kojeg drugog tijela VZ VPŽ, može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na
koji je izabran, sa time da je dužan obavljati svoju dužnost dok članica ili koordinacija koju predstavlja ne izabere novog
člana i o tome izvijesti VZ VPŽ.
Kod prestanka mandata člana nekog tijela VZ VPŽ prije isteka redovitog mandatnog razdoblja, bez obzira na način
prestanka, novi član tog tijela istu dužnost obavlja do kraja tekućeg mandatnog razdoblja člana na čije mjesto dolazi.
XI. TIJELA VZ VPŽ
Članak 21.
Tijela zajednice su:
-

Skupština

-

Predsjedništvo

-

Predsjednik

-

Zapovjedništvo

-

Županijski vatrogasni zapovjednik

-

Nadzorni odbor

-

Tajnik

-

Sud časti

XII. SKUPŠTINA
Članak 22.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Zajednicom.
Skupštinu čine zastupnici izabrani na skupštinama članica zajednica, županijski vatrogasni zapovjednik, tajnik i
predsjednik savjeta vatrogasne mladeži po dužnosti su članovi skupštine u narednom mandatu.
Članove Skupštine iz redova vatrogasnih organizacija (vatrogasnih zajednica gradova i općina te samostalnih
DVD-a) iste biraju uz poštivanje pravila vezanog uz broj matičnih vatrogasnih organizacija (dobrovoljnih vatrogasnih društava
i profesionalnih vatrogasnih postrojbi) na vlastitom području:
-

1- 3 organizacije DVD- 2 člana Skupštine VZ VPŽ

-

4- 5 organizacije DVD- 3 člana Skupštine VZ VPŽ

-

6- 8 organizacija DVD- 4 člana Skupštine VZ VPŽ

-

9-11 organizacija DVD- 5 članova Skupštine VZ VPŽ

-

12 i više organizacija DVD- 6 članova Skupštine VZ VPŽ

Mandat članovima Skupštine traje 4 godine i mogu biti ponovno birani.
Članak 23.
Prigodom izbora zastupnika u skupštinu VZ VPŽ, vatrogasne zajednice općine i gradova i samostalni DVD-i biraju i
njihove zamjenike.
Zamjenik zastupnika sudjeluje u radu Skupštine ukoliko zastupnik iz bilo kojeg razloga ne može sudjelovati u radu
Skupštine.
Članak 24.
Skupština radi u sjednicama.
Sjednice Skupštine mogu biti redovite, izvanredne, izborne i svečane.
Predsjedništvo, na temelju mjerila utvrđenih člankom 22. ovog Statuta, odluku o broju zastupnika u Skupštini,
donosi najkasnije 30 dana prije izborne sjednice Skupštine.
Redovite sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje, s tim da se, svake četvrte godine, redovita
sjednica održava kao izborna.
Izborna sjednica Skupštine može se održati i kao zasebna sjednica.
Redovite sjednice saziva Predsjednik VZ VPŽ najmanje 15 dana prije održavanja. Poziv za sjednicu Skupštine
mora sadržavati dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.
Izvanrednu sjednicu saziva Predsjednik VZ VPŽ na vlastiti poticaj ili na prijedlog:
-

1/3 članova Skupštine

-

1/3 članica VZŽ ili Nadzornog odbora

Ako Predsjednik VZ VPŽ ne sazove sjednicu VZ VPŽ 30 dana od dana primitka pismenog prijedloga, sazvat će je
predlagač koji treba pripremiti materijale o pitanjima koja su na dnevnom Skupštine.
Na izvanrednim sjednicama raspravlja se samo o pitanjima radi kojih je sjednica sazvana.
U slučaju isteka mandata članovima tijela VZ VPŽ, sjednicu Skupštine VZ VPŽ ovlašten je sazvati zadnji predsjednik
VZ VPŽ upisan u Registar udruge.
Ukoliko predsjednik ne sazovu sjednicu, sjednicu će sazvati zadnji predsjednik Nadzornog odbora VZ VPŽ.
Članak 25.
Skupština:
-

verificira mandat članova skupštine

-

donosi Statut VZ VPŽ te njegove izmjene i dopune, Poslovnik o radu Skupštine i Poslovnik o radu izborne
Skupštine

-

bira i razrješava zastupnike u Skupštinu HVZ

-

utvrđuje osnove politike i smjernice za ostvarivanje ciljeva i zadaća vatrogastva, prati provođenje odluka,
zaključaka i smjernica tijela VZ VPŽ, te raspravlja i usvaja izvješća o radu

-

usvaja godišnji program rada VZ VPŽ

-

usvaja godišnji financijski plan

-

usvaja godišnje izvješće o radu VZ VPŽ

-

usvaja godišnje financijsko izvješće VZ VPŽ

-

bira i razrješava predsjednika VZ VPŽ, zamjenika predsjednika, zapovjednika VZ VPŽ, zamjenika
zapovjednika i članove Nadzornog odbora, te Sud časti,

-

potvrđuje članove Predsjedništva i Zapovjedništva i njihove zamjenike, te članove Savjeta vatrogasne mladeži

-

bira i razrješava svoje predstavnike u državnim tijelima te tijelima udruga i ustanovama sa kojima VZ VPŽ
surađuje

-

donosi odluku o pridruženim članicama

-

donosi odluku o počasnim članovima i dodjeljuje im počasne dužnosti

-

donosi odluku o osnivanju vlastitog trgovačkog društva

-

rješava ostala pitanja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom

-

donosi odluku o prestanku rada VZ VPŽ.

XIII. PREDSJEDNIŠTVO
Članak 26.
Predsjedništvo VZ VPŽ je izvršno tijelo Skupštine VZ VPŽ.
Predsjedništvo čini predsjednik, zamjenik predsjednika, zapovjednik i tajnik po dužnosti te predsjednici vatrogasnih
zajednica gradova, općina i samostalnih DVD-a.
Predsjedništvo se ustrojava iz redova članova Skupštine VZ VPŽ.
Gradske i općinske vatrogasne organizacije te samostalna DVD-a mogu opozvati svog predstavnika ili njegova
zamjenika u Predsjedništvu VZ VPŽ i prije isteka mandata te izabrati drugog člana i/ili zamjenika.
Članak 27.
Predsjedništvo radi i odlučuje na sjednicama.
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Na sjednice Predsjedništva mogu se, po potrebi pozvati i drugi čelnici državnih tijela nadležnih za poslove
vatrogastva, zaštite i spašavanja i zaštite od požara.
Na sjednice Predsjedništva VZ VPŽ pozivaju se predsjednici odbora koji nisu članovi Predsjedništva VZ VPŽ kada
se razmatraju pitanja iz djelokruga rada pojedinog odbora.
Pozivi za sjednice Predsjedništva VZ VPŽ dostavljaju se najmanje 5 dana prije održavanja sjednice.
Osim redovitih mogu se održati izvanredne, tematske i svečane sjednice Predsjedništva.
Predsjedništvo može osnivati radna tijela za obavljanje poslova iz svoga djelokruga.
Članak 28.
Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno Skupštini, a članovi Predsjedniku VZ VPŽ.
U slučaju kada član Predsjedništva ne obavlja u cijelosti svoje dužnosti ili ih uopće ne obavlja, Predsjednik VZ VPŽ
pokreće pred Skupštinom postupak za njegov opoziv.

U slučaju da je član Predsjedništva opozvan kao član Skupštine istodobno mu prestaje i dužnost člana
Predsjedništva.
Dopuna s novim članom obavlja se na prijedlog gradskih i općinskih vatrogasnih zajednica te samostalnih DVD- a
iz kojeg je bio izabran raniji član.
Članak 29.
Sjednicu Predsjedništva saziva Predsjednik VZ VPŽ na vlastiti poticaj ili na zahtjev:
-

trećine članova Predsjedništva

-

Nadzornog odbora

Predsjednik Predsjedništva dužan je sazvati sjednicu Predsjedništva na zahtjev predlagača iz stavka 1. ovog
članka u roku od 30 dana nakon primljenog zahtjeva.
Ako Predsjednik Predsjedništva ne sazove sjednicu Predsjedništva u roku iz stavka 2. ovog članka, sazvat će je
predlagatelj.
U slučaju sazivanja sjednice Predsjedništva prema odredbi stavka 3. ovog članka, predlagači su dužni predložiti
dnevni red sjednice te pripremiti potrebne materijale, a sjednici predsjedava osoba koju odredi predlagatelj.
Članak 30.
Predsjedništvo
utvrđuje:
-

na prijedlog Zapovjedništva, program stručnog osposobljavanja, oblike organiziranja dobrovoljnog
vatrogastva, provjeru sposobnosti za provođenje zaštite od požara, programe natjecanja, susreta i drugih
manifestacija na razini županije i Republike te plan popune općinskih i gradskih vatrogasnih zajednica
potrebnom vatrogasnom opremom

-

u suradnji sa Zapovjedništvom donosi plan nabavke opreme te razrađuje dinamiku nabavke u skladu s
raspoloživim sredstvima

-

prijedlog financijskog plana

-

prijedloge Godišnjeg izvješća o radu VZ VPŽ

-

godišnje financijsko izvješće VZ VPŽ

-

prijedlog programa rada VZ VPŽ

-

mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja

-

programe suradnje s tijelima vlasti, udrugama, ustanovama i drugim pravnim osobama od interesa za razvoj
vatrogastva i zaštite od požara

-

prijedlog dnevnog reda, mjesto i datum održavanja Skupštine

donosi:
-

opće akte temeljene na Zakonu o udrugama, Zakonu o vatrogastvu i ovom Statutu

-

na temelju drugih zahtjeva drugih tijela, prijedlog za javna priznanja i nagrade za udružene članice zajednice

-

odluke o osnivanju stručnih komisija za rješavanje pojedinih pitanja za djelovanje ili financiranje zaštite od
požara

-

odluke o pitanjima financijskog poslovanja, između dviju sjednica Skupštine

-

odluke o službenim putovanjima u inozemstvo, ukoliko nije aktivnost predviđena Programom rada

-

odluke o pitanjima iz radno- pravnog statusa zaposlenika VZ VPŽ

-

odluke o prihvaćanju svih pravilnika iz osnove rada za zaposlene u Zajednici

-

odluku o provođenju inventure i usvajanju izvješća

-

u iznimnim slučajevima odluku o angažiranju drugih stručnjaka za posebne poslove potrebne Zajednici

osigurava:
-

ostvarivanje programa, planova, zaključaka i smjernica koje donosi Skupština

-

djelovanje Zajednice i njenih članica u ratnim uvjetima te s tim u svezi surađuje s nadležnim državnim tijelima

daje:
-

tumačenje ovog Statuta

imenuje i razrješava:
-

povjerenstva i radna tijela Predsjedništva

-

tajnika Zajednice

-

imenuje svoje predstavnike u druga tijela s kojima surađuje

-

likvidatora Zajednice

usvaja
-

završni račun VZ VPŽ
Članak 31.

Predsjedništvo može predložiti Skupštini osnivanje vlastitog trgovačkog društva čija je djelatnost iz područja zaštite
od požara i vatrogastva.
Članak 32.
Predsjedništvo ima Kolegij koji je izvršno tijelo Predsjedništva i savjetodavno tijelo Predsjednika.
Kolegij Predsjedništva ostvaruje zahtjeve Predsjedništva i rukovodi radom Zajednice između dvije sjednice
Predsjedništva.
Kolegij Predsjedništva čine:
-

Predsjednik Zajednice

-

Zamjenik predsjednika Zajednice

-

Županijski vatrogasni zapovjednik

-

Tajnik Zajednice

Sjednice Kolegija saziva i predsjedava im Predsjednik Zajednice, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik
Predsjednika.
Sjednice Kolegija održavaju se po potrebi.
Kolegij donosi odluke većinom glasova članova.
Kolegij može, između dvije sjednice Predsjedništva, donositi odluke iz djelokruga rada i nadležnosti Predsjedništva
s time da Predsjedništvo na prvoj narednoj sjednici potvrđuje tako donesene odluke.

Predsjednik VZ VPŽ podnosi Predsjedništvu VZ VPŽ izvješće o radu Kolegija Predsjedništva te predlaže
donošenje zaključaka i odluka o pitanjima koja su razmatrana na sjednicama Kolegija Predsjedništva.
XIV. PREDSJEDNIK VZ VPŽ
Članak 33.
Skupština bira predsjednika VZ VPŽ i njegova zamjenika na vrijeme od 4 godine iz redova Skupštine i mogu biti
ponovno birani.
Predsjednik VZ VPŽ po dužnosti je predsjednik Skupštine i predsjednik Predsjedništva, a zamjenik predsjednika
VZ VPŽ po dužnosti je zamjenik predsjednika Skupštine i zamjenik predsjednika Predsjedništva.
U slučaju trajne spriječenosti predsjednika, zamjenik predsjednika saziva u roku od 30 dana sjednicu
Predsjedništva na kojoj se zamjenik predsjednika imenuje vršiteljem dužnosti predsjednika do naredne sjednice Skupštine.
Dužnost predsjednika obavlja se volonterski.
Članak 34.
Predsjednik:
-

predstavlja i zastupa VZ VPŽ u domovini i inozemstvu

-

skrbi o razvoju i promidžbi vatrogastva na teritoriju županije i Republike Hrvatske

-

skrbi o pripremi sjednica Skupštine i Predsjedništva VZ VPŽ, potpisuje odluke, ugovore i druge akte koje
donosi Skupština i Predsjedništvo

-

odobrava službeno putovanje u inozemstvo sukladno Programu rada VZ VPŽ ili odluci Predsjedništva

-

odgovoran je za financijsko poslovanje iz djelokruga rada Skupštine i njenih Tijela

-

naredbodavac je za izvršenje financijskog plana

-

obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština

-

obavlja i druge poslove i zadatke na temelju Statuta Programskih usmjerenja VZ VPŽ, odluka i zaključaka
Skupštine i Predsjedništva VZ VPŽ

XV. ZAPOVJEDNIŠTVO
Članak 35.
Zapovjedništvo je nadležno tijelo VZ VPŽ odgovorno za provedbu vatrogasne djelatnosti.
Zapovjedništvom rukovodi županijski vatrogasni zapovjednik.
Zapovjedništvo čine zapovjednici gradskih i općinskih vatrogasnih zajednica te dobrovoljnih vatrogasnih društava
koja djeluju samostalno u općinama i gradovima.
Županijski vatrogasni zapovjednik i zamjenik županijskog zapovjednika po dužnosti su članovi Zapovjedništva.
Savjet vatrogasne mladeži VZ VPŽ radno je tijelo Zapovjedništva, a članove u Savjet vatrogasne mladeži VZ VPŽ
predlažu članice VZ VPŽ.
Predsjednik Savjeta vatrogasne mladeži VZ VPŽ bira se iz redova predloženih članova u Savjet vatrogasne
mladeži VZ VPŽ.
Predsjednik Savjeta vatrogasne mladeži po dužnosti je član Zapovjedništva.
Sjednice Zapovjedništva saziva županijski vatrogasni zapovjednik i istima predsjeda.
Sjednice Zapovjedništva sazivaju se najmanje četiri puta godišnje.

Na sjednice Zapovjedništva pozivaju se, po potrebi, čelnici državnih tijela nadležnih za poslove vatrogastva, zaštite
i spašavanja i zaštite od požara.
Na sjednice Zapovjedništva pozivaju se predsjednici odbora koji nisu članovi Zapovjedništva, kada se razmatraju
pitanja iz djelokruga rada pojedinog odbora, ali bez prava glasa.
Osim redovitih, mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice Zapovjedništva.
Članak 36.
Zapovjedništvo ima Stožer koji je izvršno tijelo Zapovjedništva.
Stožer se može osnovati kada Zapovjedništvo broji više od 15 članova.
Stožer broji 7 članova.
Stožer čine: zapovjednik zapovjedništva, zapovjednici javnih vatrogasnih postrojbi i zapovjednici vatrogasnih
zajednica općina, gradova iz Pitomače, Špišić Bukovice, Suhopolja i Orahovice.
Stožer rukovodi operativnim poslovima između dvije sjednice Zapovjedništva.
Sve donesene zaključke ili odluke Stožer daje na potvrdu Zapovjedništvu na prvoj narednoj sjednici.
Zapovjedništvo može osnovati i druga radna tijela te stručne skupine radi ostvarivanja svojih zadaća.
Članak 37.
Zapovjedništvo
-

provodi odluke i zaključke Skupštine i Predsjedništva

-

ustrojava i vodi evidenciju o stanju, opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi

-

prati i koordinira poslove preventivne zaštite i gašenja požara

-

organizira vatrogasna natjecanja

-

potiče sudjelovanje u vatrogasnom kampu mladeži

-

prati i stručno- tehnički pomaže zapovjedništvima vatrogasnih zajednica općina i gradova

-

organizira pokazne vježbe

predlaže :
-

Skupštini i Predsjedništvu donošenje općih akata VZ VPŽ

-

Skupštini i Predsjedništvu zapovjednika i zamjenika zapovjednika

-

Predsjedništvu pod zakonske akte Zakona o vatrogastvu

-

Predsjedništvu izmjene i dopune Zakona o vatrogastvu i drugih propisa

-

raspodjelu financijskih sredstava za nabavu vatrogasne opreme

-

prijedlog programa zaštite od požara na području županije

-

prijedlog programa stručnog osposobljavanja članstva DVD-a

-

prijedlog osposobljavanja članova vatrogasnih postrojbi DVD-a

-

prijedlog o provođenju mjera zaštite od požara na području županije

donosi:

-

prijedlog osposobljavanja mladeži za rad u društvima i vatrogasnim postrojbama DVD-a

-

način spašavanja, gašenja i vršenja tehničkih intervencija za slučaj da je potrebno intervenirati na više mjesta
u županiji

-

postupak u slučaju intervencije u velikim poduzećima i ustanovama gdje je za intervenciju potreban znatan
broj ljudstva i opreme

-

postupak aktiviranja građana za sudjelovanje u intervencijama kada je intervencija šireg značaja

-

postupak provjere osposobljenosti ljudi i tehnike za provođenje zaštite od požara

-

način rada vatrogasnih postrojbi u slučaju ratne ili druge opasnosti

utvrđuje:

osigurava:
-

stručnu pomoć pri organizaciji javnih vježbi te organizaciji seminara, savjetovanja i radnih sastanaka sa
zapovjednicima vatrogasnih zajednica

-

pružanje pomoći pri osposobljavanju vatrogasaca za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, provedbu
teorijske nastave i praktičnih vježbi u postrojbama te osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih postrojbi.

XVI.

ŽUPANIJSKI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK
Članak 38.

Županijski vatrogasni zapovjednik odgovoran je za organiziranost, osposobljenost i intervencijsku spremnost
vatrogasnih postrojbi na području Virovitičko-podravske županije.
Županijski vatrogasni zapovjednik, u slučajevima predviđenim Zakonom o vatrogastvu, zapovijeda vatrogasnim
postrojbama na području Virovitičko- podravske županije.
Županijski vatrogasni zapovjednik ima svog zamjenika.
Županijskog vatrogasnog zapovjednika i njegovog zamjenika imenuje Skupština Zajednice za razdoblje od 4
godine uz suglasnost župana Virovitičko- podravske županije te uz mogućnost ponovnog imenovanja.
U slučaju da se ne dobije suglasnost ili ista ukine iz prethodnog stavka izabrani zapovjednik će obnašati tu dužnost
do naredne Skupštine VZ VPŽ, koja se treba održati u roku od 3 mjeseca.
Županijski vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik moraju zadovoljavati uvijete koje propisuje Zakon o
vatrogastvu (članak 21).
Županijskog vatrogasnog zapovjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik
županijskog vatrogasnog zapovjednika.
U slučaju dulje odsutnosti ili bolesti imenuje se vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika iz redova
Zapovjedništva VZ VPŽ.
Vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika imenuje se i u slijedećim slučajevima:
-

Na raspisan natječaj za županijskog vatrogasnog zapovjednika ne pristigne niti jedna zamolba,

-

Na raspisan natječaj za županijskog vatrogasnog zapovjednika pristignu zamolbe koje ne udovoljavaju
uvjetima iz natječaja.

Nakon dva puta provedena natječaja, a da natječaju ne udovoljava niti jedna pristigla zamolba, imenuje se vršitelj
dužnosti na rok od godinu dana, uz mogućnost ponovnog imenovanja nakon isteka roka od godine dana.
Županijski vatrogasni zapovjednik zaposlenik je VZ VPŽ, dok njegov zamjenik tu dužnost obavlja volonterski.
Članak 39.

Zapovjednik:
-

zastupa i predstavlja VZ VPŽ

-

vrši stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi, njihovom opremljenošću i osposobljenošću, provođenje
programa osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca prema planovima i pravilnicima

-

organizira zajedničke aktivnosti u provedbi zaštite od požara ili za intervencije

-

prati ostvarivanje zaključaka Skupštine, Predsjedništva i Zapovjedništva vezanih za organizaciju,
osposobljavanje, provjeru sposobnosti ljudi i opreme u općinskim i gradskim vatrogasnim zajednicama

-

priprema sve planove i programe vezane za provedbu zaštite od požara na području županije

-

koordinira rad općinskih i gradskih zapovjedništva

-

neposredno surađuje sa Javnim vatrogasnim postrojbama

-

kod nadležnih županijskih organa inicira izradu i ažuriranje Plana zaštite od požara na području županije

-

surađuje sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima drugih županija i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom u
cilju uspješne provedbe zaštite od požara

-

priprema sjednice Zapovjedništva i predsjedava sjednicama

-

pomoćni je naredbodavac za izvršenje financijskog plana

-

obavlja i druge poslove po odluci Skupštine i Predsjedništva te drugih tijela koji su vezani za provedbu zaštite
od požara.

XVII. NADZORNI ODBOR
Članak 40.
Nadzorni odbor ima 3 člana.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova članova Skupštine.
Mandat članova Nadzornog odbora, uključujući i Predsjednika Nadzornog odbora, traje 4 godine i mogu biti
ponovno birani.
Sjednice saziva te njima predsjedava Predsjednik odbora kojega članovi biraju iz svojih redova
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti iz reda tijela Predsjedništva ili Zapovjedništva.
Predsjednik Nadzornog odbora poziva se na sjednice Predsjedništva Zajednice, uz mogućnost uključivanja u
raspravu, no bez prava glasovanja.
Članak 41.
Nadzorni odbor obavlja poslove:
-

u skladu s propisima nadzire financijsko i materijalno poslovanje VZ VPŽ, korištenje i raspolaganje sredstvima

-

prati provođenje Statuta i drugih odluka organa VZ VPŽ i radnih tijela

-

jednom godišnje izvještava Skupštinu o svom radu i predlaže odgovarajuće mjere.

XVIII. TAJNIK ZAJEDNICE
Članak 42.
VZ VPŽ ima tajnika.

Tajnika imenuje i razrješava Predsjedništvo zajednice na četiri godine i može biti ponovno imenovan. Dužnost
Tajnika obavlja se volonterski.
Za tajnika može biti imenovana osoba sa srednjom stručnom spremom, minimalno pet godina iskustva na
poslovima u vatrogastvu te osnovnim znanjem o informatičkim i pravnim sustavima.
Članak 43.
Tajnik:
-obavlja ustrojstvene i administrativne poslove vezane za rad Skupštine, Predsjedništva, Zapovjedništva te
povjerenstva i odbora Predsjedništva i Zapovjedništva
-u suradnji sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom radi na svim planovima i programima koji se kao prijedlog
daju na odobrenje i usvajanje Predsjedništvu
-u suradnji sa Predsjednikom, zamjenikom Predsjednika i županijskim vatrogasnim zapovjednikom izrađuje
prijedlog potrebnih dokumenata vezanih za zakonske propise za zaposlene radnike
-u suradnji sa Predsjednikom, zamjenikom Predsjednika i županijskim vatrogasnim zapovjednikom priprema
informacije za potrebe VZ VPŽ i sredstva javnog priopćavanja
-obavlja i druge poslove i radne zadatke koje mu povjeri Skupština, predsjedništvo te Predsjednik VZ VPŽ.
XIX. URED ZAJEDNICE VZ VPŽ
Članak 44.
Ured obavlja stručne, administrativne, financijsko- materijalne, pomoćne i njima slične poslove za VZ VPŽ.
djelu.

Navedene poslove u uredu obavljaju radnici u radnom odnosu ili se mogu povjeriti ovlaštenoj osobi po Ugovoru o

Organizaciju i način obavljanja poslova i zadataka, kao i potreban broj djelatnika utvrdit će se općim aktima VZ
VPŽ kojeg na prijedlog Kolegija Predsjedništva donosi Predsjedništvo.
Iznimno Predsjedništvo može djelomično ili u cjelini povjeriti obavljanje poslova vlastitom poduzeću ili drugoj
organizaciji.
XX. JAVNE OVLASTI
Članak 45.
Članovi Zapovjedništva zajednice u provedbi vatrogasnih intervencija imaju javne ovlasti utvrđene Zakonom o
vatrogastvu.
Članak 46.
Analogno odredbama članka 45. VZ VPŽ može preuzeti izvršenje i drugih sličnih poslova koji nisu javna
ovlaštenja, ako se time ostvaruju ciljevi i zadaci VZ VPŽ.
XXI.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR VZ VPŽ
Članak 47.
Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar VZ VPŽ, nadležan je Sud časti.
Sud časti sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.
O svojem radu Sud časti donosi Poslovnik.
Članove Suda časti bira Skupština, iz svojih redova.
Za svoj rad, Sud časti odgovara Skupštini.

Članak 48.
Sud časti donosi odluke o stegovnim mjerama prema članovima tijela vatrogasne organizacije radi neizvršavanja i
zanemarivanja statutarnih obveza, kao i grubog kršenja istih, povrede časti i ugleda vatrogasne organizacije, djelovanja
suprotno zakonu, statutu, propisima, aktima vatrogasne organizacije.
Sud časti može izreći opomenu, suspenzuju vršenja dužnosti do godine dana, i predložiti zamjenu člana tijela iz
jedne članice drugim članom, koju mora potvrditi Skupština.
Predlagatelj postupka pred Sudom časti može biti bilo koje tijelo VZ VPŽ.
Na odluku Suda časti može se izjaviti žalba Skupštini u roku od 15 dana od datuma donošenja odluke, čija odluka
je konačna.
Skupština je dužna odlučiti o žalbi najkasnije u roku godine dana.
XXII.

IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA

Članak 49.
Nastupom zakonom propisanih uvjeta provodi se likvidacijski postupak VZVPŽe.
Likvidacijski postupak provodi likvidator.
Pokretanjem postupka likvidacije prestaju sva ovlaštenja svim tijelima i osobama koje su bile ovlaštene za
zastupanje Zajednice.
Otvaranjem likvidacijskog postupka likvidator je jedina osoba koja zastupa VZ VPŽ u postupku likvidacije, do
okončanja postupka likvidacije i brisanja iz nadležnog registra, na način i u granicama utvrđenim zakonom.
Likvidator provodi likvidacijski postupak u rokovima i na način propisan zakonom.
Članak 50.
Likvidatora imenuje i opoziva Predsjedništvo, a upisuje se u nadležni registar.
Likvidator mora raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine.
XXIII.

IMOVINA I SREDSTVA

Članak 51.
Imovinom VZ VPŽ upravljaju predsjednik, zapovjednik i tajnik, te su odgovorni za njeno raspolaganje i korištenje.
Osobe ovlaštene za upravljanje imovinom dužne su istom raspolagati temeljem zaključaka radnih tijela VZ VPŽ.
Imovina Zajednice služi i koristi se za ostvarivanje ciljeva i zadataka VZ VPŽ.
Članak 52.
Sredstva koja koristi VZ VPŽ za ostvarivanje svojih poslova stječu se iz :
-

sredstava koja se osiguravaju u proračunu županije za financiranje programom utvrđenih aktivnosti, utvrđena člankom
43. Zakona o vatrogastvu („NN“ broj:139/2004, 174/04, 38/09 i 80/10),

-

sredstava prikupljenih od poduzeća i drugih pravnih osoba,

-

prihoda od osiguravajućih kuća iz dijela premije osiguranja imovine umanjena za 70%,

-

dotacija, poklona i ostalih prihoda.

Sredstva premije osiguranja vode se izdvojeno na posebnom računu kod Vatrogasne zajednice Virovitičko –
podravske županije.
Članak 53.
Materijalno – financijsko poslovanje vodi se sukladno Zakonu i postojećim propisima iz tog područja za neprofitne
organizacije i drugim propisima.
Poslovi materijalno – financijskog poslovanja i evidencije uređuju se općim aktom.
Članak 54.

VZ VPŽ može raspoloživa sredstva udruživati, odnosno ulagati u vlastito i mješovito poduzeće, u kupnju
vrijednosnih papira i druge oblike udruživanja i ulaganja.
Ostvarena sredstva VZ VPŽ mogu se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih
ovim Statutom.
XXIV.

NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 55.
VZ VPŽ može davati nagrade i priznanja pojedincima i organizacijama zaslužnim za ostvarivanje njenih ciljeva.
Odluku o proglašenju počasnog člana VZ VPŽ odnosno dužnosnika donosi Skupština aktom povelje.

Za dodjelu nagrada i priznanja koristi se Pravilnik o vatrogasnim odlikovanjima i priznanjima Hrvatske vatrogasne
zajednice.
XXV.

PRESTANAK RADA VZ VPŽ
Članak 56.

Skupština može prema vlastitoj ocjeni ili zbog drugih opravdanih razloga donijeti Odluku o prestanku rada VZ VPŽ,
tročetvrtinskom većinom glasova svih članova Skupštine.
VZ VPŽ može prestati radom i na temelju Zakona o udrugama.
Prilikom prestanka rada VZ VPŽ sva postojeća sredstva VZ VPŽ stavljaju se na raspolaganje udruzi ili ustanovi
koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.
VZ VPŽ prestaje sa radom Rješenjem tijela državne uprave nadležno za registraciju udruga u slučajevima
predviđenim Zakonom o udrugama.
XXVI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 57.

VZ VPŽ će uskladiti svoje akte definirane ovim Statutom u roku 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.
Članak 58.
Izmjene i dopune ovog Statuta vršit će se na način i po postupku po kojem je Statut donesen.
Članak 59.
Ovlašćuje se Predsjedništvo zajednice za davanje autentičnih tumačenja odredaba ovog Statuta
Članak 60.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Vatrogasne zajednice Virovitičko – podravske županije
usvojen na sjednici Skupštine 02. rujna 2016. godine, kao i sve kasnije izmjene i dopune donesene na sjednicama
Skupštine VZ VPŽ.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
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Članak 61.

VATROGASNA ZAJEDNICA
VIROVITIČKO- PODRAVSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
ŽELJKO PALKOVIĆ

