
 

 

Na temelju članka 25. stavka 1. točke 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca 

("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj: 1/2000) i provedenog savjetovanja sa članovima Sindikalne 

podružnice Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,  Upravo vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Križevaca, na sjednici održanoj dana 21. svibnja 2018. godine, donosi  
 
 

PRAVILNIK  

O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA  

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KRIŽEVACA 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim se Pravilnikom o unutarnjem ustroju i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Križevaca (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ureĎuje organizacijski ustroj Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Križevaca (u daljnjem tekstu: Postrojbe), te ureĎuju nazivi pojedinih poslova, osnovni opisi i popis 

poslova, usmjerenje i stupanj stručne spreme, radno iskustvo i drugi posebni uvjeti za sklapanje Ugovora o 

radu, prethodna provjera radnih sposobnosti i vježbenički staž na pojedinim poslovima u Postrojbi. 
 
 

II.   UNUTARNJE USTROJSTVO POSTROJBE 
 

Članak 2. 
 

Postrojba obavlja djelatnost sukladno Zakonu, a može u svome sastavu imati službu 

računovodstveno-knjigovodstvenih poslova. To je oblik poslova kojima se omogućuje nesmetano i 

svrsishodno obavljanje djelatnosti Postrojbe. 
 

Članak 3. 
 

Postrojba organizira rad u smjenama, naizmjenično i neprekidno. Operativna formacija Postrojbe 

sastavljena je od vatrogasnog odjeljenja i vatrogasne grupe. Smjena je osnovna i najmanja operativna 

formacija koju čini odjeljenje, s time da smjenu čine najmanje 3 člana i to: 

 

 vatrogasac-voditelj vatrogasnog odjeljenja 

 vatrogasac-voditelj vatrogasne grupe 

 vatrogasac-vozač vatrogasnog vozila 

 

Smjenom zapovijeda vatrogasac-voditelj vatrogasnog odjeljenja a u njegovoj odsutnosti 

vatrogasac-voditelj vatrogasne grupe. 

 

Prvo odjeljenje čini smjena, koja se nalazi u službi i prima dojavu za intervenciju. 

 

Drugo odjeljenje čini smjena koja je napustila dnevnu smjenu-službu, odnosno radnici koji se 

nalaze u pripravnosti.   

 

Treće odjeljenje čini smjena koja je slobodna. 

 

Četvrto odjeljenje čini smjena koja je napustila noćnu službu i koja je isto slobodna. 
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Pripravnost u trajanju od 24 sati obnaša odjeljenje koje je napustilo dnevnu službu i traje do 

dolaska tog odjeljenja u noćnu službu. 

 

Članak 4. 

 

Postrojba obavlja vatrogasnu djelatnost sukladno pravilima struke na području za koje je 

osnovana, bez obzira čija je imovina, odnosno ljudski životi ugroženi, ali je i obvezna sudjelovati u 

vatrogasnoj intervenciji i izvan područja svog djelovanja po zapovijedi nadležnog vatrogasnog 

zapovjednika, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu i propisa donesenih na temelju njega. 
 

Članak 5. 
 

Radom i poslovanjem Postrojbe rukovodi zapovjednik Postrojbe, kojega po provedenom natječaju 

imenuje Gradonačelnik Grada Križevaca. 

U rukovoĎenju pomaže mu zamjenik zapovjednika Postrojbe, pomoćnik za preventivno-operativne 

poslove i vatrogasci - voditelji vatrogasnih odjeljenja.  
 

Članak 6. 
 

Radom smjene rukovodi i neposredno je odgovoran za rad u smjeni vatrogasac - voditelj 

vatrogasnog odjeljenja. 

Vatrogasac - voditelj vatrogasnog odjeljenja koji se nalazi u službi i prvi izaĎe na mjesto požara ili 

druge intervencije rukovodi cjelokupnom intervencijom, sa svim pravima i odgovornostima sukladno čl. 

33., 34. i 35. Zakona o vatrogastvu. 
 

III. RUKOVOĐENJE I ZAPOVJEDANJE KOD VATROGASNE INTERVENCIJE 

 

Članak 7. 
 

Radi pravilnog i nesmetanog rada na svim požarima i intervencijama utvrĎuje se način 

rukovoĎenja kako slijedi, ali uz poštivanje odredbi iz Zakona o vatrogastvu: 

1. neposredno rukovoĎenje vrši se u svim situacijama kada je za izvršenje zadatka dovoljna 

formacija jednog odjeljenja ili manje. U ovakvim situacijama vatrogasac - voditelj vatrogasnog 

odjeljenja koji prvi izaĎe na mjesto požara, odnosno intervenciju, rukovodi i izdaje zapovjedi 

članovima odjeljenja. 

2. posredno rukovoĎenje vrši se u svim situacijama kada je za izvršenje zadatka potrebno uključiti 

više odjeljenja i više formacija i to: 

a) kada se za izvršenje zadatka uključuje dva ili više odjeljenja, voditelj vatrogasnog 

odjeljenja koji je prvi izašao na intervenciju predaje funkciju rukovoĎenja svome 

zamjeniku, koji sa svim pravima i odgovornostima rukovodi odjeljenjem, a vatrogasac - 

voditelj vatrogasnog odjeljenja zadržava funkciju rukovoĎenja akcije i izdaje zapovjedi 

posredno preko vatrogasca - voditelja vatrogasnih odjeljenja uključenih u akciju. 

b) kada se za izvršenje zadaće uključuju operativne formacije čete, akcijom 

rukovodi zapovjednik Postrojbe, s tim da vatrogasac - voditelj vatrogasnog odjeljenja koje 

je prvo izašlo na intervenciju prema odluci zapovjednika Postrojbe može nastaviti 

zapovijedati vatrogascima - voditeljima vatrogasnih odjeljenja. 

3. za vrijeme obavljanja službene dužnosti vatrogasci ce ne smiju udaljavati s odreĎenog mjesta ili 

dužnosti bez odobrenja zapovjednika, osim u slučaju neposredne opasnosti za svoj život. 
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IV. ORGANIZACIJA RADA 
 

Članak 8. 

 

Zadaci i poslovi Postrojbe utvrĎuju se programom rada koji se donosi za svaku godinu. 

Program rada Postrojbe utvrĎuje zapovjednik uz konzultaciju sa zamjenikom zapovjednika 

Postrojbe, pomoćnikom za preventivno-operativni rad i voditeljima vatrogasnog odjeljenja.  

 

Članak 9. 
 

Radi raspravljanja i zauzimanja stavova o pitanjima iz djelokruga rada Postrojbe osniva se Stručni 

kolegij. 

Stručni kolegij sačinjavaju zapovjednik Postrojbe, zamjenik zapovjednika Postrojbe, pomoćnik 

zapovjednika za preventivno-operativni rad, vatrogasci - voditelji vatrogasnih odjeljenja a po potrebi i 

drugi stručni radnici Postrojbe. 

Stručni kolegij saziva i radom rukovodi zapovjednik Postrojbe. O radu Stručnog kolegija vodi se 

zapisnik. 
 

Članak 10. 
 

Stručni kolegij vrši analizu požara i intervencija, razmatra nacrte akata i propisa, kao i stručne 

materijale koji se u okviru Postrojbe pripremaju za Gradsko vijeće Grada Križevaca i Upravno vijeće 

Postrojbe. 

Ako se ne postigne suglasnost Stručnog kolegija i zapovjednika Postrojbe o pitanjima o kojima 

treba raspravljati Gradsko Vijeće Grada Križevaca ili Upravno vijeće Postrojbe iznose se stavovi Stručnog 

kolegija i zapovjednika. 
 

Članak 11. 
 

Puno radno vrijeme u Postrojbi iznosi 40 sati na tjedan. 

Raspored radnog vremena na radne dane po smjenama utvrĎuje zapovjednik, vodeći računa o 

efikasnosti obavljanja poslova iz djelatnosti Postrojbe. Rad u smjenama vrši se u ciklusima od 12-24, 12-

48 sati. 

Radnici Postrojbe dužni su se odazvati na izvršenje izvanrednih poslova, kao što su požari, 

intervencije, osiguranja, dežurstva i slično po pozivu dežurnog vatrogasca.  

Radnici smjene u pripremi dužni su se odazvati u Postrojbu odmah po pozivu, a najkasnije 15 

minuta od primitka poziva, odnosno u najkraćem mogućem vremenu. 
 

V. SISTEMATIZACIJA POSLOVA U POSTROJBI 
 

Članak 12. 
 

Sistematizacijom poslova ureĎuju se svi poslovi koji se obavljaju u Postrojbi. Sistematizacija 

poslova temelj je za utvrĎivanje uzglavaka pojedinog ugovora radu, kojeg  Postrojba sklapa sa svakim 

zaposlenikom, u smislu naziva, naravi, vrste posla, kao i utvrĎivanje obveza zaposlenika u obavljanju 

poslova. 

Skup istih ili sličnih poslova koji se obavljaju u Postrojbi označava se radnim mjestima. Svako 

radno mjesto ima svoj naziv. 

Raspored radnika na poslove radnih mjesta unutar Postrojbe utvrĎuje zapovjednik Postrojbe. 
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Članak 13. 
 

Osim općih uvjeta utvrĎenih zakonom, koje radnik mora udovoljiti za rad na odreĎenom radnom 

mjestu, ovim Pravilnikom utvrĎuju se i posebni uvjeti i to: 

 stručna sprema, 

 posebna znanja, sposobnosti i stručni ispiti, 

 radno iskustvo, 

 potrebna zdravstvena sposobnost i 

 vozačka dozvola "B" ili "C" kategorije za operativne djelatnike. 

 

Članak 14. 
 

Udovoljavanje općim i posebnim uvjetima, utvrĎenih ovim Pravilnikom, radnik dokazuje 

odgovarajućim javnim ispravama. 
 

Članak 15. 
 

Ugovorom o radu može se ugovoriti provjera radnikovog znanja i sposobnosti i to probnim radom: 

 za radna mjesta za koja je utvrĎen uvjet VSS u trajanju - šest mjeseci  

 za radna mjesta za koje je utvrĎen uvjet VŠS u trajanju - tri mjeseca  

 za radna mjesta za koja je utvrĎen uvjet SSS u trajanju - tri mjeseca 
 

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca može odlučiti da se radnika primi na 

rad bez probnog rada ako se na temelju radnog iskustva ili drugih okolnosti može nedvojbeno ocijeniti 

stručnost i sposobnost radnika. 
 

Članak 16. 
 

Posebna zdravstvena sposobnost, kao uvjet za sklapanje ugovora o radu, utvrĎuje se sukladno 

zakonskim propisima. 
 

Članak 17. 
 

U Postrojbi su sistematizirani poslovi i zadaće na 9 radnih mjesta s 24 izvršitelja , od kojih su  22 

radna mjesta profesionalnog vatrogasca. 
 

Radna mjesta s opisom poslova i zadaća koje radnici obavljaju, stručnim uvjetima koje moraju 

ispunjavati i potrebnim brojem izvršitelja su sljedeća: 

 

 

1. ZAPOVJEDNIK – JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 

 

Opis poslova: 

 obavlja najsloženije poslove u Postrojbi i najsloženije operativne poslove kod intervencija, 

 predstavlja i zastupa Postrojbu, 

 obavlja stručni nadzor nad Postrojbom, 

 odgovoran je za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova u Postrojbi, 

 prati i usklaĎuje aktivnosti Postrojbe, 

 organizira prikupljanje ponuda i pokreće nabavu vatrogasne  i druge opreme, rezervnih dijelova, 

osnovnih sredstava i sitnog inventara za potpunu opskrbljenost Postrojbe, 

 radi na unapreĎenju preventivne i operativne djelatnosti Postrojbe u području zašite od požara, 
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 prati, analizira propise te  priprema prijedloge za usklaĎivanje normativnih akata Postrojbe u 

skladu sa istima, 

 prati i analizira stanje zaštite od požara javnih ustanova sa područja Grada Križevaca te priprema 

prijedloge za ažuriranje istih , 

 neposredno suraĎuje s ostalim postrojbama, 

 kontaktira s vanjskim organizacijama radi vršenja usluga osiguranja i sličnih poslova i odgovoran 

je za njihovu realizaciju, 

 vodi složenije vatrogasne intervencije, 

 obavlja i druge poslove i zadatke koji su odreĎeni zakonskim i podzakonskim propisima te, 

Statutom i drugim aktima Postrojbe, a sukladno planovima zaštite od požara i zakonom 

propisanim mjerama. 

 

Odgovornost: 

 tijelu koje ga je imenovalo, 

 tijelima državne kontrole koji po zakonu kontroliraju tu djelatnost. 

 

Stupanj i smjer stručne spreme: 

 VSS – specijalistički diplomski stručni studij iz područja zaštite od požara ili VŠS –preddiplomski 

stručni studij  ili završen preddiplomski sveučilišni studij  iz područja zaštite od požara.  

 

Drugi posebni uvjeti:  

 prema članku 21. Zakona o vatrogastvu, 

 položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima ili ga mora položiti u 

roku od jedne godine od imenovanja ili rasporeĎivanja na te poslove. 

 položen ispit za vozača "B" kategorije, 

 poznavanje rada na računalu. 

 

Radno iskustvo:  

 najmanje 5 godina na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. 

 

Broj radnika na radnom mjestu: 1 izvršitelj. 

 

 

2. ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA POSTROJBE 

 

Opis poslova: 

 obavlja složenije poslove u Postrojbi koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršenju 

poslova i zadataka, 

 mijenja zapovjednika u njegovoj odsutnosti, 

 obavlja stručni nadzor nad radom Postrojbe u odsutnosti ili po nalogu zapovjednika - rukovoditelja 

Postrojbe, 

 radi na unapreĎenju preventivne i operativne djelatnosti Postrojbe u području zaštite od požara te 

predlaže mjere za unapreĎenje organizacije rada i stručno osposobljavanje radnika, 

 odgovoran je za obavljanje operativnih poslova, 

 sa zapovjednikom Postrojbe prati, analizira propise te  priprema prijedloge za usklaĎivanje 

normativnih akata Postrojbe u skladu sa istima 

 sa zapovjednikom Postrojbe prati i analizira stanje zaštite od požara javnih ustanova sa područja 

Grada Križevaca te priprema prijedloge za ažuriranje istih  

 izraĎuje operativne planove i brine se da izvještaji o intervencijama budu pravilno popunjeni i 

dostavljeni nadležnim tijelima, 

 u dogovoru  sa zapovjednikom vrši raspored radnika po smjenama, 

 izraĎuje, provodi i nadzire provoĎenje programa obuke djelatnika, 

 izraĎuje izvješća o intervencijama, analize intervencija, obračun intervencija,   
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 obavlja i druge poslove i zadatke u skladu s naravi i vrstom posla po nalogu neposrednog 

rukovodioca. 

 

Odgovornost: 

 zapovjedniku Postrojbe, 

 tijelima državne kontrole koja po zakonu kontroliraju tu djelatnost. 

 

Stupanj i smjer stručne spreme: 

 VŠS –preddiplomski stručni studij  ili završen preddiplomski sveučilišni studij  iz područja zaštite 

od požara.  

 

Drugi posebni uvjeti:  

 prema članku 21. Zakona o vatrogastvu, 

 položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima ili ga mora položiti u 

roku od jedne godine od imenovanja ili rasporeĎivanja na te poslove. 

 položen ispit za vozača "B" kategorije, 

 poznavanje rada na računalu. 

 

Radno iskustvo:  

 najmanje 5 godina na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. 

 

Broj radnika na radnom mjestu : 1 izvršitelj. 
 
 

3. VATROGASAC – REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE, FINANCIJSKE I OPĆE 

POSLOVE 

 

Opis poslova : 

 obavlja složenije poslove u Postrojbi koji zahtijevaju stručnost, samostalnost i odgovornost u radu, 

 izraĎuje financijske planove, 

 obavlja kontrolu knjigovodstvenih podataka, kontrolu blagajničkog poslovanja, 

 vodi financijsko knjigovodstvo, 

 usklaĎuje saldo knjigovodstvenih stanja, 

 sastavlja polugodišnje obračune i završni račun,  

 izraĎuje analize o prihodima kao i o sredstvima za osobne dohotke, materijalne troškove, te za 

ostale namjene s osvrtom na vlastitu djelatnost, 

 prati propise iz područja računovodstva radi njihove primjene, 

 podnosi izvješća, 

 daje upute u vezi voĎenja financijsko-materijalnog poslovanja, 

 obavlja popratne poslove primanja i otpuštanja radnika te poslove u vezi odlaska u mirovinu, 

 vodi evidencije o zaposlenicima,  

 izdaje potvrde i rješenje po pravima iz radnog odnosa, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, 

 odgovara za pravovremeno, stručno i zakonito obavljanje računovodstveno-financijskih poslova, 

 knjiži sve poslovne promjene u skladu sa važećim propisima, vodeći brigu o ažurnom i 

kontinuiranom unosu podataka i poslovnih promjena, 

 izraĎuje potrebna izvješća, vodi poslovne knjige i održava bazu podataka u računalnom sustavu, 

koji služe za analizu i planiranje, 

 izvješćuje nadležna tijela o financijskom stanju, poslovanju i potrebama Postrojbe, 

 vrši obračun plaće i naknada plaće i izraĎuje ostalu dokumentaciju vezanu za plaću i naknade 

plaća, 

 organizira obradu i čuvanje podataka i dokumentacije u papirnatom obliku i elektronskim 

medijima, 
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 obavlja poslove vatrogasca u akcijama gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugrožene 

požarom, ili na drugim intervencijama iz nadležnosti Postrojbe, 

 po potrebi obavlja poslove dežurstva, 

 provodi teoretsku i praktičnu obuku, 

 obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu zapovjednika Postrojbe.    

 

Odgovornost: 

 zamjeniku zapovjednika Postrojbe, 

 zapovjedniku Postrojbe. 

 

Stupanj i smjer stručne spreme: 

 srednja stručna sprema vatrogasnog  smjera ili srednja stručna sprema ekonomskog ili upravnog 

smjera sa 5 (pet) godina radnog iskustva u računovodstvenim i upravnim poslovima, te najmanje 

tri  (3) godine provedene na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca 

 

Drugi posebni uvjeti:  

 prema članku 21. Zakona o vatrogastvu, 

 poznavanje rada na računalu. 

 

Broj radnika na radnom mjestu: 1 izvršitelj. 

 

4. VATROGASAC – VODITELJ SERVISA VATROGASNIH APARATA  
 

Opis poslova: 

 obavlja prosječno složene poslove u Postrojbi uz poznavanje osnova i detalja struke,  

 obavlja poslove vatrogasca u akcijama gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugrožene 

požarom, ili na drugim intervencijama iz nadležnosti Postrojbe, 

 po potrebi obavlja poslove dežurstva, 

 neposredno organizira i obavlja poslove na održavanju vatrogasnih aparata i opreme te predlaže 

nabavu rezervnih dijelova, 

 vodi knjigu evidencije rokova održavanja vatrogasnih aparata, 

 vodi skladište rezervnih dijelova aparata, 

 uočava nedostatke i kvarove na opremi za servisiranje vatrogasnih aparata, te poduzima mjere za 

njihovo otklanjanje, 

 izraĎuje izvješća o servisiranju, analize servisiranja i rokova za ponovni pregled, predlaže 

poboljšanja i izdaje potrebnu dokumentaciju za servis, 

 provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara, 

 obavlja i druge poslove i zadatke u skladu s naravi i vrstom posla po nalogu neposrednog 

rukovodioca. 
 

Odgovornost: 

 zamjeniku zapovjednika Postrojbe, 

 zapovjedniku Postrojbe. 

 

Stupanj i smjer stručne spreme: 

 SSS vatrogasni tehničar   

 

Drugi posebni uvjeti:  

 prema članku 21. Zakona o vatrogastvu, 

 položen ispit za vozača "C" kategorije, 

 položen ispit za servisera vatrogasnih aparata, 

 poznavanje rada na računalu 
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Radno iskustvo: pet (5) godina na poslovima profesionalnog vatrogasca  

 

Broj radnika na radnom mjestu: 1 izvršitelj. 

 
5. REFERENT  ZA OPREMU I TEHNIKU  

 

Opis poslova: 

 obavlja prosječno složene poslove u Postrojbi uz poznavanje osnova i detalja struke,   

 vrši registraciju vatrogasnih vozila Postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava 

 organizira i vrši popravak vozila i opreme te nabavu rezervnih dijelova za njihov popravak za 

potrebe Postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava, 

 vrši nabavku ostalih rezervnih dijelova i drugog repromaterijala za potrebe Postrojbe u suradnji sa 

zapovjednikom ili zamjenikom zapovjednika Postrojbe, 

 obavlja poslove skladištenja, vodi propisanu evidenciju o skladištu te se brine o ispravnosti 

uskladištene robe, 

 vodi osobna zaduženja osnovnih i obrtnih sredstava, sitnog inventara, službene i radne odjeće u 

upotrebi i ostalog materijala, 

 prati stanje tehnike, uočava nedostatke i kvarove te poduzima mjere za njihovo otklanjanje, 

izraĎuje izvješća o stanju tehnike i predlaže poboljšanja, 

 odgovoran je za pravovremeno ispitivanje i nabavu ureĎaja i opreme za zaštitu na radu i zaštitu od 

požara u Postrojbi,  

 vrši periodičku kontrolu ispravnosti vozila i opreme te preventivne preglede objekata i opreme 

pravnih osoba i dobrovoljnih vatrogasnih organizacija,  

 obavlja i druge poslove i zadatke u skladu s naravi i vrstom posla po nalogu neposrednog 

rukovodioca. 

 

Odgovornost: 

 zamjeniku zapovjednika Postrojbe, 

 zapovjedniku Postrojbe. 

 

Stupanj i smjer stručne spreme: 

 SSS-vatrogasni tehničar  ili srednja stručna sprema tehničkog smjera 

 

Drugi posebni uvjeti:  

 položen ispit za vozača "C" kategorije, 

 poznavanje rada na računalu 

Radno iskustvo: 

 pet (5) godina radnog staža u vatrogasnoj djelatnosti 

 

Broj radnika na radnom mjestu: 1 izvršitelj. 
 
 

6. SPREMAČICA 
 

Opis poslova: 

 čisti i sprema prostorije,  

 obavlja i ostale poslove po nalogu zamjenika zapovjednika Postrojbe 
 

Odgovornost: 

 zapovjedniku Postrojbe, 

 zamjeniku zapovjednika Postrojbe. 

  

Stupanj i smjer stručne spreme: 
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 osnovna škola 

 

Broj radnika na radnom mjestu: 1 izvršitelj. 

Članak 18. 

Djelatnici rasporeĎeni na radna mjesta pod brojem 1. do  6. rasporeĎuju se na rad u 8 satnom 

radnom vremenu od 07,00 do 15,00 sati. 

 

Članak 19. 
 

Niže navedeni djelatnici Javne vatrogasne postrojbe rade u turnusu ( 12/24, 12/48 ), s time da su 

rasporeĎeni u četiri (4) smjene sukladno pravilima struke. 
 

7. VATROGASAC - VODITELJ VATROGASNOG ODJELJENJA 

 

Opis poslova : 

 obavlja složenije poslove u Postrojbi koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršenju 

poslova i zadataka uz potrebnu konzultaciju u izvršenju radnog zadatka, 

 vrši kontrolu izvršenja zadataka i brine se o radnoj disciplini, 

 organizira rad u smjeni, organizira pravovaljano primanje dojave o nastalom dogaĎaju te brz i 

kvalitetan izlazak na mjesto dogaĎaja sa odgovarajućom opremom, 

 organizira poziv vatrogasne smjene u pripremi, odnosno radnike na izvršenje izvanrednih poslova 

i zadataka, 

 organizira i sudjeluje u akciji gašenja, spašavanja osoba i imovine ugroženih požarom ili drugim 

nepogodama, neposredno je odgovoran za siguran rad i zdravlje učesnika cjelokupne akcije, 

 organizira i odgovoran je da se učesnici i oprema vrate u Postrojbu po izvršenju intervencije te da 

se oprema stavi u prvobitno stanje, ponovo spremna za intervenciju, 

 organizira i provodi teoretsku i praktičnu obuku radnika te o istoj podnosi mjesečno izvješće 

neposrednom rukovoditelju, 

 organizira i odgovoran je za svakodnevnu provedbu tjelesnih i vatrogasnih vježbi, 

 vodi brigu o ispravnosti vozila i opreme za intervencije, o sigurnosti i zaštiti radnika za vrijeme 

rada, 

 obavlja i druge poslove i zadatke u skladu s naravi i vrstom posla po nalogu neposrednog 

rukovoditelja. 

 

Odgovornost: 

 zamjeniku zapovjednika Postrojbe, 

 zapovjedniku Postrojbe. 

 

Stupanj i smjer stručne spreme: 

 SSS vatrogasni tehničar ili vatrogasac sa pet (5) godina radnog iskustva na poslovima 

profesionalnog vatrogasca 

 

Drugi posebni uvjeti:  

 prema članku 21. Zakona o vatrogastvu, 

 položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima ili ga mora položiti u 

roku od jedne godine od imenovanja ili rasporeĎivanja na te poslove. 

 položen ispit za vozača "C" kategorije, 

 poznavanje rada na računalu. 

 

Radno iskustvo:   

 najmanje pet (5) godina na poslovima profesionalnog vatrogasca od toga tri (3) godine na 

poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. 
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Broj radnika na radnom mjestu: 4 izvršitelja 
 

8. VATROGASAC – VODITELJ VATROGASNE GRUPE 

 

Opis poslova : 

 obavlja složenije poslove u Postrojbi koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršenju 

poslova i zadataka uz potrebnu konzultaciju u izvršenju radnog zadatka, 

 u odsutnosti vatrogasca-voditelja vatrogasnog odjeljenja rukovodi-zapovijeda radom smjene, sa 

svim pravima i obvezama, 

 organizira rad u smjeni, organizira pravovaljano primanje dojave požara te brz i kvalitetan izlazak 

na mjesto požara sa odgovarajućom opremom, 

 organizira poziv vatrogasne smjene u pripremi, odnosno radnike na izvršenje izvanrednih poslova 

i zadataka, 

 organizira i prema potrebi sudjeluje u akciji gašenja, spašavanja osoba i imovine ugroženih 

požarom ili drugim nepogodama, neposredno je odgovoran za siguran rad i zdravlje učesnika 

cjelokupne akcije, 

 rukuje sredstvima i spravama za gašenje požara, 

 obavlja poslove dežurstva, 

 prilikom primopredaje dužnosti vrši kontrolu ispravnosti vatrogasnih vozila i ugraĎene vatrogasne 

opreme u njima te o uočenim nedostacima obavještava vatrogasca-voditelja vatrogasnog 

odjeljenja, 

 organizira i odgovoran je da se učesnici i oprema vrate u Postrojbu po izvršenju intervencije, te da 

se oprema stavi u prvobitno stanje spremno za intervenciju, 

 obavlja i druge poslove i zadatke u skladu s naravi i vrstom posla po nalogu neposrednog 

rukovoditelja. 
 

Odgovornost: 

 vatrogascu - voditelju vatrogasnog odjeljenja, 

 zamjeniku zapovjednika Postrojbe, 

 zapovjedniku Postrojbe. 

 

Stupanj i smjer stručne spreme: 

 SSS vatrogasni tehničar ili vatrogasac sa pet (5) godina radnog iskustva na poslovima 

profesionalnog vatrogasca 

 

Drugi posebni uvjeti:  

 prema članku 21. Zakona o vatrogastvu, 

 položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima ili ga mora položiti u 

roku od jedne godine od imenovanja ili rasporeĎivanja na te poslove. 

 položen ispit za vozača "C" kategorije, 

 poznavanje rada na računalu. 

 

Radno iskustvo:  

 vatrogasni tehničar sa najmanje 1 godinom na poslovima vatrogasaca-vozača vatrogasnih vozila 

 vatrogasac sa najmanje 5 godina na poslovima profesionalnog vatrogasca od čega 3 godine na 

poslovima vatrogasca-vozača vatrogasnog vozila. 

 

Broj radnika na radnom mjestu: 4 izvršitelja   
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9. VATROGASAC - VOZAČ VATROGASNOG VOZILA 

 

Opis poslova: 

 obavlja prosječno složene i manje složene poslove u Postrojbi uz prethodnu konzultaciju o 

njihovom izvršenju, 

 obavlja poslove vatrogasca i vatrogasca-vozača u akcijama gašenja požara, spašavanja ljudi i 

imovine ugrožene požarom ili na drugim intervencijama iz djelatnosti Postrojbe, 

 rukuje opremom, spravama i sredstvima za gašenje požara, 

 obavlja redovne periodične preglede i registraciju vozila, brine se za ispravnost vozila, i za iste 

popunjava dnevna izvješća, 

 obavlja poslove dežurstva, 

 prilikom primopredaje dužnosti vrši kontrolu ispravnosti vatrogasnih vozila i vatrogasne opreme u  

u njima te o uočenim nedostacima obavještava vatrogasca-voditelja vatrogasnog odjeljenja,  

 obavlja pomoćne poslove servisiranja vatrogasnih aparata, 

 obavlja i druge poslove i zadatke u skladu s naravi i vrstom posla po nalogu neposrednog 

rukovoditelja. 

 

Odgovornost: 

 vatrogascu - voditelju vatrogasnog odjeljenja, 

 zamjeniku zapovjednika Postrojbe, 

 zapovjedniku Postrojbe. 

 

Stupanj i smjer stručne spreme: 

 SSS vatrogasnog smjera, odnosno srednja stručna sprema drugog smjera, pod uvjetom da u roku 

od dvije godine od prijama u radni odnos završi prekvalifikaciju, što dokazuje svjedodžbom 

školske ustanove  

 

Drugi posebni uvjeti:  

 prema članku 21. Zakona o vatrogastvu, 

 položen ispit za vozača "C" kategorije. 

 

Radno iskustvo: NE. 

 

Prethodna provjera radne sposobnosti: DA. 

 

Probni rad u trajanju: do 3 mjeseca. 

 

Trajanje pripravničkog staža: 6 mjeseci. 

 

Broj radnika na radnom mjestu: 10 izvršitelja 

 

Članak 20. 
 

Radnici Javne vatrogasne postrojbe dužni su obavljati poslove i zadaće u skladu s propisima te 

pravilima struke i službe, te su za svoj rad odgovorni zapovjedniku Postrojbe. 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 21. 

 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe će sa radnicima zaključiti ugovore o radu, sukladno 

zakonu, ovome Pravilniku i drugim općim aktima Postrojbe. 
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Članak 22. 
 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada 

Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca Broj:2137/02-05-16-15. od 20.01.2016. godine.  
 

Članak 23. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Križevaca a primjenjuje se od 1. lipnja 2018. godine. 

 

 

Broj : 2137/02-05-18 - 65. 

Križevci, 21. 05.2018.  

Predsjednik 

Upravnog vijeća 

Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Križevaca 

 

Darko Ružić 

 

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči dana _____________ 2018. godine a stupio na snagu dana 

_____________ .  2018.  godine.  

 

 


