
Na temelju odredbi članka 6. i 19. Zakona o vatrogastvu (NN broj 106/99, 
117/01,36/02.,96/03.,174/04.,38/09., 80/10.)  i čl.13. Zakona o udrugama (NN broj 
74/14), te članka 28. Statuta Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, Skupština 
Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, na sjednici održanoj 14. svibnja 2015. 
godine, usvojila je  
 
 

STATUT 
VATROGASNE ZAJEDNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 

 
 
 
I.  TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Ovim Statutom utvrđuje se: 
 
- naziv, sjedište i dan Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: 

Zajednica);  
- znak, amblem, zastava i pečat Zajednice;  
- područje djelovanja Zajednice; 
- ciljevi i djelatnost Zajednice; 
- zastupanje i predstavljanje Zajednice; 
- ostvarivanje javnosti rada Zajednice; 
- članstvo u Zajednici; 
- upravljanje Zajednicom; 
- prava, obveze i odgovornost članova Zajednice; 
- unutarnji ustroj Zajednice; 
- tijela Zajednice, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i 

opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; 
- ostvarivanje javnih ovlasti; 
- imovina Zajednice; 
- nagrade i priznanja; 
- prestanak rada Zajednice te postupak s imovinom u slučaju prestanka rada 

Zajednice; 
- prijelazne i zaključne odredbe. 
 

Članak 2. 
 
Zajednica je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga vatrogasnih 
zajednica općina i gradova Zagrebačke županije, koje predstavljaju interese u njima 
udruženih dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih vatrogasnih postrojbi i ostalih 
redovitih članica Zajednice iz članka 16. stavka 2. ovog Statuta, a svoju djelatnost 
obavljaju bez namjere stjecanja dobiti. 
 
Zajednica je udruga od interesa za Republiku Hrvatsku. 
 
Zajednica je neprofitna pravna osoba. 
 



II.  NAZIV, SJEDIŠTE I DAN ZAJEDNICE 
 
 

Članak 3. 
 
Naziv Zajednice glasi: Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije 
 
Skraćeni naziv Zajednice jest: VZZŽ 
 

Članak 4. 
 
Sjedište Zajednice je u Zagrebu. 
Odluku o promjeni adrese sjedišta, donosi Predsjedništvo Zajednice. 
 

Članak 5. 
 
Dan Zajednice obilježava se na dan 28. kolovoza. 
 
 
III.  ZNAK, AMBLEM I ZASTAVA ZAJEDNICE 
 

Članak 6. 
 
Zajednica ima znak. 
 
Znak Zajednice sastoji se od vatrogasne kacige iza koje se nalaze ukrštena vatrogasna 
sjekirica i baklja. 
 

Članak 7. 
 
Amblem Zajednice je ovalnog oblika. 
 
U sredini amblema na podlozi plave boje, nalazi se grb Zagrebačke županije. Ispod 
grba nalaze se ukrštene dvije vatrogasne sjekirice, te plameni jezici koji simboliziraju 
oblik Zagrebačke županije. Iznad grba nalazi se vatrogasna kaciga, a ispod grba piše 
godina osnivanja Zajednice 1993. Na obrubu, koji je zeleno-bijele boje, što 
simbolizira zastavu Zagrebačke županije istaknut je natpis: VATROGASNA 
ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE. 
 

Članak 8. 
 
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 znak uokviren povijesnim 
hrvatskim pleterom s grbom Republike Hrvatske na vrhu, promjera 54 cm. Kod 
vatrogasnog znaka kaciga, sjekirica i hrvatski pleter su zlatne, baklja crvene boje, a 
boja povijesnog grba je u skladu s posebnim zakonom. U pozadini vatrogasnog znaka 
je kobalt-plavo polje. S lijeve strane vatrogasnog znaka 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 Sv. Florijana visine 58 cm. Iznad Sv. Florijana ispisan 
je tekst: Pomoz Bog, a ispod lika Sv. Florijana ispisan je tekst: Vatru gasi – brata 
spasi. 
 
Gore na lijevoj, odnosno na desnoj strani zastave, nalazi se grb Zagrebačke županije 
što simbolizira pripadnost Zajednice toj županiji. 
 

Članak 9. 
Zajednica ima dva pečata. 
 
Prvi pečat je okruglog oblika, promjera 18 mm (mali) i 30 mm (veliki) s ispisanim 
tekstom na obodu pečata: Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije Zagreb, 
Remetinečka cesta 75 c. U sredini pečata nalazi se vatrogasni znak. 
 
Drugi pečat je okruglog oblika, promjera 38 mm s ispisanim tekstom na obodu pečata: 
Republika Hrvatska, Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije. U sredini pečata 
nalazi se hrvatski grb, iznad njega broj 1 a ispod grba piše ZAGREB.  
  
Predsjednik Zajednice propisuje uporabu i način čuvanja pečata. 
 
 
IV. PODRUČJE DJELOVANJA ZAJEDNICE 
 

Članak 10. 
 
Zajednica djeluje na teritoriju Zagrebačke županije, te putem Hrvatske vatrogasne 
zajednice na teritoriju Republike Hrvatske. 
 
Radi promicanja interesa vatrogastva na području Zagrebačke županije, Republike 
Hrvatske i ostvarivanja svojih načela i ciljeva, Zajednica surađuje sa pravnim i 
fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu. 
 
 
V.  CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOST ZAJEDNICE 

 
Članak 11. 

 
Ciljevi Zajednice su: 
-   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 Zajednice, sukladno tehničko-

tehnološkim dostignućima 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 

Zajednice; 
- promicanje digniteta vatrogasne struke. 
 
Zajednica djeluje na području zaštite i spašavanja. 



Članak 12. 
 
Ciljeve iz članka 11. ovog Statuta Zajednica ostvaruje kroz djelatnosti: 
- praćenjem, usmjeravanjem i uskladbom rada članica Zajednice u ostvarivanju 

njihovih zadaća u području zaštite od požara, prirodnih  i drugih 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 što se odnose na spašavanje ljudi i 
imovine ugroženih prirodnim i civilizacijskim nesrećama; 

- razvijanje 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 organiziranja, u svrhu razvoja vatrogasne djelatnosti i 
zadovoljavanja potreba svojih članica; 

- sudjelovanjem u provedbi preventivnih aktivnosti u zaštiti od požara; 
- suradnjom s odgojnim i obrazovnim institucijama i nadležnim državnim tijelima u 

poslovima školovanja, osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca; 
- 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; 

- ostvarivanjem podizanja razine opće kulture u sredinama u kojima djeluju njene 
članice; 

- obavljanju 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. 

 
VI.   ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ZAJEDNICE 
    

Članak 13. 
 
Zajednicu zastupaju predsjednik Zajednice i zapovjednik Zajednice. 
 
Prava i dužnosti osoba ovlaštenih 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 Zajednice, 
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Zajednice. 



Članak 14. 
 
Zajednicu predstavljaju predsjednik i zapovjednik Zajednice.  
Zajednicu može predstavljati i druga osoba po ovlaštenju predsjednika ili 
zapovjednika Zajednice. 
 
 
VII. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA 
  

Članak 15. 
 
Djelovanje Zajednice je javno. 
 
Javnost rada Zajednice ostvaruje se i osigurava pravodobnim i istinitim 
izvješćivanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja. 
 
Zajednica o svom radu izvješćuje članice, sa sjednica tijela Zajednice, putem vlastitog 
glasila ili biltena, putem Internet stranice Zajednice, glasila Vatrogasni vjesnik i na 
drugi pogodan način (dostavom pisanih materijala i slično). Odluku o izdavanju 
glasila Zajednice, donosi Predsjedništvo Zajednice. 
 
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu biti nazočni sjednicama tijela 
Zajednice i izvješćivati javnost o radu Zajednice. 
 
Iznimno, javnost se može isključiti sa sjednica tijela Zajednice ako se:  
- raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu, 
- zbog osobito važnih razloga tako odluči na sjednicama tijela Zajednice. 
 
  
VIII.   UVJETI I NAČIN UČLANJIVANJA I PRESTANAK ČLANSTVA, 
PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI TE NAČIN VOĐENJA POPISA 
ČLANSTVA  
 

Članak 16. 
 
Sve vatrogasne organizacije s područja djelovanja Vatrogasne zajednice Zagrebačke 
županije  učlanjuju se u Zajednicu. 
Učlanjenje u Zajednicu je obavezno. 
Učlanjenje se provodi pod uvjetima i na način utvrđen ovim Statutom. 

 
Članak 17.  

 
Obvezatno članstvo Zajednice čine članice: 

1. vatrogasne zajednice gradova i općina, s područja djelovanja 
Zajednice, 

2. područne vatrogasne zajednice s područja djelovanja Zajednice,  
3. izravno udružena dobrovoljna vatrogasna društva, s područja 

djelovanja Zajednice. 
 



Počasni članovi zajednice su osobe koji su proglašeni počasnim članovima 
odlukom Skupštine Zajednice.  

Počasni Predsjednik i počasni zapovjednik Zajednice doživotni su članovi 
Skupštine Zajednice.  

Odluku o proglašenju počasnog dužnosnika donosi Predsjedništvo Zajednice.  
 

Članak 18. 
 

Redovite članice Zajednice su vatrogasne zajednice općina, gradova i područne 
vatrogasne zajednice i u njima udružene javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna 
vatrogasna društva, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, dobrovoljna 
vatrogasna društva u gospodarstvu. 
 
Vatrogasne zajednice općina i gradova te područne vatrogasne zajednice, svoje 
ciljeve, zadaće i interese ostvaruju izravnim udruživanjem u Zajednicu, a ostale 
redovite članice Zajednice neizravno, putem gore navedenih vatrogasnih zajednica. 
 
Ako u nekoj općini ili gradu nema dovoljan broj dobrovoljnih vatrogasnih društava, 
javnih vatrogasnih postrojbi, profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu i 
dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu za osnivanje vatrogasne zajednice 
općine ili grada, poduzet će se mjere za osnivanje područne vatrogasne zajednice.  
Iznimno, u nemogućnosti osnivanja područne vatrogasne zajednice, članice iz 
prethodnog stavka, izravno se udružuju u Vatrogasnu  zajednicu Zagrebačke županije. 
 
Pridružene članice Zajednice mogu biti pravne osobe koje svojom djelatnošću 
promiču vatrogastvo i zaštitu od požara. Pridružene članice upisuju se u Zajednicu na 
temelju odluke Skupštine Zajednice. 
 

Članak 19. 
 
Redovite članice Zajednice međusobne odnose i odnose sa Zajednicom glede 
suradnje, poduzimanja zajedničkih aktivnosti i drugih pitanja od zajedničkog interesa 
mogu uređivati međusobnim sporazumima i ugovorima.  
 
Predsjednik Zajednice donosi odluku na prijedlog Kolegija predsjedništva o prijemu 
obveznih članica u Zajednicu, i odluku o udruživanju u vatrogasnu zajednicu. 
 

Članak 20. 
 

Članstvo u Zajednici prestaje: 
- istupanjem člana, 
- isključenjem člana, 
- smrću fizičke osobe člana, 
- prestankom pravne osobe članice – vatrogasne organizacije,  
- prestankom rada Zajednice. 

Isključenje člana se provodi temeljem odluke Predsjedništva zbog neispunjavanja i/ili 
zanemarivanja statutarnih obveza, nanošenja teže štete ugledu pojedinih članova 
Zajednice ili Zajednici u cjelini, 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. 
 

Članak 21. 
 
Zajednica je obvezna voditi popis svojih članica i članova, koji se redovito ažurira. 
Popis članica vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu 
(nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, 
te datumu prestanka članstva u Zajednici.                                                           
Popis mora u svakom trenutku biti dostupan na uvid svakom članu tijela Zajednice. 
 

Članak 22. 
 

Temeljna prava i obveze članova Zajednice su: 
- pridržavanje odredaba Statuta Zajednice, 
- pridržavanje Pravila vatrogasne službe, 
- pridržavanja svih akata Zajednice, 
- sudjelovanje predstavnika članica Zajednice i članova u radu tijela 

Zajednice i upravljanju Zajednicom, 
- obavljanje aktivnosti iz programa rada Zajednice, 
- čuvanje i podizanje ugleda Zajednice, 
- čuvanje materijalnih dobara Zajednice, 
- provedba preuzetih obveza, 
- ostala prava i dužnosti utvrđena Statutom i drugim aktima 

 
 
 
IX.   UPRAVLJANJE ZAJEDNICOM 
       

Članak 23. 
 
Upravljanje Zajednicom utemeljeno je na načelu zajedničkog odlučivanja, 
ravnopravnosti i samostalne odgovornosti članica u ostvarivanju njihovih prava i 
dužnosti. 
 
Članice upravljaju Zajednicom putem svojih predstavnika u tijelima Zajednice. 
 
Za rad tijela Zajednice potrebna je nazočnost natpolovične većine izabranih 
predstavnika. 
 
Tijela Zajednice pravovaljane odluke donose natpolovičnom većinom glasova 
predstavnika nazočnih na sjednicama tijela, ako ovim Statutom za donošenje 
pojedinih odluka nije drugačije propisano. 
 
Statut i njegove izmjene i dopune donose se dvotrećinskom većinom svih članova, s 
pravom odlučivanja u Skupštini Zajednice. 
 
Način odlučivanja, propisan je Poslovnikom o radu sjednica Skupštine. 



Na sjednicama tijela Zajednice vodi se zapisnik. 
 

Članak 24. 
 
U radu tijela Zajednice mogu sudjelovati predstavnici pridruženih članica i počasni 
članovi, bez prava odlučivanja. 
 

Članak 25. 
 
Predstavnici članica Zajednice biraju se u tijela Zajednice na vrijeme od 4 godine. 
 

Članak 26. 
 
Svojstvo predstavnika u tijelima Zajednice prestaje prije isteka vremena na koje je 
izabran i to: 
1. Prestanak članstva predstavnika u članici Zajednice, radi: 

a) neizvršavanja odluka tijela Zajednice, 
b) nanošenju štete ugledu Zajednice i  
c) smrti predstavnika. 

2. Podnošenjem ostavke, odnosno istupanjem predstavnika iz članstva na vlastitu 
inicijativu,  

3. Opozivom predstavnika od strane članice Zajednice po postupku propisanom 
Statutom članice. 

 
4. Prestankom članstva članice Zajednice, koju predstavlja izabrani predstavnik 
 
O prestanku članstva predstavnika radi razloga iz točke 1.a), 1.b) i 4. ovoga članka, 
odluku donosi Skupština Zajednice. 
 
 
X.   TIJELA ZAJEDNICE 

 
Članak 27. 

Tijela Zajednice su: 
 
1. Skupština, 
2. Predsjednik, 
3. Predsjedništvo, 
4. Zapovjedništvo, 
5. Nadzorni odbor, 
6. Sud časti. 
 
 
 
1. SKUPŠTINA 

 
Članak 28. 

 
Skupština je najviše tijelo upravljanja Zajednicom. 
 



Skupštinu čine predstavnici redovitih članica Zajednice, izabrani na skupštinama 
vatrogasnih zajednica općina,  gradova i vatrogasnih zajednica područja Zagrebačke 
županije, odnosno iznimno, izabrani na skupštinama dobrovoljnih vatrogasnih 
društava, javnih vatrogasnih postrojbi, profesionalnih vatrogasnih postrojbi u 
gospodarstvu ili dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu. 
 
Broj predstavnika redovitih članica u Skupštini Zajednice, utvrđuje se ovisno o broju 
vatrogasnih udruga na području pojedine općine, grada ili područja Zagrebačke 
županije, tako da daju: 
- 1 predstavnika vatrogasne udruge koje nemaju uvjeta za posredno članstvo, 
- 1 predstavnika vatrogasne zajednice koje imaju do 3 redovite članice, 
- 2 predstavnika vatrogasne zajednice koje imaju od 4 do 10 redovitih članica, 
- 3 predstavnika vatrogasne zajednice koje imaju od 11 do 18 redovitih članica, 
- 4 predstavnika vatrogasne zajednice koje imaju od 19 do 25 redovitih članica, 
- 5 predstavnika vatrogasne zajednice koje imaju više od 25 redovitih članica, 
 
Područne vatrogasne zajednice, osim kriterija iz prethodnog stavka, dodatno daju 
jednog predstavnika u Skupštinu Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. 
 
Predsjedništvo Zajednice može imenovati do 5 članova Skupštine, iz reda ustanova, 
udruga i drugih pravnih osoba od značaja za razvoj i promidžbu vatrogastva i zaštitu 
od požara te fizičkih osoba istaknutih i zaslužnih članova vatrogasnih organizacija i 
javnih radnika. 
 
Radi kontinuiteta rada Skupštine Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije u idućem 
mandatnom razdoblju, aktualni članovi Kolegija predsjedništva iz prethodnog 
mandatnog razdoblja, ulaze u sastav članova Skupštine Vatrogasne zajednice 
Zagrebačke županije u idućem mandatnom razdoblju.  
 

Članak 29. 
 

Mandat članova Skupštine je 4 (četiri) godine. 
Izabrani predstavnici u Skupštini Zajednice, imaju svoje zamjenike koji se biraju na 
isti način. 
 
Zamjenik predstavnika sudjeluje u radu Skupštine ukoliko predstavnik iz bilo kojeg 
razloga ne može biti nazočan radu Skupštine. 
 
Imena predstavnika i njihovih zamjenika u Skupštini Zajednice, prema mjerilima iz 
članka 28. ovog Statuta, članice Zajednice dostavljaju Zajednici u roku od 15 dana 
nakon njihova izbora. 
Predstavnici koji su u Skupštinu imenovani temeljem čl. 28 stavka 5. i 6. nemaju u 
Skupštini svojih zamjenika. 
 

Članak 30. 
 
Skupština radi u sjednicama. 
 
Sjednice Skupštine mogu biti redovite, izvanredne i svečane. 
 



Redovite sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje, s time da se 
svake četvrte godine redovita sjednica održava kao izborna, a izvanredne prema 
potrebama. 
 
Predsjedništvo Zajednice, na temelju mjerila utvrđenih člankom 28. stavkom 3., 4. 5.  
i 6. ovog Statuta, odluku o broju članova Skupštine, donosi u roku 15 dana prije 
izborne sjednice Skupštine. 
 
Redovite sjednice saziva predsjednik Zajednice, najmanje 15 dana prije održavanja. 
Odluka o sazivu sadržava:  
-  dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja. 
 
Izvanredne sjednice saziva predsjednik Zajednice na vlastitu inicijativu ili na 
prijedlog: 
-  1/3 predstavnika u Skupštini,  
-  1/10 članica Zajednice ili  
-  Nadzornog odbora.  
 
Na izvanrednim sjednicama raspravlja se samo o pitanjima radi kojih je sjednica 
sazvana. 
 
Svečane sjednice saziva predsjednik Zajednice, u povodu obilježavanja: 
- jubileja, 
- značajnih datuma i događaja. 
 
U slučaju isteka mandata tijelima Zajednice sjednicu skupštine Zajednice saziva 
zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registar udruga Republike Hrvatske ili  
1/10 članica Zajednice upisane u Popis članica prije isteka mandata tijelima 
Zajednice. 

 
Članak 31. 

 
Predsjednik Zajednice po dužnosti je predsjednik Skupštine a zamjenik predsjednika 
zamjenik je predsjednika Skupštine. 
 

Članak 32. 
 
Skupština: 
- donosi Statut Zajednice i Poslovnik o radu Skupštine,  
- donosi programska usmjerenja Zajednice, 
- donosi mjerila za raspoređivanje sredstava od premije osiguranja, 
- utvrđuje osnove politike i smjernice za ostvarivanje ciljeva i zadaća vatrogastva, 
- prati provođenje odluka zaključaka i smjernica tijela Zajednice, te raspravlja i 

usvaja izvješća o radu, 
- donosi godišnji program rada Zajednice, 
- donosi financijski plan, 
- usvaja završni račun Zajednice, 
- bira i razrješava predsjednika Zajednice, 
- imenuje i opoziva zapovjednika Zajednice,  
- bira i razrješava članove i predsjednike Nadzornog odbora i Suda časti, 



- potvrđuje članove Predsjedništva i Zapovjedništva Zajednice, 
- iz redova Predsjedništva, bira potpredsjednike Zajednice, 
- bira i razrješava svoje predstavnike u državnim tijelima, te tijelima udruga i 

ustanova s kojima Zajednica surađuje, 
- donosi odluku o pridruženim članicama i počasnim članovima i dodjeljuje im 

počasne funkcije u Zajednici, 
- odlučuje o kupnji i davanju u zakup nepokretne imovine Zajednice, 
- donosi odluku o osnivanju vlastitog trgovačkog društva, 
- rješava ostala pitanja u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 

 
2. PREDSJEDNIK ZAJEDNICE 

 
Članak 33. 

 
Skupština bira predsjednika Zajednice. 
 
Predsjednik Zajednice po dužnosti je predsjednik Skupštine i  biran je na vrijeme od 4 
godine,  
 

Članak 34. 
Predsjednik: 
- predstavlja i zastupa Zajednicu, 
- skrbi o pripremi sjednica Skupštine, Predsjedništva i Kolegija predsjedništva 

Zajednice,  
- potpisuje odluke, i druge akte koje donosi Skupština, Predsjedništvo i Kolegij 

predsjedništva, 
-  prima u radni odnos zaposlenike u stručnoj službi Zajednice,  
- potpisuje Ugovore o radu zaposlenika Stručne službe Zajednice, 
- odobrava službena putovanja, 
- obavlja i druge poslove i zadatke na temelju Statuta, programskih usmjerenja 

Zajednice, odluka i zaključaka Skupštine, Predsjedništva i Kolegija predsjedništva 
Zajednice.  

- naredbodavac je za izvršenje financijskog plana. 
- upravlja radom stručne službe Zajednice, a svoja upravljačka prava može pismeno 

prenijeti na drugu osobu. 
 
Predsjednik može svoja naredbodavna prava prenijeti na Zapovjednika Zajednice. 
 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, zamjenjuje ga zamjenik 
predsjednika.  
 
U slučaju trajne spriječenosti, zamjenik predsjednika, saziva Izvanrednu Skupštinu 
Zajednice, radi biranja novog predsjednika. 
Izvanredna sjednica Skupštine, iz razloga prethodnog stavka, mora biti sazvana u roku 
od 90 dana od dana saznanja (potvrde) o trajnoj spriječenosti predsjednika Zajednice. 
 
U slučaju da zamjenik predsjednika ne sazove sjednicu skupštine u roku iz 
prethodnog stavka, sazvat će ju Nadzorni odbor.  
 



3. PREDSJEDNIŠTVO 
 

Članak 35. 
 
Predsjedništvo Zajednice, izvršno je tijelo Zajednice. 
 
Predsjedništvo čine predsjednik Zajednice, njegov zamjenik, županijski zapovjednik 
Zajednice te predsjednici izravno udruženih Zajednica. 
 
Skupština Zajednice potvrđuje izbor predstavnika u članstvu Predsjedništva 
Zajednice. 
 
Predsjedništvo ima 5 (pet) potpredsjednika (vodeći računa o ravnomjernoj 
zastupljenosti regija Zagrebačke županije) koje Skupština bira iz redova 
Predsjedništva.  
 
Predsjednik Zajednice po dužnosti je predsjednik Predsjedništva. U slučaju 
spriječenosti predsjednika Zajednice, sjednicu Predsjedništva vodi njegov zamjenik ili 
najstariji po dobi potpredsjednik Zajednice. 
 

Članak 36. 
 
Predsjedništvo radi i odlučuje na sjednicama. 
 
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje. 
 
Osim redovitih mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice 
Predsjedništva. 
 
Način odlučivanja na sjednicama Predsjedništva, propisan je Poslovnikom o radu 
sjednice Predsjedništva. 
 
Predsjedništvo može osnivati radna tijela za obavljanje poslova iz svog djelokruga 
rada. 
 

Članak 37. 
 
Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Zajednice na vlastiti poticaj ili na zahtjev: 
- trećine članova Predsjedništva, 
- 1/10 predstavnika u Skupštini, 
- Nadzornog odbora i 
- Kolegija Predsjedništva. 
Predsjednik Predsjedništva dužan je sazvati sjednicu Predsjedništva na zahtjev 
predlagača iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana nakon primljenog prijedloga. 
 
Ako predsjednik Predsjedništva ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, 
sazvat će je predlagač. 
 
U slučaju sazivanja sjednice Predsjedništva prema odredbi stavka 3. ovog članka, 
predlagači su dužni predložiti i dnevni red sjednice, te pripremiti potrebne materijale. 



Članak 38. 
Predsjedništvo: 
- tumači odredbe Statuta Zajednice, 
- provodi odluke i zaključke Skupštine, 
- bira i razrješava članove radnih tijela Predsjedništva, te predsjednika i zamjenika 

radnih tijela,  
- na prijedlog Predsjednika, imenuje zamjenika Predsjednika, 
- imenuje zapovjednika Zajednice primjenom članka 17. stavka 5. i 6. Zakona o 

vatrogastvu, 
- predlaže Statut Zajednice, 
 
Predsjedništvo utvrđuje prijedloge: 
- program rada Zajednice i financijskog plana rada Zajednice, 
- završnog računa Zajednice, 
- programa aktivnosti na unapređivanju vatrogastva i zaštiti od požara, 
- programa suradnje s tijelima vlasti, udrugama, ustanovama i drugim pravnim 

osobama od interesa za razvoj vatrogastva i zaštite od požara. 
 
Predsjedništvo donosi: 
- poslovnik o svom radu, te radu svojih radnih tijela, 
- pravilnik o radu i druge pravilnike iz domene rada Zajednice, 
- odluke o pitanjima financijskog poslovanja, između dviju sjednica Skupštine, 
- odluku o raspoređivanju sredstava premije osiguranja u skladu s mjerilima koje 

utvrdi Skupština, 
- program usavršavanja i osposobljavanja vatrogasnih kadrova, 
- plan suradnje s drugim vatrogasnim udrugama, 
- odluke o žalbama koje proizlaze iz rada zaposlenika Zajednice. 
 
Predsjedništvo osigurava ostvarivanje: 
- programa rada i financijskog plana, 
- odluka, zaključaka i smjernica koje donese Skupština. 
 
Predsjedništvo može predložiti Skupštini osnivanje vlastitog trgovačkog društva, 
djelatnost kojega pripada području zaštite od požara i vatrogastva. 
 
Predsjedništvo daje odobrenje za upis članica u matični registar Zajednice. 
 
Predsjedništvo obavlja i druge poslove po ovlaštenju Skupštine. 
 
U slučaju spriječenosti člana Predsjedništva, u radu sjednice Predsjedništva uz 
predočenje punomoći, zamjenjuje ga osoba, koju odredi nadležno tijelo članice iz koje 
dolazi spriječeni član. 
 

Članak 39. 
 
Predsjedništvo je ovlašteno donositi odluke iz djelokruga rada i nadležnosti Skupštine 
u razdoblju između dva zasjedanja Skupštine, s time da se Skupštini Zajednice na 
prvoj redovnoj sjednici, daju na potvrdu tako donesene odluke. 

 
 



Članak 40. 
 
Stalna radna tijela Predsjedništva su: 
 
1. Odbor za organizacijska i financijska pitanja 
2. Povjerenstvo za odlikovanja i priznanja 
3. Savjet vatrogasnih veterana 
 
Odbor i Povjerenstvo broje 5 članova koje imenuje Predsjedništvo na vrijeme od 4 
godine. 
 
Odbor, Povjerenstvo i Savjet imaju predsjednika i zamjenika koje imenuje 
Predsjedništvo iz redova tih tijela, na vrijeme od 4 godine. 
 
Djelovanje i način rada Odbora, Povjerenstva i Savjeta utvrđuje se Poslovnikom o 
radu tih tijela Predsjedništva. 
 

Članak 41. 
 
Predsjedništvo ima Kolegij koji broji 9 članova i izvršno je tijelo Predsjedništva. 
 
Kolegij Predsjedništva čine: 
- predsjednik Zajednice, županijski zapovjednik Zajednice, zamjenik Predsjednika i 

izabrani  potpredsjednici Zajednice. 
- Devetog član Kolegija, imenuje Predsjedništvo vodeći računa o ravnomjernoj 

zastupljenosti članova Kolegija s područja Zagrebačke županije. 
 

Kolegij predsjedništva: 
- donosi odluke prema programu i smjernicama koje usvoji Skupština i Predsjedništvo 
Zajednice, 
- imenuje likvidatora Zajednice, 
- daje suglasnost na imenovanje Zajednice kao likvidatora članicama Zajednice, 
- ostvaruje zaključke Predsjedništva i rukovodi radom Zajednice između dvije 
sjednice Predsjedništva, 
- daje svoja prethodna mišljenja o svim pitanjima iz djelokruga rada i ovlasti 
Predsjedništva, navedeno u članku 34. Statuta,  
- daje prethodnu suglasnost na odluku Predsjednika Zajednice o nabavi roba i usluga 
male vrijednosti, 
- o svojim aktivnostima podnosi izvješće Predsjedništvu, o aktivnostima između dviju 
sjednica Predsjedništva. 
Način rada i odlučivanja Kolegija predsjedništva, propisan je Poslovnikom o radu 
Kolegija predsjedništva. 
 
 
4. ZAPOVJEDNIŠTVO ZAJEDNICE  
 

Članak 42. 
 
Zapovjedništvo Zajednice čine zapovjednici izravno udruženih članica Zajednice, 
koje Skupština Zajednice potvrđuje na vrijeme od 4 godine. 



Županijski zapovjednik po dužnosti je zapovjednik Zapovjedništva Zajednice.  
 
Zapovjednik Zajednice  predsjedava sjednicama Zapovjedništva  Zajednice. 
 
U slučaju spriječenosti zapovjednika, zamjenjuje ga zamjenik. 
 

Članak 43. 
 
Zapovjedništvo Zajednice ima slijedeća radna tijela: 
 
1. Povjerenstvo za natjecanje, 
2. Povjerenstvo za osposobljavanje i usavršavanje, 
3. Savjet vatrogasne mladeži. 
 
Zapovjedništvo Zajednice može osnivati i druga radna tijela, te stručne skupine radi 
ostvarivanja svojih zadaća. 
 

Članak 44. 
 
Zapovjedništvo Zajednice ima slijedeće zadaće i ovlasti: 
- donosi, prati i ostvaruje operativni program aktivnosti posebnih mjera zaštite od 

požara, 
- ustrojava i vodi evidenciju o stanju, opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih 

postrojbi, 
- ustrojava i vodi evidenciju o obavljenim intervencijama, 
- prati i koordinira poslove preventivne zaštite i gašenje požara, 
- koordinira i usklađuje rad na stručnom osposobljavanju i usavršavanju 

vatrogasaca, 
- organizira vatrogasna natjecanja i rad vatrogasnih kampova, 
- prati i stručno-tehnički pomaže zapovjedništvima članicama Zajednice, 
- predlaže Skupštini i Predsjedništvu donošenje općih akata Zajednice, 
- izrađuje prijedloge provedbenih propisa u svezi vatrogasnih natjecanja, 
- izrađuje prijedloge programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih 

vatrogasaca, 
- donosi upute o realizaciji operativnih aktivnosti na temelju općih akata i odluka 

Skupštine i Predsjedništva Zajednice, 
- predlaže plan intervencija kod velikih požara otvorenih prostora, 
- predlaže ustroj, potrebnu opremu i sredstva za rad vatrogasnih postrojbi, 
- organizira pokazne vježbe, 
- predlaže raspodjelu sredstava premije osiguranja, sukladno mjerilima koje utvrdi 

Skupština te prati način trošenja tih sredstava, 
- skrbi o unapređenju rada s vatrogasnom mladeži i odgovara za rad Savjeta 

vatrogasne mladeži, 
- na prijedlog zapovjednika imenuje zamjenika i pomoćnike županijskog 

zapovjednika, 
- bira i razrješava članove radnih tijela i Stožera Zapovjedništva, te predsjednike i 

zamjenike tih radnih tijela,  
- podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Zajednice. 
 



U slučaju spriječenosti, član zapovjedništva može na sjednicu zapovjedništva uputiti 
svog zamjenika, koji u tom slučaju ima sva prava i odgovornosti člana. 

 
Članak 45. 

 
Zapovjedništvo ima Stožer koje je izvršno tijelo Zapovjedništva. 
 

Članak 46. 
 
Članovi Stožera Zapovjedništva imenuju se iz redova zapovjednika vatrogasnih 
postrojbi Zajednice. 
 
Stožer broji 11 članova, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti pojedinih regija 
Zagrebačke županije. 
 
Zapovjednik i zamjenik zapovjednika po funkciji su članovi Stožera Zapovjedništva. 
 

SAVJET VATROGASNE MLADEŽI 
 

Članak 47. 
 
Savjet vatrogasne mladeži čine 5 predstavnika članica Zajednice, vodeći računa o  
zastupljenosti svih regija Zagrebačke županije. 
 
Savjet potiče  i predlaže zapovjedništvu Zajednice aktivnosti i ustroj u pogledu 
poboljšanja rada vatrogasne mladeži. 
 
Savjet organizira raznolike oblike aktivnosti, koje se odnose na osposobljavanje i 
usavršavanje vatrogasne mladeži u području zaštite od požara, zaštite okoliša, te 
poticanje humanitarnih sadržaja. 
 
Savjet promiče interese članova vatrogasne mladeži, populacije u dobi do 16 godina. 
 
 
4. NADZORNI ODBOR 
 

Članak 48. 
Nadzorni odbor broji tri člana. 
 
Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština Zajednice iz redova svojih 
članova na vrijeme od 4 godine. 
 
Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik Odbora. 

 
Članak 49. 

Nadzorni odbor: 
 
- prati provođenje Statuta i općih akata, 
- nadzire financijsko i materijalno poslovanje, korištenje i raspolaganje sredstvima 

Zajednice. 



Nadzorni odbor o utvrđenom stanju izvještava Skupštinu jednom godišnje i predlaže 
poduzimanje odgovarajućih mjera. 
 
 
ZAPOVJEDNIK  ZAJEDNICE 

Članak 50. 
 
Zapovjednik Zajednice (županijski zapovjednik) obavlja operativne poslove i zadatke 
u okviru djelatnosti Zajednice. 
 
Za zapovjednika  Zajednice imenuje se osoba sa najmanje zvanjem višeg vatrogasnog 
časnika, najmanje 5 godina iskustva na zapovjednim dužnostima u vatrogastvu, te 
sukladno Zakonu o vatrogastvu. 
 
Skupština Zajednice, imenuje zapovjednika Zajednice na vrijeme od četiri godine. 
Županijski vatrogasni zapovjednik, zaposlenik je Zajednice.  
 
Odluka o imenovanju zapovjednika Zajednice daje se na potvrđivanje županu 
Zagrebačke županije. 
 
U slučaju primjene Zakona o vatrogastvu, zbog nepotvrđivanja od strane župana, 
zapovjednika Zajednice imenuje Predsjedništvo Zajednice. 
 
Zapovjednika Zajednice, zamjenjuje zamjenik zapovjednika kojega, na prijedlog 
zapovjednika imenuje Zapovjedništvo iz svojih redova, a potvrđuje župan Zagrebačke 
županije. 
 

Članak 51. 
Zapovjednik Zajednice: 

 
- zastupa Zajednicu, 
- obavlja stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi na području Zajednice 

 - brine se za organiziranost, osposobljenost i intervencijsku spremnost vatrogasnih 
postrojbi na području Zajednice  

- zapovijeda vatrogasnom intervencijom koja prelazi mogućnosti općinskih ili 
gradskih postrojbi i intervencijama na koje ga uputi Glavni vatrogasni zapovjendik  
 - naređuje vatrogasnim postrojbama Zajednice sudjelovanje u vatrogasnim 
intervencijama van područja njihovog djelovanja  
 - obaviještava župana  o događanju koje je poprimilo obilježje prirodne nepogode radi 
poduzimanja potrebnih mjera u skladu sa Zakonom  
 - obaviještava načelnike općina i gradonačelnike o događanjima koji zahtijevaju 
angažiranje većeg broja osoba i opreme radi poduzimanja potrebnih mjera u skladu sa 
Zakonom  
 - priprema prijedloge odluka iz svoje nadležnosti, te podnosi izvješća o radu 
nadležnim organima 
 - koordinira rad vatrogasnih postrojbi s HVZ-om, Državnom upravom za zaštitu i 
spašavanje, hitnom pomoći, MUP-om i tijelima lokalne samouprave i uprave, te drugim 
službama 
 - za organiziranost, osposobljenost i intervencijsku spremnost vatrogasnih postrojbi 
na svom području odgovoran je Glavnom vatrogasnom zapovjedniku, Zapovjedništvu, 
Predsjedništvu i Skupštini Zajednice 



 - prati, usklađuje i usmjerava aktivnosti javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih 
vtrogasnih društava i vatrogasnih zajednica u poduzimanju stručno-tehničkih mjera na 
unapređivanju zaštite od požara na području Zajednice 
 - radi na unapređenju preventivne djelatnosti Zajednice u oblasti promidžbe zaštite od 
požara i vatrogastva 
 - organizira aktivnosti vatrogasne mladeži, poduzima poticaje i mjere za povećanje 
broja vatrogasne mladeži, sudjeluje u radu vatrogasnog Kampa  
 - organizira i prati vatrogasna natjecanja na području županije 
 - izrađuje i provodi planove osposobljavnja i usavršavanja vatrogasnih kadrova prema 
programima iz djelokruga rada Zajednice, a u suradnji s HVZ 
 - obavlja i druge stručne poslove proizašle iz Statuta i djelokruga rada županijske 
vatrogasne zajednice 
 
 
TAJNIK STRUČNE SLUŽBE 

Članak 52. 
 
Zajednica ima tajnika stručne službe. 
 
Tajnik stručne službe Zajednice obavlja normativne, analitičke, informacijsko-
dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne  i tehničke poslove neposredno 
vezane uz rad Zajednice i njenih tijela. U okviru svog djelokruga tajnik obavlja i slijedeće 
poslove: 
 - rukovodi odjelom općih, pravnih i kadrovskih poslova 

- organizira obavljanje administrativnih, financijskih ili drugih poslova Zajednice 
 - priprema sjednice svih tijela Zajednice i koordinira njihov rad, priprema izvješća o 
radu Zajednice i brine se o pravovremenom dostavljanju izvješća nadležnim tijelima  
 - uz predsjednika odgovoran je za provedbu financijsko-materijalnog poslovanja 
Zajednice u skladu sa zakonskim propisima  
 - priprema financijske planove i izvješća o financijskom poslovanju Zajednice za 
županiju i tijela Zajednice   
 - pruža potrebnu stručnu pomoć vatrogasnim postrojbama i zajednicama u 
usklađivanju ustroja vatrogasnih organizacija s zakonskim propisima 

 - brine se o informiranju putem tiskovnih i elektronskih medija te interneta  
 - organizira sustav jedinstvene evidencije na području zajednice 
 - brine se o razvoju vatrogastva na području Zajednice, te pruža potrebnu stručnu 
pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima na svom području 
 - koordinira poslove s tijelima lokalne uprave i samouprave iz svoje nadležnosti uz 
izradu informativnih i tematskih materijala 
 - predlaže organiziranje seminare, tečajeve i rasprave o materijalima iz oblasti zaštite 
od požara 

- vodi administrativno-tehničke poslove u vezi s organizacijom osposobljavanja i 
usavršavanja  

- priprema i provodi informativno-propagandne aktivnosti preventivne zaštite od 
požara (leci, tiskovine, plakati, propagandni materijal) 

- brine se o međunarodnoj suradnji, komuniciranju i informiranju prema 
organizacijama zaštite od požara u drugim državama 

- prikuplja i obrađuje statističke podatke u vezi sa svim aktivnostima vatrogasnih 
organizacija 

- sudjeluje u radu tijela Zajednice  
- obavlja i druge stručne  poslove proizašle iz Statuta, Pravilnika o radu i djelokruga 

rada županijske vatrogasne zajednice. 
- obavlja i druge poslove po nalogu i odluci Predsjednika Zajednice. 
 



IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA 
 

Članak 53. 
  

Nastupom zakonom propisanih uvjeta provodi se likvidacijski postupak 
Zajednice. 
 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 
Zajednicu 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 54. 
 

 Likvidatora imenuje i opoziva Kolegij Predsjedništva, a upisuje se u nadležni 
registar. 
 Likvidator mora raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem kako bi mogao 
voditi brigu o raspodjeli imovine. 
 Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Zajednice u 
visini koju određuje Kolegij Predsjedništva.  
 
 
STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE 
 

Članak 55. 
 
Stručne, administrativne, financijsko-materijalne, pomoćne i njima slične poslove 
obavljaju zaposlenici u radnom odnosu u Stručnoj službi Zajednice. 
 
Ustroj i način obavljanja poslova i zadataka, kao i potreban broj radnika, utvrdit će se 
općim aktima Zajednice, koje donosi Predsjedništvo Zajednice. 
 
Predsjedništvo može  djelomično ili u cjelini povjeriti obavljanje stručnih poslova 
vlastitoj ili drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. 
 
 
JAVNE OVLASTI 

Članak 56. 
 
Zapovjednik, u provedbi vatrogasnih intervencija, ima javne ovlasti utvrđene 
Zakonom o vatrogastvu. 
 
Predsjedništvo Zajednice ustrojava, priređuje i nadzire obavljanje povjerenih poslova 
koji se obavljaju kao javna ovlast, izravno ili preko drugog radnog tijela, koje mu 
redovito podnosi izvješće. 
 
 



XI.   IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM, TE 
POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA ZAJEDNICE  

 
Članak  57. 

Imovinu Zajednice čine: 
- nekretnine, 
- pokretnine, 
- novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i 

darovima, 
- novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju 

ciljevi, 
- financiranjem programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili 
inozemnih izvora, 

- različita imovinska prava, 
- druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom. 

 
Zajednica raspoloživa sredstva može udruživati, radi poboljšanja rada Zajednice. 

 
Članak  58. 

 
Imovinom upravljaju tijela Zajednice, uz pripadajuću odgovornost za njenu upotrebu i 
korištenje glede ostvarivanja ciljeva Zajednice. 
Zajednica za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom. 
Zajednica može, radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom, u 
skladu sa zakonom, osnovati trgovačko društvo, ustanovu, zakladu ili fundaciju. 
Zajednica može biti i osnivačem druge udruge. Odluku o osnivanju donosi Skupština 
Zajednice, na prijedlog Predsjedništva. 
 

Članak 59. 
 
Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka te zadovoljavanja potreba Zajednice i svojih 
članica i članova, osim vatrogasne djelatnosti Zajednica može obavljati i ostale 
gospodarske i društvene djelatnosti sukladno Statutu i posebnim propisima, a koje su 
u svezi s obavljanjem vatrogasne djelatnosti, ne umanjujući time intervencijsku 
spremnost vatrogasnih postrojbi svojih članica, kao što su primjerice: 
- izdaje časopise, brošure, knjige, testove, obrasce, promidžbene materijale, 
- audiovizualne i druge odgojno-obrazovne materijale, 
- obavlja tehničke poslove i intervencije, 
- prikuplja sredstva iz ekonomske propagande, 
- osposobljavanje, 
- organizacija stručnih skupova i seminara 
- u okviru Ekonomata Zajednice, izrađuje i prodaje vatrogasna odličja, vatrogasne 

oznake, priznanja i promidžbene artikle, za potrebe svojih članica, vatrogasnih 
udruga i njihovih zajednica. 

 
Članak 60. 

 
Materijalno-financijsko poslovanje Zajednice vodi se sukladno postojećim propisima 
iz toga područja. 



Članak  61. 
 
U slučaju prestanka rada Zajednice, imovina će pripasti Skupštini Zagrebačke 
županije, radi namjenskog korištenja za potrebe vatrogastva. 

 
 
 

XII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR 
ZAJEDNICE 

Članak 62. 
 
Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Zajednice, nadležan je Sud 

časti. 
Sud časti Zajednice broji tri člana. 
Predsjednika i članove Suda časti bira Skupština Zajednice iz redova svojih 

članova na vrijeme od 4 godine. 
O svojem radu Sud časti donosi Poslovnik. 
Za svoj rad, Sud časti odgovara Skupštini. 
 

Članak 63. 
 
Sud časti donosi odluke o stegovnim mjerama nad dobrovoljnim vatrogascima 
- članovima članica Zajednice, radi povrede digniteta vatrogasne 

djelatnosti i etičkog kodeksa vatrogastva. 
 
Sud časti može izreći: 
- opomenu, 
- suspenziju na određeno vrijeme, na članstvo u svim tijelima Zajednice 

ili tijelima njezinih članica, do kraja mandata, 
- mjeru trajnog isključenja iz dobrovoljnog vatrogastva. 
 

Predlagatelj stegovne mjere može biti bilo koje tijelo Zajednice ili tijelo njezinih 
članica. 
 
 
XII.   NAGRADE I PRIZNANJA 

 
Članak 64. 

 
Zajednica može davati nagrade, priznanja i odličja pojedincima, udrugama, 
zajednicama, ustanovama i drugim pravnim osobama zaslužnim za ostvarivanje 
ciljeva Zajednice. 
 
Skupština Zajednice može svojom odlukom počasnom članu dodijeliti počasnu 
dužnost u Zajednici. 
 
 
 
 
 



 
XIII.   PRESTANAK RADA 

Članak 65. 
 
Skupština Zajednice može donijeti odluku o prestanku rada Zajednice, iz razloga 
utvrđenih Zakonom o udrugama, na način kako je propisano donošenje Statuta 
Zajednice. 
 
 
XIV.   PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak 66. 
 
Zajednica će uskladiti svoje akte sa odredbama ovoga Statuta u roku od godinu dana 
od dana stupanja na snagu ovoga Statuta. 
 

Članak 67. 
 
Izmjene i dopune ovoga Statuta obavljaju se na način i prema postupku koji vrijedi za 
njegovo donošenje. 
 
Postupak za izmjenu Statuta mogu pokrenuti: 

- predsjednik 
- Predsjedništvo, 
- Zapovjedništvo, 
- Nadzorni odbor, 
- trećina članova Skupštine 

 
Članak 68. 

 
Skupština Zajednice, ovlaštena je za davanje autentičnih tumačenja odredaba ovoga 
Statuta. 

 
 

Članak 69. 
 
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Vatrogasne zajednice 
Zagrebačke županije od 06. svibnja 2010. godine. 
 

Članak 70. 
 
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 

                                                                                  Predsjednik 
Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije 

                                                                                  Stjepan Ptiček    


