
Na temelju članka 30. stavka 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine (u 
tekstu koji slijedi: JVP), Upravno vijeće JVP na svojoj 1. sjednici održanoj dana 30. rujna 
2013.  godine, donosi 
 
 
 
 

P O S L O V N I K 

O RADU UPRAVNOG VIJEĆA 
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KRAPINE 

 
 
 

Članak 1. 
 

Sjednice Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine (u tekstu koji 
slijedi: Upravno vijeće) održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca. 
Sjednice se, u pravilu, održavaju u sjedištu JVP,  a prema potrebi i na drugim mjestima. 
 
 

Članak 2. 
 

Sjednicu Upravnog vijeća saziva predsjednik UV pismenim putem. Članovi Upravnog 
vijeća poziv i  pisane materijale za sjednicu moraju primiti najkasnije tri dana prije 
održavanja sjednice. 
Iznimno, kada to zahtijevaju neodgodive okolnosti, sjednica se može sazvati i održati u 
kraćem roku telefonom, telefaksom, brzojavom, ili putem e-mail-a. 
Termin održavanja sjednice i njezin dnevni red utvrđuje predsjednik u dogovoru s 
zapovjednikom. 
 
 

Članak 3. 
 

Uz poziv s prijedlogom dnevnog reda, članovima Upravnog vijeća dostavlja se Izvod iz 
zapisnika s prethodne sjednice i pisani materijal za pojedine točke dnevnog reda. 
Ako član Upravnog vijeća traži dokumentaciju vezanu uz rad JVP Grada Krapine, a u 
skladu sa Zakonom o vatrogastvu i Sporazumom o osnivanju javne ustanove JVP 
Grada Krapine,  istu ima pravo dobiti na uvid od strane stručnih službi JVP.  
 
 

Članak 4. 
 

Upravno vijeće može donositi pravovaljane odluke kad je sjednici nazočan član 
imenovan od strane Grada Krapine i barem još jedan član imenovan od strane ostalih 
članova – osnivača. 
Član Upravnog vijeća imenovan od pojedinog osnivača ima pravo glasa u razmjeru 
odnosno postotku utvrđenom Sporazumom. 
Upravno vijeće donosi odluke većinom od najmanje 60% glasova. 
 

 
 



Članak 5. 
 

Sjednice Upravnog vijeća vodi predsjednik, a u njegovoj odsutnosti zamjenik 
predsjednika Upravnog vijeća. 
Na početku sjednice usvaja se dnevni red i Izvod iz zapisnika s prethodne sjednice. 
Svaki član Upravnog vijeća može predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda o kojoj se 
glasuje prije odlučivanja o cjelokupnom dnevnom redu. 
 

 
Članak 6. 

 
O svakoj točki dnevnog reda daje se uvodno obrazloženje. Uvodno obrazloženje daje 
predsjednik ili drugi član Upravnog vijeća, određen u pripremi sjednice. 
 

Članak 7. 
 

Svaki član Upravnog vijeća može se javiti za riječ u raspravi o pojedinoj točki dnevnog 
reda. 
Cilj rasprave mora biti razjašnjenje pojedinog pitanja, a rasprava mora biti usmjerena 
oblikovanju i zauzimanju stavova, ili donošenju zaključaka i odluka, o kojima će 
Upravno vijeće po okončanju rasprave glasovati. 
Predsjednik Upravnog vijeća ili osoba koja ga zamjenjuje u vođenju sjednice ima ovlast 
upozoriti govornika koji se ne drži predmeta rasprave i zatražiti od njega da govori o 
temi, a ako govornik to ne prihvati, ovlašten je prekinuti raspravu i dati na glasanje 
mogućnost govorniku da nastavi s raspravom. 
 

Članak 8. 
 

Član Upravnog vijeća koji je već govorio o pojedinoj točki dnevnog reda može se 
ponovno  javiti za riječ u slučaju: 

- da je propustio iznijeti podatak, činjenicu ili prijedlog koji je osobito važan za cijelu 
raspravu, 

- da je njegova rasprava od kasnijeg govornika pogrešno ili nepotpuno interpretirana 
ili da mu je pripisano nešto što nije izrekao u svojoj raspravi, 

- da oblikuje prijedlog zaključka, odluke ili akta na temelju završene rasprave. 
 
 
 

Članak 9. 
 

Osim članova, sjednicama Upravnog vijeća u pravilu prisustvuju zapovjednik JVP i  
predstavnik stručnih službi JVP  bez prava glasa. 
Sjednici Upravnog vijeća mogu prisustvovati i drugi po odobrenju Predsjednika 
Upravnog vijeća bez prava glasa.  
 
 

Članak 10. 
Predsjednik Upravnog vijeća ili osoba koja ga zamjenjuje ovlaštena je nazočnu osobu 
koja remeti mir ili vrijeđa druge sudionike sjednice upozoriti na njezino ponašanje i 
zatražiti da se vlada u skladu s Statutom JVP i ovim Poslovnikom. 
Ukoliko upozorena osoba ne popravi svoje ponašanje, predsjedavajući sjednici zatražiti 
će da se udalji sa sjednice i to unijeti u zapisnik sa sjednice. 



U slučaju da ne bude moguć nastavak sjednice u regularnim okolnostima, sjednica će 
se prekinuti i nastaviti kada okolnosti to budu dopustile. 
 

Članak 11. 
 

Nakon provedene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda, predsjednik oblikuje 
prijedlog zaključka, odluke ili akta i daje ga na glasovanje. 
Prijedlog akta iz stavka 1. ovog članka mogu dati i ostali članovi Upravnog vijeća.  
Prijedlog o kome se glasuje je usvojen ako se za njega članovi izjasne sukladno članku 
4. Poslovnika. 
 

Članak 12. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća i Zapovjednik JVP Grada Krapine dužni su pratiti svu 
pripadajuću zakonsku regulativu, te izvještavati članove Upravnog vijeća o nastalim 
promjenama. 
 

Članak 13. 
 

Rezultat glasovanja utvrđuje se u zapisniku s naznakom je li određen prijedlog usvojen 
ili odbijen. Zapisnik vodi i izrađuje predstavnik stručnih službi JVP. 
U zapisniku mora jasno i nedvosmisleno biti naveden predmet, sudionici i kratki tijek 
rasprave, rezultat glasovanja i tekst zaključka, odluke ili akta koji je usvojen. Ako je akt 
opširnijeg sadržaja njegov tekst se prilaže zapisniku. 
Zapisnik potpisuju predsjednik Upravnog vijeća i zapisničar. 
 
 
 

Članak 14. 
 

Rad Upravnog vijeća je javan. 
Javnost rada ostvaruje se izvješćivanjem o zaključcima, odlukama i aktima koje donosi 
Upravno vijeće i njihovom dostavom Osnivačima. 
 
 

Članak 15. 
 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu s danom donošenja. 
 
 
  U Krapini, 30.09.2013. 
 
                                                                        Predsjednik Upravnog vijeća JVP 
 
 
 Pelin Josip 


