Pravilnik broj: 1518/2017 od 21.12.2017. s primjenom od 01.01.2018.
Dopune Pravilnika broj 159/2018 od 28.02.2018. s primjenom od 02.03.2018.
Izmjene Pravilnika broj 419/2018 od 23.05.2018. s primjenom od 01.06.2018.
Izmjene Pravilnika broj 43/2020 od 05.02.2020. s primjenom od 13.02.2020.
Na temelju članka 18. i 44. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, na prijedlog
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Upravno vijeće Javne vatrogasne
postrojbe Grada Rijeke, dana 21.12.2017. donijelo je

P R A V I L N I K (Pročišćeni tekst)
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje radna mjesta Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (u
daljnjem tekstu: JVP), poslovi i zadaci radnih mjesta, broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu,
opis poslova i zadaća, uvjeti koji se zahtijevaju za pojedino radno mjesto, način rada i rukovođenje,
kriteriji za utvrđivanje broja pripravnika, stručno usavršavanje i osposobljavanje radnika, kao i
druga pitanja unutarnje organizacije i načina rada.
Članak 2.
Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija poslova i zadaća sa koeficijentima
složenosti, kojom se utvrđuju radna mjesta, broj izvršitelja, uvjeti za obavljanje poslova i zadaća,
osnovni opis poslova i zadaća svakog radnog mjesta kao i koeficijenti složenosti radnih mjesta.
Članak 3.
Izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i
ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženkom rodu.

II.

UNUTARNJA ORGANIZACIJA VATROGASNE POSTROJBE
Članak 4.

Poslovodni i stručni voditelj vatrogasne postrojbe je zapovjednik.
Zapovjednik ima zamjenika zapovjednika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili
privremene spriječenosti.
Članak 5.
Zapovjednik vatrogasne postrojbe za svoj rad odgovoran je upravnom vijeću i osnivaču, a
zamjenik zapovjednika odgovoran je za svoj rad zapovjedniku, upravnom vijeću i osnivaču.
Ostali radnici za svoj rad odgovorni su zapovjedniku i neposrednom rukovoditelju.
Članak 6.
Radnici JVP obvezni su svoje poslove obavljati sukladno pravilima struke i službe te se
pridržavati uputa o načinu obavljanja poslova.

2

III.

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
Članak 7.

Radnik koji se zapošljava u JVP pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o vatrogastvu, mora
ispunjavati i uvjete utvrđene Sistematizacijom poslova i zadaća.
Ispunjavanje uvjeta koje zahtjeva pojedino radno mjesto dokazuje se odgovarajućim
osobnim dokumentima te dokumentima nadležnih tijela.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta moraju biti u izvorniku ili u
preslici ovjerenoj od javnog bilježnika.
Članak 8.
Radna mjesta zapovjednika i zamjenika zapovjednika popunjavaju se putem javnog
natječaja na vrijeme od četiri godine.
Uvjeti za imenovanje rukovoditelja iz stavka 1. ovog članka utvrđeni su zakonom, Statutom
JVP i ovim Pravilnikom.
Ostala radna mjesta utvrđena Sistematizacijom poslova i zadaća popunjavaju se
oglašavanjem na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i oglasnim pločama JVP, a mogu se oglasiti
i u dnevnom tisku.
Članak 9.
Radni odnos zasniva se sklapanjem ugovora o radu između zapovjednika JVP i radnika.
Zapovjednik JVP može radnicima za trajanje radnog odnosa ponuditi sklapanje ugovora o
radu za obavljanje drugih poslova, a po postupku i u slučajevima predviđenim zakonom, ovim
Pravilnikom i drugim aktima.
Za sklapanje ugovora o radu iz stavka 2. ovog članka nije potrebno oglašavanje slobodnog
radnog mjesta.
Članak 10.
Zapovjednik JVP može odlučiti da se prije izbora kandidata izvrši prethodna provjera
stručnih i drugih radnih sposobnosti kandidata razgovorom, testiranjem i sl.
Prethodnu provjeru sposobnosti kandidata provodi povjerenstvo od tri člana koje, za svaki
pojedini slučaj, imenuje zapovjednik JVP.
Članak 11.
Radniku se prilikom zasnivanja radnog odnosa utvrđuje probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Probni rad radnika prati povjerenstvo od tri člana, koje imenuje zapovjednik JVP. Članovi
povjerenstva moraju biti radnici koji imaju najmanje isti stupanj stručne spreme kao i radnik na
probnom radu.
Povjerenstvo je dužno dostaviti ocjenu radnika na probnom radu najkasnije pet dana prije
isteka probnog rada.
Ako je ocjena povjerenstva negativna, zapovjednik JVP donosi odluku o prestanku radnog
odnosa, a otkazni rok je sedam dana.
IV.

PRIPRAVNICI
Članak 12.

Pripravnici su osobe koje se prvi put zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale, a
primaju se u radni odnos na određeno vrijeme sukladno potrebama i financijskom planu JVP.
Članak 13.
Radni odnos sa pripravnikom zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
Članak 14.
Zapovjednik JVP dužan je pripravniku odrediti mentora.
Zapovjednik JVP, na prijedlog mentora, donosi program osposobljavanja pripravnika.
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Mentor je dužan pratiti stručni rad i razvoj radnika u toku rada te o istom dostaviti izvješće
zapovjedniku JVP.
Članak 15.
Nakon uspješno provedenog pripravničkog staža, s pripravnikom se može zasnovati radni
odnos na neodređeno vrijeme ako postoji slobodno radno mjesto i potreba za popunom tog radnog
mjesta.
Za popunu radnog mjesta na način iz prethodnog stavka nije potrebno oglašavati slobodno
radno mjesto.

V.

OBRAZOVANJE RADNIKA
Članak 16.

Radniku se sukladno mogućnosti i potrebama rada omogućava daljnje školovanje,
obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje.
Prava i obveze iz prethodnog stavka utvrđuju se posebnim ugovorom.

VI.

SISTEMATIZACIJA POSLOVA I ZADAĆA JVP S KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI
RADNIH MJESTA
Članak 17.
U JVP sistematizirana su sljedeća radna mjesta:

1.

ZAPOVJEDNIK VATROGASNE POSTROJBE

Opis poslova i zadaća:
- organizira, vodi rad, djelovanje i poslovanje vatrogasne postrojbe
- predstavlja i zastupa vatrogasnu postrojbu
- odgovara za zakonitost u radu vatrogasne postrojbe
- predlaže plan i program rada vatrogasne postrojbe
- nalogodavac je za izvršenje financijskog plana vatrogasne postrojbe
- provodi odluke Upravnog vijeća
- organizira vatrogastvo na području djelovanja vatrogasne postrojbe
- donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika vatrogasne postrojbe
- donosi odluke u svezi s radom i poslovanjem vatrogasne postrojbe sukladno Zakonu o
vatrogastvu
- obavlja stručni nadzor
- rukovodi složenim vatrogasnim intervencijama
- donosi ostale akte i obavlja poslove utvrđene Statutom vatrogasne postrojbe
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti
Uvjeti:
- visoka stručna sprema iz područja zaštite od požara ili tehničkog smjera,
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
- najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i
odgovornostima.
- znanje rada na računalu
- organizacijske sposobnosti
Broj izvršitelja: 1
Koeficijent složenosti: 7,42
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2.

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA VATROGASNE POSTROJBE

Opis poslova i zadaća:
- neposredno rukovodi i organizira rad u vatrogasnoj postrojbi
- mijenja zapovjednika u njegovoj odsutnosti ili u slučaju privremene spriječenosti
- objedinjuje i usmjerava rad vatrogasnih postaja, odnosno smjena
- obavlja stručni nadzor
- rukovodi složenim vatrogasnim intervencijama
- usklađuje rad vatrogasnog operativnog centra
- nadzire rad pomoćnika i radionica
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i poslove po nalogu zapovjednika kome je i
odgovoran
Uvjeti:
- visoka stručna sprema iz područja zaštite od požara ili tehničkog smjera
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
- najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i
odgovornostima.
- znanje rada na računalu
- organizacijske sposobnosti
Broj izvršitelja: 1
Koeficijent složenosti: 6,71
3.

POMOĆNIK ZA OPERATIVNE POSLOVE

Opis poslova i zadaća:
- organizira u suradnji sa zapovjednicima postaja i smjena teorijsku i praktičnu nastavu i
obuku
- rukovodi vatrogasnim intervencijama
- neposredno rukovodi i organizira rad na održavanju i obnavljanju tehnike
- surađuje i uvodi novu opremu i tehniku u operativnu funkciju
- prati stanje tehnike i normizaciju
- sudjeluje u izradi programa i planova
- izrađuje izvješća i predlaže poboljšanja
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i poslove po nalogu zapovjednika i zamjenika
Uvjeti:
- visoka stručna sprema iz područja zaštite od požara ili tehničkog smjera,
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
- najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i
odgovornostima.
- znanje rada na računalu
- organizacijske sposobnosti
Broj izvršitelja: 1
Koeficijent složenosti: 6,19
4.

POMOĆNIK ZA PREVENTIVU I OPĆE POSLOVE

Opis poslova i zadaća:
- predlaže preventivne mjere zaštite od požara na području djelovanja vatrogasne postrojbe
- vodi preventivne poslove na području djelovanja vatrogasne postrojbe (preventivni pregledi
objekata, hidrantske mreže, sustava za gašenje i dr.)
- neposredno rukovodi i organizira rad na održavanju objekata postrojbe, vatrogasnih vozila i
održavanju druge tehnike
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-

surađuje sa zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika vatrogasne postrojbe pri uvođenju
nove opreme i tehnike u operativnu funkciju
organizira tekuće i investiciono održavanje objekata i investicije
skrbi o poslovnim prostorima i ugrađenoj opremi i sustavima
prati zakonsku regulativu i normizaciju
sudjeluje u izradi procjena ugroženosti od požara i planova zaštite
prati stanje i ažurira operativne podatke iz planova zaštite od požara
sudjeluje u organizaciji i provođenju teorijske i praktične nastave
izrađuje izvješća i predlaže poboljšanja
učestvuje u vatrogasnim intervencijama
obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti po nalogu zapovjednika i zamjenika
zapovjednika vatrogasne postrojbe
za svoj rad odgovoran je zapovjedniku i zamjeniku zapovjednika vatrogasne postrojbe

Uvjeti:
- visoka stručna sprema iz područja zaštite od požara ili tehničkog smjera,
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
- najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i
odgovornostima.
- znanje rada na računalu
- organizacijske sposobnosti
Broj izvršitelja: 1
Koeficijent složenosti: 6,19
5.

ZAPOVJEDNIK SMJENE VATROGASNE POSTROJBE

Opis poslova i zadaća:
- organizira, vodi rad, djelovanje smjene vatrogasne postrojbe
- odgovara za učinkovitost vatrogasne intervencije
- rukovodi složenim intervencijama
- prati tijek jednostavnih intervencija gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih
požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
ekološkim i inim nesrećama
- sudjeluje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija i humanitarnim
aktivnostima
- planira i provodi obuku smjene
- usklađuje rad vatrogasnog operativnog centra, kojeg prati i nadzire
- surađuje sa pomoćnikom za operativne poslove i zapovjednicima postaja
- prati čimbenike značajne za uspješno obavljanje intervencija
- odgovoran je zapovjedniku/zamjeniku zapovjednika vatrogasne postrojbe, pomoćniku za
operativne poslove
- vodi potrebne evidencije i izrađuje izvješća i planove
- planira i predlaže poboljšanja
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i naloge zapovjednika/zamjenika zapovjednika
vatrogasne postrojbe, kojima je neposredno odgovoran
Uvjeti:
- visoka ili viša stručna sprema smjera zaštite od požara ili tehničkog smjera
- iznimno radnici zatečeni na radnom mjestu zapovjednika smjena koji na dan stupanja na
snagu ovoga Pravilnika imaju srednju stručnu spremu smjera zaštite od požara ili tehničkog
smjera, mogu i nadalje obavljati te poslove ako su ih neprekidno obavljali više od 10
godina,
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
- najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i
odgovornostima.
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- znanje rada na računalu
Broj izvršitelja: 4
Koeficijent složenosti: 3,59
6.

VODITELJ SMJENE VATROGASNE POSTROJBE

Opis poslova i zadaća:
- zamjenjuje zapovjednika smjene vatrogasne postrojbe
- odgovara za učinkovitost vatrogasne intervencije
- rukovodi složenim intervencijama
- prati tijek jednostavnih intervencija gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih
požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
ekološkim i inim nesrećama
- sudjeluje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija i humanitarnim
aktivnostima
- planira i provodi obuku smjena postaja
- surađuje sa pomoćnikom za operativu i zapovjednicima postaja
- odgovoran je zapovjedniku/zamjeniku zapovjednika vatrogasne postrojbe, pomoćniku za
operativne poslove, zapovjedniku smjene
- vodi potrebne evidencije i izrađuje izvješća i planove
- planira i predlaže poboljšanja
- organizira rad smjene, skrbi o izvršenju povjerenih poslova
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i naloge nadređenih zapovjednika
Uvjeti:
- viša stručna sprema smjera zaštite od požara ili tehničkog smjera
- iznimno radnici zatečeni na radnom mjestu voditelja vatrogasne postrojbe koji na dan
stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju srednju stručnu spremu smjera zaštite od požara
ili tehničkog smjera, mogu i nadalje obavljati te poslove ako imaju više od 10 godina radnog
iskustva u vatrogastvu, od čega najmanje 2 poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i
odgovornostima,
- najmanje 5 godina radnog iskustva u vatrogastvu, od čega najmanje 2 poslovima
vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
- znanje rada na računalu,
- organizacijske sposobnosti
Broj izvršitelja: 8
Koeficijent složenosti: 3,32
7.

VODITELJ VATROGASNOG OPERATIVNOG CENTRA

Opis poslova i zadaća:
- Rukovodi vatrogasnim operativnim centrom
- ažurira i izrađuje planove i operativne podatke, održava softwer,
- prati i proučava najnovija dostignuća iz područja komunikacija, elektronike i informatike,
- vodi praktične i teorijske obuke radnika JVP s komunikacijskim, računalnim i drugim
elektronskim sustavima
- rukovodi složenim vatrogasnim intervencijama
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti i po nalozima nadređenih zapovjednika
Uvjeti:
- visoka ili viša stručna sprema smjera zaštite od požara ili tehničkog smjera
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
- najmanje 5 godina radnog iskustva u vatrogastvu, od čega najmanje 2 poslovima
vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
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- znanje rada na računalu,
- organizacijske sposobnosti
Broj izvršitelja: 1
Koeficijent složenosti: 4,75
8.

STRUČNI SURADNIK ZA TELEKOMUNIKACIJE

Opis poslova i zadaća:
- ažurira i izrađuje planove i operativne podatke, održava softwer,
- održava, razvija i unapređuje telefonski sustav, sustav radio veze vatrodojavnog sustava,
računala i računalne opreme, elektronskih uređaja i elektronskih komponenti na
vatrogasnim vozilima
- prati i proučava najnovija dostignuća iz područja komunikacija, elektronike i informatike,
- vodi praktične i teorijske obuke radnika JVP s komunikacijskim, računalnim i drugim
elektronskim sustavima,
- rukovodi operativnim centrom
- daje potporu zapovjedništvu i operativnom centru kod složenih vatrogasnih intervencija
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti i po nalozima nadređenih zapovjednika
Uvjeti:
- visoka ili viša stručna sprema smjera zaštite od požara ili tehničkog smjera
- dobro znanje rada na računalu (Windows, MS Office, GIS), instalacija programa, ugradnja
komponenti računala, održavanje mreže i sl.
- poznavanje komunikacijskih sustava
- stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
Broj izvršitelja: 1
Koeficijent složenosti: 5,69
9.

VATROGASAC - OPERATIVNI DEŽURNI VATROGASNE POSTROJBE

Opis poslova i zadaća:
- zaprima dojave, vrši uzbunjivanje i obavješćivanje, prati tijek intervencija, pruža cjelovitu
podršku interventnim ekipama, aktivno učestvuje u intervenciji
- obavlja poslove sukladno interventnim planovima i ostalim aktima
- posreduje u komuniciranju
- odgovoran je zapovjedniku/zamjeniku/pomoćniku/zapovjedniku smjene vatrogasne
postrojbe/voditelju vatrogasnog operativnog centra
- prati izmjene procjena ugroženosti, planova zaštite,
- prati raspoložive snage na području svoje nadležnosti
- vodi evidencije o nastalim događajima i izvještava o njima
- poduzima ostale radnje iz svoje nadležnosti
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i naloge nadređenih
Uvjeti:
- viša stručna sprema smjera zaštite od požara ili tehničkog smjera
- iznimno srednja stručna sprema vatrogasnog smjera ako imaju više od 10 godina radnog
iskustva u vatrogastvu, od čega najmanje 5 poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i
odgovornostima,
- najmanje 5 godina radnog iskustva u vatrogastvu,
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
- znanje rada na računalu,
- organizacijske sposobnosti
Broj izvršitelja: 4
Koeficijent složenosti: 3,13
10.

POMOĆNIK OPERATIVNOG DEŽURNOG VATROGASNE POSTROJBE

7

8

Opis poslova i zadaća:
- zaprima dojave, vrši uzbunjivanje i obavješćivanje, prati tijek intervencija, pruža cjelovitu
podršku interventnim ekipama, aktivno učestvuje u intervenciji
- obavlja poslove sukladno interventnim planovima i ostalim aktima
- posreduje u komuniciranju
- odgovoran je zapovjedniku/zamjeniku/pomoćniku/zapovjedniku smjene vatrogasne
postrojbe/voditelju vatrogasnog operativnog centra/operativnom dežurnom
- prati raspoložive snage na području svoje nadležnosti
- vodi evidencije o nastalim događajima i izvještava o njima
- poduzima ostale radnje iz svoje nadležnosti
- predlaže poboljšanja
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i naloge nadređenih zapovjednika
Uvjeti:
- srednja stručna sprema smjera vatrogasnog smjera
- najmanje 10 godina radnog iskustva u vatrogastvu,
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
- znanje rada na računalu,
Broj izvršitelja: 4
Koeficijent složenosti: 3,04
11.

VATROGASAC – VODITELJ VATROGASNOG ODJELJENJA

Opis poslova i zadaća:
- samostalno rukovodi vatrogasnim intervencijama gašenja požara i spašavanja ljudi i
imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i
opasnim situacijama, ekološkim i inim nesrećama
- samostalno rukovodi jednostavnim vatrogasnim intervencijama,
- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija i humanitarnim
aktivnostima,
- odgovara za učinkovitost vatrogasne intervencije
- planira i provodi obuku smjena postaja
- odgovoran je voditelju smjene vatrogasne postrojbe i zapovjedniku smjene
- vodi potrebne evidencije i izrađuje izvješća i planove
- planira i predlaže poboljšanja
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i naloge nadređenih zapovjednika
Uvjeti:
- viša stručna sprema smjera zaštite od požara ili tehničkog smjera
- iznimno srednja stručna sprema vatrogasnog smjera ako imaju više od 10 godina radnog
iskustva u vatrogastvu
- najmanje 5 godina radnog iskustva u vatrogastvu,
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
- znanje rada na računalu,
- organizacijske sposobnosti
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
Broj izvršitelja: 8
Koeficijent složenosti: 3,04
12.

VATROGASAC – VODITELJ VATROGASNE GRUPE

Opis poslova i zadaća:
- neposredno sudjeluje u intervencijama gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine
ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
situacijama te obavlja i druge poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama i
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-

samostalno rukovodi jednostavnim vatrogasnim intervencijama pod nadzorom nadležnog
zapovjednika,
sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija i humanitarnim
aktivnostima
odgovara za učinkovitost vatrogasne intervencije
izvodi obuku i vježbe
odgovoran je voditelju vatrogasnog odjeljenja
vodi potrebne evidencije i izrađuje izvješća
obavlja poslove na održavanju tehnike i objekata
obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i naloge nadređenih zapovjednika

Uvjeti:
- srednja stručna sprema vatrogasnog smjera
- najmanje 3 godine radnog iskustva u vatrogastvu
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- znanje rada na računalu.
Broj izvršitelja: 32
Koeficijent složenosti : 2,76
13.

VATROGASAC VOZAČ VATROGASNOG VOZILA

Opis poslova i zadaća:
- neposredno sudjeluje u intervencijama gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine
ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
situacijama te obavlja i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,
- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija i humanitarnim
aktivnostima
- rukuje vatrogasnim vozilima, pumpama, ostalim spravama i opremom
- izvodi obuku i vježbe
- odgovara za učinkovitost zadužene opreme sredstva rada koja koristi
- obavlja poslove na održavanju vozila, tehnike i objekata
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i naloge nadređenih zapovjednika
Uvjeti:
- srednja stručna sprema vatrogasnog smjera
- vozač motornih vozila C kategorije
- najmanje 3 godine radnog iskustva u vatrogastvu
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
Broj izvršitelja: 32
Koeficijent složenosti: 2,76
14.

VATROGASAC

Opis poslova i zadaća:
- neposredno sudjeluje u intervencijama gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine
ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
situacijama te obavlja i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,
- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija i humanitarnim
aktivnostima
- izvodi obuku i vježbe
- odgovara za učinkovitost zadužene opreme sredstva rada koja koristi
- obavlja poslove na održavanju tehnike i objekata
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i naloge nadređenih zapovjednika
Uvjeti:
- srednja stručna sprema vatrogasnog smjera,
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti

9

10

nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
Broj izvršitelja: 36
Koeficijent složenosti: 2,59
-

15.

ZAPOVJEDNIK VATROGASNE POSTAJE

Opis poslova i zadaća:
- neposredno rukovodi i organizira rad vatrogasne postaje
- surađuje sa zapovjednicima smjena i voditeljima smjena na provedbi zadaća utvrđenih
planovima obuke i održavanja i prijedlozima za unapređenje službe
- odgovara za operativnu sposobnost postaje i vodi brigu o skupnoj opremi i sredstvima
- rukovodi složenim intervencijama
- vodi evidencije i statistiku intervencija
- provjerava evidencije prisustva na radu i vođenje ostalih evidencija sukladno uputama o
radu vatrogasne postrojbe u svim segmentima
- vodi skrb o imovini vatrogasne postaje i njenom korištenju
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i poslove po nalogu zapovjednika i zamjenika,
kojima je neposredno odgovoran
Uvjeti:
- visoka ili viša stručna sprema smjera zaštite od požara ili tehničkog smjera
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
- najmanje 5 godina radnog iskustva u vatrogastvu,
- znanje rada na računalu
- organizacijske sposobnosti
Broj izvršitelja: 2
Koeficijent složenosti: 4,00
16.

VATROGASAC – POSLOVOĐA RADIONE

Opis poslova i zadaća:
- neposredno rukovodi i organizira rad u radionama vatrogasne postrojbe
- surađuje sa zapovjednicima postaja, smjena i voditeljima smjena na provedbi zadaća
utvrđenih planovima održavanja opreme, sprava i poslovnog prostora
- odgovaran je pomoćniku za operativne poslove i usklađuje rad sukladno planovima
- vodi dokumentaciju pokretne imovine i skrbi o njenom održavanju
- odgovara za ispravnost i funkcionalnost tehnike vatrogasne postrojbe
- skrbi o zaprimanju, garantnim i servisnim rokovima, te načinu korištenja opreme
- vodi evidencije prisustva na radu radionica i skladišta
- učestvuje u vatrogasnim intervencijama po nalogu zapovjednika/zamjenika/ pomoćnika za
operativne poslove vatrogasne postrojbe
- kada učestvuje u vatrogasnim intervencijama odgovoran je rukovoditelju intervencije
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i poslove po nalogu zapovjednika i zamjenika i
pomoćnika za operativno tehničke poslove
Uvjeti:
- viša stručna sprema tehničkog smjera ili srednja školska sprema vatrogasnog smjera i
vozač motornih vozila
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- najmanje 5 godina radnog iskustva u vatrogastvu
- vozač motornog vozila najmanje C kategorije
- znanje rada na računalu
Broj izvršitelja: 1
Koeficijent složenosti: 3,71
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17. VATROGASAC – AUTOMEHANIČAR
Opis poslova i zadaća:
- obavlja poslove automehaničarske struke
- surađuje sa zapovjednicima postaja, smjena i voditeljima smjena na provedbi zadaća
utvrđenih planovima održavanja vozila, opreme, sprava i poslovnog prostora
- odgovaran je poslovođi radionica i u njegovom ga odsustvu zamjenjuje
- učestvuje u vatrogasnim intervencijama po nalogu zapovjednika/zamjenika / pomoćnika /
poslovođe radionica vatrogasne postrojbe
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i poslove po nalogu zapovjednika i zamjenika i
pomoćnika za operativno tehničke poslove
Uvjeti:
- srednja stručna sprema vatrogasnog smjera i vozač motornih vozila
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- najmanje 3 godine radnog iskustva u vatrogastvu
- vozač motornog vozila najmanje C kategorije
Broj izvršitelja: 1
Koeficijent složenosti: 3,53
18.

VATROGASAC – AUTOELEKTRIČAR

Opis poslova i zadaća:
- obavlja poslove autoelektričarske struke
- održava vozila, opremu i sprave, poslovni prostor, sustave pod naponom
- odgovaran je poslovođi radionica
- učestvuje u vatrogasnim intervencijama po nalogu zapovjednika / zamjenika / pomoćnika /
poslovođe radionica vatrogasne postrojbe
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i poslove po nalogu zapovjednika i zamjenika i
pomoćnika za operativne poslove
Uvjeti:
- srednja stručna sprema elektrotehničkog i vatrogasnog smjera
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- najmanje 3 godine radnog iskustva u vatrogastvu
- vozač motornog vozila najmanje B kategorije
Broj izvršitelja: 1
Koeficijent složenosti: 3,53
19.

VATROGASAC – SERVISER APARATA ZA ZAŠTITU DIŠNIH ORGANA

Opis poslova i zadaća:
- obavlja poslove održavanja sprava za zaštitu dišnih organa i ostale zaštitne opreme
- odgovaran je poslovođi radionica
- vodi potrebnu dokumentaciju
- učestvuje u vatrogasnim intervencijama po nalogu zapovjednika/zamjenika / pomoćnika /
poslovođe radionica vatrogasne postrojbe
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i poslove po nalogu zapovjednika i zamjenika i
pomoćnika za operativne poslove
Uvjeti:
- srednja stručna sprema vatrogasnog smjera
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- licenca za obavljanje poslova (posude pod tlakom, licenca za održavanje opreme)
- najmanje 3 godine radnog iskustva u vatrogastvu
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- vozač motornog vozila najmanje B kategorije
Broj izvršitelja: 1
Koeficijent složenosti: 3,71

20.

VATROGASAC – SPREMIŠTAR – NABAVLJAČ

Opis poslova i zadaća:
- obavlja poslove skladištara i nabavljača
- vodi potrebite evidencije nužne za skladišno poslovanje
- prati i predlaže obnavljanje zaliha skladišta (opreme, sredstava, odora i sl.)
- surađuje sa poslovođom radionica, zapovjednicima postaja i zapovjednicima smjena
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i poslove po nalogu zapovjednika i zamjenika i
pomoćnika za operativne poslove
- učestvuje u vatrogasnim intervencijama
- odgovara zapovjednicima postaja, pomoćniku, zamjeniku i zapovjedniku postrojbe
Uvjeti:
- srednja stručna sprema vatrogasnog smjera
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
- najmanje 3 godine radnog iskustva u vatrogastvu
- vozač motornog vozila najmanje C kategorije
- znanje rada na računalu
Broj izvršitelja: 1
Koeficijent složenosti: 3,53
21.

DEŽURNI VATROGASNE POSTAJE

Opis poslova i zadaća:
- obavlja dežurstvo u vatrogasnoj postaji
- regulira i evidentira ulaz/izlaz vozila i stranaka,
- odgovara za učinkovitost zadužene opreme sredstva rada koja koristi
- obavlja poslove na održavanju tehnike i objekata
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i naloge nadređenih zapovjednika
Uvjeti:
- srednja stručna sprema vatrogasnog smjera
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv
službene dužnosti
Broj izvršitelja: 1
Koeficijent složenosti: 3,11
22.

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE I FINANCIJSKE POSLOVE

Opis poslova i zadaća:
- vođenje uredskog poslovanja
- primanje i otpremanje pošte
- prijepis i izrada pisanih materijala
- vođenje evidencija
- ažuriranje arhiva – pismohrane
- suradnja sa stručnom službom u vođenju kadrovskih poslova
- suradnja sa stručnom službom u vođenju materijalno-financijskog poslovanja
- priprema i ispisuje potrebne odluke
- praćenje financijskog poslovanja
- blagajničko poslovanje
- kontrola evidencija radnog vremena, obračuna radnih sati
- priprema obračuna plaća, ostalih primanja, dobavljača i obračun usluga
- vođenje ulaznih i izlaznih računa,
- vođenje poslova nabave,
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vođenje evidencija o poslovanju
obavlja ostale poslove po nalogu zapovjednika/zamjenika zapovjednika vatrogasne
postrojbe
neposredno odgovara zapovjedniku/zamjeniku zapovjednika vatrogasne postrojbe

Uvjeti:
- viša stručna sprema ekonomskog ili upravnog smjera ili srednja stručna sprema
ekonomskog, upravnog, administrativnog smjera ili gimnazija
- najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- znanje rada na računalu (Office, Windows)
Broj izvršitelja: 2
Koeficijent složenosti: 3,33
23. SPREMAČ – SERVIR
Opis poslova i zadaća:
- čišćenje i održavanje cjelokupnog poslovnog prostora
- serviranje napitaka i podjela toplog obroka
- skrb o zaduženoj opremi i inventaru na uporabi
- angažiranje za posebne potrebe (veći požari i sl.)
- za rad direktno odgovaraju zapovjedniku postaje
Uvjeti :
- osnovna škola, NKV radnica
Broj izvršitelja: 1
Koeficijent složenosti: 1,86

VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.

Kadrovski i materijalno-financijski poslovi za JVP povjereni su odlukom osnivača stručnim
službama gradske uprave Grada Rijeke.
Članak 19.
Radnici zatečeni u JVP na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavljaju sa radom u
JVP te će im se sukladno odredbama ovog Pravilnika uskladiti ugovori o radu ukoliko je došlo do
izmjena naziva radnih mjesta, uvjeta radnih mjesta, koeficijenata složenosti ili opisa poslova i
zadaća.
Članak 20.
Radnici zatečeni na poslovima profesionalnog vatrogasca koji nemaju najmanje srednju
školsku spremu vatrogasnog smjera, a imaju srednju školsku spremu u obvezi su završiti
prekvalifikaciju najkasnije u roku od 12 mjeseci sukladno sklopljenim ugovorima o radu.
Članak 21.
Radnici na poslovima profesionalnog vatrogasca koji sukladno Sistematizaciji poslova i
zadaća moraju imati položen stručni ispit, u obvezi su ga položiti najkasnije u roku od 12 mjeseci
od dana sklapanja ugovora o radu.
Članak 22.
Zapovjednik može radniku raspoređenom na radno mjesto utvrđeno ovim Pravilnikom
uvećati koeficijent složenosti poslova do 10 % ukoliko radnik obavlja dodatne poslove, a po
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posebnim ovlastima i usavršavanjima, nužne za djelotvorno funkcioniranje postrojbe (npr. serviser
aparata za početno gašenje, rukovatelj kotlovnice, ovlašteni serviser sprava i opreme, ronioci i sl.).
Uvećanje koeficijenta utvrđuje se posebnom odlukom i može biti na određeni rok.
Članak 23.
Radnicima koji zbog potrebe službe privremeno zamjenjuju odsutne radnike na poslovima
veće složenosti, a duže od mjesec dana, za vrijeme dok obavljaju iste poslove, pripada koeficijent
složenosti posla kojeg obavljaju odnosno koeficijent složenosti posla koji je za njih povoljniji.
Za poslove iz stavka 1. ovog članka zapovjednik JVP je dužan izdati posebnu odluku.
Članak 24.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Broj: 1518/2017
Rijeka, 21. 12. 2017.
Za osnivača:
Predsjednik Upravnog vijeća
mr.sc. Mladen Vukelić

Zapovjednik JVP
Hinko Mance, dipl.inž.
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