
 Na temelju članka 30. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca, 
Upravno vijeće na sjednici održanoj  28. prosinca 2017. godine donosi: 
 

P  O  S  L  O  V  N  I  K 
 

O RADU UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE 
POSTROJBE GRADA KARLOVCA 

 
Članak 1. 

 Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja na sjednicama Upravnog 
vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca, (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće). 
 

Članak 2. 
 Upravno vijeće zasjeda, radi i donosi odluke na sjednicama. 
 Sjednici Upravnog vijeća na poziv predsjednika Upravnog vijeća ili temeljem 
zaključka Upravnog vijeća mogu prisustvovati predstavnici tijela lokalne uprave i 
samouprave, stranaka, poduzeća, te drugih organizacija i institucija koji mogu 
učestvovati u raspravama, bez prava odlučivanja.  
 O sjednicama Upravnog vijeća vode se zapisnici i usvajaju na slijedećoj sjednici. 
Zapisnici se arhiviraju i čuvaju u pismohrani Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca.  
 

Članak 3. 
 Rad Upravnog vijeća je javan. 
 

Članak 4. 
 Članovi Upravnog vijeća dužni su učinkovito sudjelovati u radu Upravnog vijeća, 
imaju pravo učestvovati u raspravama po svim pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu, 
postavljati pitanja i tražiti  pojašnjenja od predsjednika Upravnog vijeća i zapovjednika 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca o radu i djelovanju Javne vatrogasne 
postrojbe, sukladno članku 29. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca.  
 

Članak 5. 
 Upravno vijeće može donositi pravovaljane odluke ako sjednici prisustvuje 
natpolovična većina članova. 
 Pravovaljane Odluke donose se natpolovičnom većinom glasova članova. 
 Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca, te njegove izmjene i dopune 
donose se većinom glasova svih članova Upravnog vijeća. 
 

Članak 6. 
 Upravno vijeće donosi odluke u pravilu javnim glasovanjem, ukoliko za pojedina 
pitanja ne odluči drugačije.  
 

Članak 7. 
 Izbor i opoziv predsjednika Upravnog vijeća i njegovog zamjenika vrši se 
sukladno članku 27. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca.  
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Članak 8. 
 Sjednice Upravnog vijeća saziva, predlaže dnevni red i rukovodi predsjednik 
Upravnog vijeća.  
 U slučaju njegove spriječenosti pripremu i vođenje sjednice obavlja član 
Upravnog vijeća kojeg je za to pismeno ovlastio predsjednik.  
 

Članak 9. 
 Predsjednik Upravnog vijeća, na temelju provedene rasprave po pojedinim 
pitanjima, te danih prijedloga formira zaključke i predlaže ih na usvajanje članovima 
Upravnog vijeća. 
 Predsjednik, kao voditelj Upravnog vijeća određuje vrijeme, prekid rada i 
nastavak rada Upravnog vijeća, te zaključuje sjednicu Upravnog vijeća. 
 

Članak 10. 
 Upravno vijeće radi na temelju materijala koje priprema i podnosi Upravnom 
vijeću zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe ili osobe koje on odredi.  
 Materijali za sjednicu Upravnog vijeća dostavljaju se članovima najmanje dva 
dana prije sjednice, osim izuzetno, kada se mogu dostaviti na sjednici.  
 

Članak 11. 
 Svaki član Upravnog vijeća koji želi sudjelovati u raspravi, javlja se usmeno 
predsjedniku Upravnog vijeća za raspravu.  
 Svaki član Upravnog vijeća ima pravo raspravljati o pitanjima koja su na 
dnevnom redu. O istim pitanjima može se u pravilu raspravljati jedanput, osim ako se 
radi o dodatnim pojašnjenjima. 
 Vrijeme izlaganja svakog člana Upravnog vijeća u pravilu je neograničeno.  
 

Članak 12. 
 Upravno vijeće nakon završene rasprave po pojedinim pitanjima, koja su na 
dnevnom redu donosi zaključke i ocjenu o postignutim rezultatima, te daje usmjerenja za 
daljnji rad i razvoj Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca.   
 

Članak 13. 
 Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 

                                                                                                 Predsjednik 
                                                                                                  Upravnog vijeća: 

                                                                                                                Sanja Sila  
         
         
 
Broj: 695-01/2017 
 
U Karlovcu, dana 28.prosinca 2017. 


