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Temeljem članka 6. i članka 19. Statuta Hrvatske udruge za zaštitu, Skupština Hrvatske udruge za 

zaštitu od požara je na sjednici održanoj dana xx.xx.2018. donijela slijedeći 

 

POSLOVNIK O RADU PODRUŽNICA 

 

OPĆE ODREDBE  

1. Članak 

Ovim Poslovnikom uređuje se način osnivanja i ustroj podružnica, tijela podružnica te prava i 

dužnosti članova tijela podružnica, ciljevi podružnica te međusobni odnos Hrvatske udruge 

za zaštitu od požara (u daljnjem tekstu HUZOP) i podružnica kao i druga pitanja važna za 

djelovanje podružnica.  

2. Članak 

Podružnica je teritorijalni ustrojstveni oblik HUZOP koja se osniva radi promicanja ciljeva 

HUZOP-a na teritorijalnom području za koji se osniva podružnica. 

Podružnica nema pravnu osobnost te poslovanjem podružnice prava i obveze stječe HUZOP.  

Podružnica djeluje u skladu s odredbama Statuta i drugih općih akata HUZOP-a te u skladu sa 

zaključcima i odlukama Upravnog odbora HUZOP-a. 

 

CILJEVI PODRUŽNICE 

3. Članak 

Podružnice se osnivaju u svrhu promicanja ciljeva HUZOP-a na teritorijalnim područjima za 

koja se osniva podružnica i to posebno slijedećih ciljeva: 

• promicanje ugradnje europskih stečevina iz područja zaštite od požara u hrvatsku 

stručnu praksu, 

• promicanje i poticanja ideje o potrebi provedbe zaštite od požara, 

• podizanje stručne razine zaštite od požara, 

• povezivanje stručnjaka sa područja zaštite od požara. 

 

4. Članak 

Ciljeve iz prethodnog članka ovog Poslovnika podružnica ostvaruje na teritorijalnim 

područjima za koji je osnovana kroz slijedeću djelatnost: 

• pomoć članovima pri organiziranju dopunskog školovanja i izobrazbe iz područja 

zaštite od požara, 

• davanje stručnih mišljenja savjetodavne prirode, 
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• sudjelovanje, po pozivu nadležnih tijela, u izradi nacrta zakona, podzakonskih i drugih 

akata koji utiču na razinu zaštite od požara, 

• sudjelovanje u raspravama od značaja za zaštitu od požara u Republici Hrvatskoj, 

• organiziranje seminara, predavanja, studijskih putovanja, javnih tribina i drugih 

sličnih aktivnosti vezanih za zaštitu od požara. 

 

ČLANSTVO U PODRUŽNICI 

5. Članak 

Članstvo u podružnici ostvaruje se potpisivanjem pristupnice. 

Članovi podružnice mogu biti samo osobe koje udovoljavaju uvjetima za članstvu u HUZOP-u 

sukladno odredbama Statua HUZOP i koje imaju prebivalište, odnosno sjedište, na području 

za koji se podružnica osniva.  

Članovi podružnice ujedno su i članovi udruge te imaju sva prava i obveze prema HUZOP-u 

sukladno odredbama Statuta HUZOP-a, a što uključuje između ostalog i plaćanje članarine 

HUZOP-u u iznosu kojeg odredi Upravni odbor HUZOP-a. 

Članovi podružnice imaju pravo i obvezu raditi na ostvarenju ciljeva i djelatnosti Podružnice i 

HUZOP-a. 

Svi članovi Podružnice stegovno odgovaraju sukladno Statutu HUZOP-a.  

 

OSNIVANJE PODRUŽNICE 

6. Članak 

Podružnicu za pojedino teritorijalno područje osniva Skupština HUZOP-a na prijedlog 

najmanje pet članova HUZOP-a koji imaju prebivalište, odnosno sjedište, na području jedne 

ili više jedinica područne (regionalne) samouprave za koje se osniva podružnica.  

Prijedlog za osnivanje podružnice prethodno razmatra Upravni odbor HUZOP-a. 

Prijedlog minimalno treba sadržavati slijedeće: 

• Razloge i ciljevi osnivanja podružnice; 

• Program stručnog rada; 

• Plan financijskog poslovanja.    

Upravni odbor HUZOP-a razmatra prijedlog, te ga prosljeđuje, zajedno sa pisanim 

mišljenjem, Skupštini HUZOP-a na usvajanje. 

Podružnica se osniva temeljem odluke Skupštine HUZOP-a većinom glasova,  sukladno 

odredbama članka 17. Statuta HUZOP-a. 
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TIJELA PODRUŽNICE 

7. Članak 

Tijela podružnice su: 

• Zbor, 

• Vijeće; 

• Predsjednik. 

 

Zbor podružnice 

8. Članak 

Zbor podružnice čine svi članovi podružnice s prebivalištem, odnosno sjedištem, na području 

te podružnice. 

Zbor podružnice: 

• izabire članove vijeća podružnice 

• izabire predsjednika podružnice 

• donosi smjernice za rad podružnice 

• odlučuje o drugim pitanjima koje po naravi spadaju u djelokrug rada podružnice 

Svaki član podružnice ima pravo nazočiti sjednici zbora podružnice i sudjelovati u radu zbora. 

9. Članak 

Zbor podružnice donosi odluke na sjednicama većinom glasova nazočnih članova. 

Sjednicu zbora podružnice saziva po potrebi predsjednik podružnice. Sjednica zbora 

podružnice mora se sazvati najmanje jednom godišnje. Ako predsjednik podružnice ne 

sazove sjednicu zbora podružnice, a za to se ukaže potreba, sjednicu može, iznimno, sazvati i 

predsjednik HUZOP-a. 

10. Članak 

Članove vijeća i predsjednika podružnice bira zbor podružnice većinom glasova nazočnih 

članova. 

Članovi vijeća i predsjednik podružnice biraju se tajnim glasovanjem. Izbori za članove vijeća i 

predsjednika podružnice pravovaljani su ako je zboru nazočilo najmanje 1/3 članova 

podružnice. 

Vijeće podružnice konstituirano je s danom izbora predsjednika podružnice s mandatom od 

četiri godine, koji je ujedno i predsjednik vijeća. 
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Vijeće podružnice 

11. Članak 

Vijeće podružnice koja ima do 50 članova, čine tri člana Podružnice, ako ima više od 50 

članova Podružnice vijeće čini pet članova. Član Upravnog odbora HUZOP-a sa područja 

regionalne samouprave koja je osnovala Podružnicu, ujedno je i član Vijeća Podružnice. 

Vijeće Podružnice obavlja sljedeće poslove: 
 

• provodi zaključke i odluke tijela HUZOP-a; 

• organizira stručna savjetovanja odnosno usavršavanje članova HUZOP-a i drugi 

zainteresiranih osoba; 

• razmatra primjedbe i prijedloge članova te ih po potrebi prosljeđuje Upravnom 

odboru HUZOP-a; 

• analizira rad i aktivnosti Podružnice 

• donosi financijski plan rada Podružnice; 

• redovito izvješćuje članove Podružnice o radu HUZOP-a. 

Vijeće podružnice donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. 

Predsjednik podružnice ujedno je i predsjednik vijeća podružnice. 

Sjednicu vijeća podružnice saziva po potrebi predsjednik podružnice. Sjednica vijeća 

podružnice mora se sazvati najmanje jednom godišnje. Ako predsjednik podružnice ne 

sazove sjednicu vijeća podružnice, a za to se ukaže potreba, sjednicu može, iznimno, sazvati i 

predsjednik HUZOP-a. 

 

Predsjednik podružnice 

12. Članak 

Predsjednik podružnice obavlja slijedeće poslove: 

• predstavlja Podružnicu; 

• organizira i vodi stručni rad Podružnice; 

• provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora HUZOP-a; 

• provodi odluke Zbora i Vijeća Podružnice; 

• saziva sjednice Vijeća i Zbora Podružnice; 

• izvještava Upravni odbor HUZOP-a o radu Podružnice i odlukama Vijeća Podružnice, 

po potrebi ali ne manje od jednom mjesečno; 

• potpisuje dokumente Podružnice.   

 

13. Članak 

Za svoj rad predsjednik podružnice odgovara zboru podružnice i HUZOP-u. 

14. Članak 
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U odsutnosti predsjednika podružnicu predstavlja osoba koju on ovlasti.  

15. Članak 

Predsjednik HUZOP-a ili najmanje 30% članova podružnice imaju pravo zatražiti razrješenje 

predsjednika podružnice i prije isteka mandata, u slučajevima: 

• kršenja poslovnika o radu Podružnice, 

• kršenja statuta HUZOP-a. 

U slučaju kršenja poslovnika podružnice odluku o razriješenu donosi vijeće podružnice. 

U slučaju kršenja statuta HUZOP-a odluku o razriješenu donosi skupština HUZOP-a.  

Iznimno, u slučaju nefunkcioniranja tijela podružnice, odluku o razrješenju predsjednika 

podružnice donosi Skupština HUZOP-a. 

16. Članak 

Nakon prijevremenog razrješenja predsjednika podružnice, predsjednik HUZOP-a imenuje 

privremenog predsjednika podružnice koji mora u roku od 30 dana sazvati zbor podružnice, 

na istom organizirati izbor novog predsjednika podružnice, u skladu s odredbama čl. 7. ovog 

Poslovnika. 

 

UKIDANJE PODRUŽNICE 

17. Članak 

Podružnica za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini HUZOP-a. 

Upravni odbor na prijedlog predsjednika HUZOP-a donosi prijedlog odluke o ukidanju 

Podružnice u slučaju kada: 

• Podružnica ne provodi zaključke i odluke tijela HUZOP-a; 

• Podružnica ne poštuje odredbe Statuta i drugih općih akta HUZOP-a; 

• Podružnica svojim radom šteti ugledu HUZOP-a. 

 

18. Članak 

Skupština HUZOP-a donosi odluku o ukidanju podružnice na prijedlog više od polovine 

članove Podružnice koji imaju prebivalište na području za koji je podružnica osnovana ili na 

prijedlog Upravnog odbora HUZOP-a. 
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ZAVRŠNE ODREDBE 

19. Članak 

Ovaj Poslovnik je usklađen sa Statutom HUZOP-a i stupa na snagu danom donošenja 

Skupštine HUZOP-a. 

 

U Zagrebu, xx.xx.2018. 

 

 


