
 

    

 

 

 

 

 Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 

29/97., 47/99., 35/08., 127/19.), članka 31. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 

125/19.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 

broj 33/01., 50/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 

19/13., 137/15., 123/17., 98/19.), te članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“, broj 3/18) Općinsko vijeće Općine Bukovlje na svojoj 28. sjednici 

održanoj dana 1. ožujka 2021. godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke 

o suosnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda 

 

 

Članak 1. 

  U Odluci o osnivanju javne ustanove JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA 

SLAVONSKOG BRODA („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 28/20), članak 1. 

mijenja se i glasi: 

         „ Javnu vatrogasnu postrojbu sukladno čl. 31. St 5. Zakona o vatrogastvu osnivaju : 

 

Grad Slavonski Brod, OIB:58007872049, Vukovarska 1, Slavonski Brod 

Općina Gornja Vrba, OIB:57288773562, Braće Radić 1, Gornja Vrba 

Općina Bukovlje, OIB:90513143012, j. Kozarca 20, Bukovlje 

 a sporazumom na temelju odluka utvrđuju se međusobna prava i obveze sukladno odredbama 

zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje ustanova i odredbama ovoga Zakona te istodobno 

mogu osnovati i područnu vatrogasnu zajednicu. 

Javna vatrogasna postrojba sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i 

tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i 

tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te 

obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, 

moru, jezerima i rijekama“. 

 

Članak 2. 

  Članak 4. mijenja se i glasi: 

„Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe je: 

sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje 

požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje 

tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, 

ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama“. 
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Članak 3. 

  Članak 6. Odluke mijenja se i glasi: 

 „Tijela Javne vatrogasne postrojbe su Vatrogasno vijeće i Zapovjednik. 

Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće od 5 članova. 

 Članove Vatrogasnog vijeća imaju: 

1 član predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice 

1 član predstavnik Vatrogasne zajednice županije 

1 član predstavnik Vatrogasne zajednice grada 

1 član – predstavnik osnivača 

1 član – predstavnik radnika. 

Članovi Vatrogasnog vijeća biraju između sebe predsjednika na prvoj sjednici. 

Članovi Vatrogasnog vijeća imenuju se s trajanjem mandata od 5 godina. 

Vatrogasno vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova Vatrogasnog vijeća“. 

 

Članak 4. 

 Članak 7. Odluke mijenja se i glasi: 

             „Vatrogasno vijeće Javne Vatrogasne postrojbe: 

1. donosi, uz prethodnu suglasnost osnivača, Statut Vatrogasne postrojbe, 

2. donosi, na prijedlog Zapovjednika opće akte Javne Vatrogasne postrojbe (Pravilnik o 

unutarnjem ustrojstvu i Pravilnik o radu, Pravilnik o plaćama djelatnika, godišnji 

obračun i druge opće akte), ako zakonom nije propisano drugačije, 

3. donosi, na prijedlog Zapovjednika, Program  rada i Financijski plan, uz prethodnu 

suglasnost osnivača, te nadzire njegovo izvršenje, 

4. donosi, na prijedlog Zapovjednika Godišnji obračun i 

 5.   donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom i Statutom. 

 U slučaju promjene djelatnosti, odluku o promjeni djelatnosti donosi Vatrogasno vijeće uz 

suglasnost osnivača. 

Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti podnosi se istovremeno nadležnim tijelima svih 

osnivača, koji su dužni o zahtjevu odlučiti u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. 

Smatra se da je prethodna suglasnost osnivača dana, kada svoju suglasnost daju nadležna tijela 

2/3 osnivača. 

Ukoliko se nadležno tijelo osnivača ne očituje u roku iz st. 3. ovoga članka, također se smatra da 

je suglasnost dana.“ 

 

Članak 5. 

 Članak 8. Odluke mijenja se i glasi: 

 „Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe predstavlja i zastupa vatrogasnu postrojbu, 

poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vatrogasne postrojbe, zastupa vatrogasnu postrojbu 

u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s 

javnim ovlastima, organizira i vodi rad i poslovanje vatrogasne postrojbe. Zapovjednik je 

odgovoran za zakonitost, operativnost i stručnost rada javne vatrogasne postrojbe. 

 Zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, uz prethodnu suglasnost županijskog 

vatrogasnog zapovjednika, imenuje i razrješava  gradonačelnik odnosno odlukom o osnivanju 

zajedničke javne vatrogasne postrojbe utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave, na mandat od 

pet godina na temelju javnog natječaja“. 
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Članak 6. 

 Članak 10. Odluke mijenja se i glasi: 

 „Sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i opremanje  javne vatrogasne postrojbe 

osigurava se u proračunu općina i grada i  čije područje pokrivaju“. 

  

Članak 7. 

 Članak 11. Odluke mijenja se i glasi: 

 „Sredstva koja javna  vatrogasna postrojba ostvari vlastitom djelatnošću mogu se koristiti 

za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti“. 

 

                                                                     Članak 8. 

 Članak 12. Odluke, mijenja se i glasi: 

 „Ako u obavljanju svoje djelatnosti Javna vatrogasna postrojba ostvari višak prihoda, taj 

se višak prihoda prenosi u proračun za tekuću proračunsku godinu. 

Eventualni manjak prihoda u poslovanju pokrit će se iz sredstava proračuna Osnivača u postotku 

koji je jednak postotku učešća sufinanciranja svakog pojedinog osnivača u odnosu na ukupni 

iznos sufinanciranja od strane svih osnivača“. 

 

Članak 9. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.  

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

 

KLASA: 810-01/20-01/16 

URBROJ: 2178/25-02-21-2 

U Bukovlju, 1. ožujka 2021. godine 

 

 

                                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                            Danijel Kovačević, inž.građ. 

 

 

 

 

 

 

 


