
REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO • POSAVSKA ŽUPANIJA 

~~GRAD SLAVONSKI BROD .... 
GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-01/12-01/23 
URBROJ: 2178/01-07-12-2, 
Slavonski Brod, 27. travnja 2012. 

Temeljem članka 8. stavak l. i 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10), članka 
12. stavak l. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i 
odredbe članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije" br. 6/09. i 13/10.) Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 
21. sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine, donosi 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Slavonskog Broda 

Članak 1. 
Točka 11. Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog 

Broda mijenja se na način da se umjesto riječi "Gradonačelnik" stavlja riječ ,.Gradsko 
vijeće" u odgovarajućem padežu. 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Grada Slavonskog Broda". 

Predsjednik Gradskog vijeća 
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Dostaviti: 
l. Predsjednik Gradskog vijeća 
2. Gradonačelnik 
3. Javna vatrogasna postrojba 
4. Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 
5. Službeni glasnik 
6. Dosje 
7. Dokumentacija 
8. Zapisnik 
9. Pismohrana 



REPUBLIKA HRVATS_!<A 

~R()OSKO • POSAVSKA ZUPAN/JA 

• GRAD SLAV.ONSKI BROD 
IIPA.'OSKO VIJECE 

KLASA:.3' 5" 1 -0 4/09-01/ fW 
URBROJ: 2178/01-07-09-.2... 
Slavonski Brod, 24. rujna 2009. 
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Na temelju članka 8. stavak 1. i 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 106/99, 
117/01, 36/02, 96/03, 139/04- pročišćen tekst, 174/04 i 38/09.), članka 12. stavak 1. 

' 1na u ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08.) i članka 36. Statuta 
Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09.), Gradsko 
vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 5. sjednici od 24. rujna 2009. godine donosi 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke 

o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Slavonskog Broda 

Članak 1. 
Točka 3. Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda 

(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br:9/99) mijenja se na način da se umjesto 
riječi «Tome Skalice br: 2» stavljaju riječi «Vukovarska 1 ». 

Članak 2. 
Točke 11, 14, 16, 25, 26, 31. mijenjaju se na način da se umjesto riječi «Gradsko 

ooglavarstvo» stavlja riječ «Gradonačelnik» u odgovarajućem padežu. 

Članak 3. 
Točka 23. mijenja se i glasi: «Sredstva za financiranje redovne djelatnosti javne 

vatrogasne postrojbe osiguravaju se u Proračunu Grada.» 

Članak4. 
Točke 32, 33, 34 i 35 brišu se, a Točka 37. postaje Točka 32. 

Članak 5. 
B Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana objave u Službenom vjesniku 
rodsko-posavske županije. 

Gradskog vijeća: 
bič ić 



Na temelju članka 8. stavak J. i 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 106/99.), 
članka 12. stavak l. Zakona u ustanovama (Narodne novine br. 76/93. i 29/97.) i članka 48. Statuta 
Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik br. 2/94.), Gradsko poglavarstvo Grada Slavonskog 
Broda na svojoj 58. sjednici od 23. prosinca 1999. godine donosi 

ODLUKU 
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Slavonskog Broda 

l. UVODNE ODREDBE 

J. Utvrđuje se da je Vatrogasna postrojba - Ministarstva unutarnjih poslova - Policijske 
uprave Brodsko-posavske, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Ulica Kaje Adžić bb, sukladno članku 
56. Zakona o vatrogastvu, s danom J. siječnja 2000. godine nastavila s radom kao Javna vatrogasna 
postrojba Grada. 

2. Ova Odluka smatra se osnivačkim aktom, kojim se uređuje status i ustrojstvo Javne 
vatrogasne postrojbe iz točke J. Odluke, tako da se ona ustrojava kao javna ustanova u vlasništvu 
Grada Slavonskog Broda, za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Grada Slavonskog Broda 
(u nastavku teksta: Ustanova). 

ll TEMELJNE ODREDBE-STATUS I USTROJSTVO USTANOVE 

a) Naziv i sjedište osnivača Ustanove 

3. Osnivač Ustanove je Grad Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Tome Skalice 
br. 2 (u nastavku: Osnivač) 

b) Naziv i sjedište Ustanove 

4. Naziv je Ustanove: Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda 
5. Sjedište je Ustanove u Slavonskom Brodu, Ulica Kaje Adžić bb. 

e) Djelatnost Ustanove 

6. Djelatnost Ustanove: 
-vatrogasna djelatnost 
-pružanje usluga servisiranja vatrogasne opreme drugim pravnim i fizičkim osobama 

7. Vatrogasna djelatnost u smislu točke 6. Odluke obuhvaća sudjelovanje u provedbi 
preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine 
ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, 
te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. 

8. Ustanova može i dužna je sudjelovati u vatrogasnim intervencijama izvan područja, 
sukladno Zakonu o vatrogastvu i drugim propisima, te odgovarajućim planovima zaštite od požara, s 
tim da ova područja Gedinice lokalne samouprave) su dužna snositi odgovaraiuće troškove 
intervencije. 

9. Djelatnost iz točke 6. odnosno 7. ove Odluke obavlja Ustanova kao javnu službu 



d). Organi Ustanove, upravljanja i vođenja poslom 

l O. Organi Ustanove jesu: 

Upravno vijeće i 
Zapovjednik 

ll. Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje Gradsko poglavarstvo 
Slavonskog Broda (u nastavku teksta: Gradsko poglavarstvo) na vrijeme od četiri godine, od 
kojih predsjednika i tri člana imenuje iz reda građana, a jednog člana iz reda zaposlenika Ustanove. 

Ako Gradsko poglavarstvo ocijeni potrebnim, predsjednik i članovi Upravnog vijeća mogu se 
razriješiti i prije isteka mandata. 

12. Predsjednik Upravnog VIJeca saziva i vodi sjednice, te potpisuje akte koje donosi 
Upravno vijeće, a u pitanju odlučivanja ima položaj člana. 

13. Upravno vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova. 

Izuzetno od stavka l. ove točke, o donošenju Statuta, te financijskog plana i godišnjeg 
obračuna, Upravno vijeće odlučuje većinom od ukupnog broja članova. 

14. Upravno vijeće: 

donosi Statut, uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva, 
utvrduje prijedlog za imenovanje zapovjednika i zamjenika, 
donosi programe reda i razvoja i nadzire njihovo izvršavanje, 
odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, 
daje osnivaču i zapovjedniku odgovarajuće prijedloge i mišljenja u svezi s radom 
Ustanove. 

15. Zapovjednik je voditelj Ustanove, te u tom svojstvu organizira i vodi rad i poslovanje, 
predstavlja i zastupa Ustanovu, poduzima odgovarajuće radnje u ime i za račun Ustanove i 
odgovara za zakonitost njezina rada. 
Osim poslova u smislu stavka l. ove točke, zapovjednik obavlja i sve odgovarajuće posebne 
zadatke, u smislu Zakona o vatrogastvu. 
Na položaj zapovjednika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o ustanovama koje se 
odnose na ravatelja. 

16 Zapovjednika po provedenom natječaju innenuje Gradsko poglavarstvo na prijedlog 1 

Upravnog vijeća 
Mandat zapovjed rika traje četiri godine. 
Ako Gradsko poglavarstvo ocijeni potrebnim, odnosno zaključi da je to u interesu boljeg rada 
Ustanove, može zapovjednika razriješiti i prije isteka mandata. 

17. Natječaj za imenovanje zapovjednika raspisuje Upravno vijeće. 

Natječaj iz stavka l. ove točke objavljuje se u lokalnom glasilu, te na oglasmm pločama 
Osnivača i Ustanove, a danom objave smatra se dan objave u lokalnom glasilu. 



18. Zamjenik zapovjednika pomaže zapovjedniku u obavljanju odgovarajućih poslova, 
odnosno obavlja odgovarajuće poslove koje mu zapovjednik povjeri, te zamjenjuje zapovjednika u 
slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti. 

19. Za zapovjednika se može imenovati osoba koja je inženjer zaštite od požara, odnosno 
osoba koja ima najmanje višu školsku spremu tehničkog smjera, te ostale odgovarajuće uvjete u 
smislu članka 21. Zakona o vatrogastvu. 

20. Odredbe Odluke koje se odnose na postupak imenovanja i razrješenja, uvjete za 
jmenovanje i trajanje mandata zapovjednika (točke 16, 17. i 19. Odluke) ne odgovarajući se način 
primjenjuju i na zamjenika zapovjednika. 

e) Sredstva Ustanove 

21. Građevine i dijelovi građevine s odgovarajućim suvlasničkim dijelom zemljišta na kojem 
su izgrađeni, te oprema i sredstva koja su viasništvo Republike Hrvatske, a koristila ih je 
vatrogasna postrojba - Ministarstva unutarnjih poslova Slavonskog Broda, Policijske uprave 
brodsko-posavske, u vlasništvu su Grada Slavonskog Broda. 
Popis građevina i drugih sredstava iz st. l. ovog članka prilaže se Odluci i Čini njen sastavni dio. 

22. Ustanova nastavlja djelatnost kao pravni sljednik vatrogasne postrojbe iz točke l. ove 
Odluke, te se ustvrđuje da ne treba osigurati posebna sredstva za osnivanje i početak rada. 

23. Utvrđuje se da će se za financiranje redovite djelatnosti Ustanove sredstva osigurati u 
državnom proračunu za 2000. i 2001. godinu u cijelosti, u 2002. godini uz umanjenje za 25%, u 2003. 
godini uz umanjenje za 50%, a u 2004. godini uz umanjenje za 75%, sukladno članku 58. Zakona o 
vatrogastvu. 
Sredstva koja će u smislu stavka l. ove točke nedostajati od 2002, godine do zaključno 2004. godine, te 
ukupna sredstva za redovnu djelatnost od l. siječnja 2005. godine pa dalje, Ustanovi će se osigurati u 
proračunu Osnivača. 
Sredstva za materijalne troškove Ustanove osigurat će se u državnom proračunu sve dok Grad u cijelosti ne 
preuzme financiranje Ustanove u smislu članka 58. Zakona o vatrogastvu. 

j). Način raspolaganja s dobiti 

24. O ostvarenoj dobiti odlučuje Upravno vijeće. 

Sredstva iz stavka l. ove točke prvenstveno se usmjeravaju na unapređenje djelatnosti Ustanove 
(tehničko opremanje, obuka djelatnika i slično). 

g) Način pokrivanja gubitka 

25. Eventualni gubici u poslovanju pokrivaju se prvenstveno iz sredstava pričuve, koju je Ustanova 
dužna formirati. 

Ako sredstva iz stavka l. ove točke nisu dostatna za pokriće gubitaka, Gradsko poglavarstvo 
razmotrit će mogućnost i poduzeti odgovarajuće mjere da se gubici pokriju iz sredstava proračuna 
Osnivača, polazeći od zakonske obveze Osnivača da solidarno i neograničeno odgovara za obveze 
Ustanove (članka 5 9, Zakona o ustanova) 



h) Ogranifenja glede stjecanja"opterećenja i otuđivanja imovine 

26. O stjecanju, opterećivanju i otuđenju nekretnina odlučuje Upravno vijeće uz prethodnu 
suglasnost Gradskog poglavarstva. 
O stjecanju i otuđenju pokretne imovine, vrijednosti od 10.000 - 50.000 kuna odlučuje Upravno vijeće, na 
prijedlog zapovjednika. 
O stjecanju i otuđivanju imovine do l O 000,00 kuna, odlučuje zapovjednik samostalno. 

i) Međusobna prava i obveze Osnivača i Ustanove 

27. Davanjem prethodne suglasnosti na Statut Ustanove, imenovanjem Upravnom vijeća, 

zapovjednika i zamjenika, sudjelovanjem u gospodarenju s nekretninama, te razmatranjem izvješća o 
radu Ustanove, Osnivač poduzima odgovarajuće mjere da se osigura obavljanje djelatnosti Ustanove 
suglasno zakonu i ovoj Odluci. 

28. Ustanova je dužna uredno i neprekidno obavljati svoju djelatnost i racionalno poslovati, a 
najmanje je jednom godišnje, bez posebnog traženja, dužna Osnivaču podnijeti izvješće o radu i financijsko 
izvješće. 

29.Ustanova ima pravo tražiti od Osnivača da, sukladno njegovoj nadležnosti i objektivnim 
mogućnostima, osigura odgovarajuća sredstva i druge uvjete za rad Ustanove. 

j) Poslovi i broj zaposlenih profesionalnih vatrogasaca i drugih osoba 

30. Sukladno članku 56. Zakona o vatrogastvu Ustanova ima po osnivanju 54 zaposlena 
profesionalna vatrogasaca. 
Osim osoba iz stavka l. ove točke, Ustanova može imati jednog zaposlenika na stručno

administrativnim poslovima l jednog zaposlenika na pomoćnim poslovima (spremačica). 
Poslovi osoba iz stavka l. i 2. ove točke podrobnije se određuju posebnim aktom koji donosi 
Upravno vijeće. 
Sve zaposlene u Vatrogasnoj postrojbi Grad Slavonski Brod preuzima sa l. siječnja 2000. godine 

III PRIJELAZNE, PROVEDBENE I ZAKLJUČNE ODREDBE 

31. Gradsko poglavarstvo imenovat će Upravno vijeće U stanove posebnim aktom -
rješenjem najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke. 

32. Upravno vijeće raspisat će natječaj za izbor zapovjednika, te utvrditi prijedlog za 
imenovanje i podnijeti ga Gradskom poglavarstvu, najkasnije u roku od tri mjeseca od donošenja 
Statuta Ustanove. 

33. Do imenovanja zapovjednika, sukladno postupku iz točke 31. ove Odluke, IV AN 
VULE T A, s prebivalištem u GORNJOJ VRBI, Ulica Matije Mesića, broj 4, zatečen na položaju
radnom mjestu vatrogasnog zapovjednika vatrogasne postrojbe, iz točke l. Odluke na dan početka 
primjene Zakona o vatrogastvu (1. siječnja 2000. godine) nastavlja s radom kao zapovjednik 
Ustanove u smislu ove Odluke, do okončanja postupka u smislu točke 31. Odluke. 

34. Upravno vijeće i zapovjednik Ustanove dužni su pravodobno poduzeti odgovarajuće 
mjere da se donese Statut Ustanove, te obave i ostale radnje, uključujući i registraciju Ustanove kod 
Trgovačkog suda, do 30. lipnja 2000. godine, tj. da Ustanova pravodobno uskladi svoje ustrojstvo sa 
Zakonom o vatrogastvu suglasno članku 50. Zakona o vatrogastvu. 



l 

35. Do donošenja Statuta Ustanove i drugih općih akata odgovarajući akti vatrogasne_ 
postrojbe iz točke l. ove Odluke shodno će se primjenjivati kao akti Ustanove. 

36. Glede rasporeda profesionalnih vatrogasaca i drugih zaposlenika, koj i su preuzeti iz 
vatrogasnih postrojbi iz točke l. Odluke, te eventualnog viška zaposlenih, postupit će se sukladno 
članku 56 Zakona o vatrogastvu. 

37. Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama Osnivača 
i Ustanove, te u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije. 

GRADSKO POGLAVARSTVO 
GRADA SLA VONSKOG BRODA 

Klasa: 021-01/99-01/650 
Ur. br: 2178/01-07-99-8 
Slavonski Brod, 23. prosinca 1999. godine 

Dostaviti: 
l . Gradonačelnik 
2. Dogradonačelnici 
3.Župan 
4. Policijska uprava, odjel za zaštitu od požara 
Kaje Adžić bb, Slavonski Brod 
5. Upmvni odjel za gospodarstvo 
6. Redakcija Službenog vjesnika 
7. Dosje 
8. Zapisnik 
9. Dokumentacija 
l O. Pismohrana 

Gradonačelnik: 

dr. Vladimir.Jerković 


