
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADSKO VIJEĆE 
KLASA:214-02/11-01/ 
UR.BR:2178/01-07-11- 
Slavonski Brod,    . ožujka 2011. 
 
Temeljem članka 13. stavak 1. i 7. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10), 
članka 8. i 9. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 
(Narodne novine br. 35/94, 110/03 i 28/10) i  članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda 
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09 i 13/10) Gradsko vijeće Grada 
Slavonskog Broda, na svojoj   . sjednici održanoj  dana    . ožujka 2011. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara i 

 tehnološke eksplozije za Grad Slavonski Brod 
 
 

Članak 1. 
 
Imenuje se tim stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 
za Grad Slavonski Brod u sastavu: 

1. Ivan Vuleta, dipl.ing. sigurnosti 
2. Željko Vlk, dipl.ing. sigurnosti 
3. Hrvoje Šulentić, dipl.ing. sigurnosti 
4. Mario Tonček, dipl.ing. prometa 

 
 

Članak 2. 
Za voditelja tima imenuje se Ivan Vuleta, dipl.ing. sigurnosti. 
 
      
             Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada 
Slavonskog Broda. 

 
 

 
Predsjednik Gradskog vijeća 

Hrvoje Andrić, prof. 
Dostaviti: 

1. Predsjednik Gradskog vijeća 
2. Upravni odjel za lokalnu samoupravu 
3. Službeni glasnik 
4. Imenovani 
5. Dosje 
6. Dokumentacija 
7. Zapisnik 
8. Pismohrana 



 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

Sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (Narodne 
novine br. 35/94, 110/03 i 28/10) procjenu ugroženosti izrađuje tim stručnjaka ovisno o 
namjeni i vrsti građevine ili postrojenja. Za izradu svake procjene ugroženosti postavlja se 
voditelj. Tim stručnjaka iz stavka 1. ovoga članka čine najmanje tri djelatnika, od kojih 
najmanje dva moraju imati visoku stručnu spremu tehničkog smjera različitog profila, i 
najmanje jedan djelatnik s najmanje dvije godine iskustva na poslovima vatrogastva. 

Djelatnici iz stavka 3. ovoga članka moraju imati najmanje dvije godine iskustva na 
poslovima zaštite od požara, a voditelj tima iz stavka 2. ovoga članka najmanje 5 godina 
iskustva na tim poslovima i položen stručni ispit iz članka 7. stavka 6. Zakona o zaštiti od 
požara osim djelatnika s iskustvom na poslovima vatrogastva.Predstavničko tijelo županije, 
Grada Zagreba, kotara, grada i općine može za izradu procjene ugroženosti za svoje područje 
imenovati tim stručnjaka U rad tima obavezno se uključuje osoba koja dobro poznaje 
vatrogasni ustroj na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za koju se 
izrađuje procjena ugroženosti. 
Sukladno navedenom dostavlja se prijedlog Odluke o imenovanju tima stručnjaka za izradu 
Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Slavonski Brod na raspravu 
i usvajanje. 
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