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PREDMET: Materijal za sjednicu 

                     - dostavlja se 

 

Sukladno članku 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-

moslavačke županije” broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 

20/17, 18/18- pročišćeni tekst i 4/20) dostavlja se: 

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Siska. 

 

2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta i obrazloženje. 

 

3. Tekst odredbi važećeg akta koji  se mijenja. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   GRADONAČELNICA 

                                                                                                     Kristina Ikić Baniček 

 



                                                                                                                                        Prijedlog 

 

Gradsko vijeće Grada Siska na temelju članka 31. stavka 2. Zakon o vatrogastvu („Narodne 

novine“ broj 125/19), članka 12. i članka 13. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 

76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik 

Sisačko - moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 

14/14,  9/15, 10/16, 6/18, 18/18 - pročišćeni tekst i 4/20), na _____ sjednici održanoj 

__________ 2020. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-

moslavačke županije“ broj 1/00, 1/00 i 4/12), u članku 1. stavak 4. iza riječi „Grad Sisak“ 

dodaju se riječi „(u daljnjem tekstu: Osnivač)“. 

 

Članak 2. 

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi: 

„Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i 

ženski rod.“ 

Članak 3. 

Članak 2. 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 i drugih 

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

jezerima i rijekama, 

- pružanje usluga vatrogasnoga osiguranja i tehničke zaštite, iznajmljivanje vozila i 

opreme, pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti, 

- usluge servisiranja i atestiranja vatrogasnih aparata, 

- usluge ispumpavanja vode,  

- usluge prijevoza vode pravnim i fizičkim osobama, 

- obavljanje drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost.“ 



Članak 4. 

Članak 3. mijenja se i glasi: 

„Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće čiji se članovi biraju na mandat 

od pet godina. 

Vatrogasno vijeće ima pet članova. 

Djelokrug, način rada i odlučivanja Vatrogasnog vijeća utvrđuje se Statutom Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Siska (u daljnjem tekstu: Statut).“ 

Članak 5. 

Članak 5. mijenja se i glasi: 

„Javnom vatrogasnom postrojbom zapovijeda zapovjednik. 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe predstavlja i zastupa Javnu vatrogasnu postrojbu, 

poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Javne vatrogasne postrojbe, zastupa Javnu 

vatrogasnu postrojbu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima 

te pravnim osobama s javnim ovlastima, organizira i vodi rad i poslovanje Javne 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. 

Za zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe može se imenovati 

osoba koja ispunjava uvjete utvrđene Zakonom o vatrogastvu i Statutom. 

Zamjenika i pomoćnike zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe imenuje i razrješava 

zapovjednik.“ 

Članak 6. 

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Poslovi i broj profesionalnih vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe utvrđuju se 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska kojeg donosi 

Vatrogasno vijeće sukladno planovima zaštite od požara i propisima kojima se uređuje 

područje vatrogastva.“ 

Članak 7. 

Članak 9. mijenja se i glasi: 

„Financiranje Javne vatrogasne postrojbe provodi se sukladno odredbama Zakona o 

vatrogastvu. 



Ako u obavljanju svoje djelatnosti Javna vatrogasna postrojba ostvari na kraju kalendarske 

godine dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Javne 

vatrogasne postrojbe, sukladno planu i programu razvoja. 

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Javna vatrogasna postrojba ostvari gubitak isti će pokriti 

Osnivač. 

O stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina odlučuje Vatrogasno vijeće na prijedlog 

zapovjednika, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Siska. 

O stjecanju, opterećivanju i otuđivanju pokretne imovine, financijskom i materijalnom 

zaduženju i nabavi u vrijednosti pojedinačne nabave čija vrijednost prelazi 200.000,00 kuna 

odlučuje Vatrogasno vijeće na prijedlog zapovjednika, uz prethodnu suglasnost 

gradonačelnika. 

O stjecanju, opterećivanju i otuđivanju pokretne imovine, financijskom i materijalnom 

zaduženju i nabavi u vrijednosti pojedinačne nabave čija vrijednost iznosi od 100.000,01 do 

200.000,00 kuna odlučuje Vatrogasno vijeće. 

O stjecanju, opterećivanju i otuđivanju pokretne imovine, financijskom i materijalnom 

zaduženju i nabavi u vrijednosti pojedinačne nabave čija vrijednost iznosi do 100.000,00 kuna 

odlučuje zapovjednik samostalno.“ 

Članak 8. 

Članak 10. mijenja se i glasi: 

„Vatrogasno vijeće donosi Statut uz prethodnu suglasnost Osnivača, raspisuje javni natječaj 

za izbor zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe i obavlja druge poslove koji su određeni 

aktom o osnivanju i Statutom.“ 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Sisačko – moslavačke 

županije“. 

KLASA: 

URBROJ: 

Sisak,                                                            

 

                                                                   GRAD SISAK 

                                                              GRADSKO VIJEĆE 

 

 

PREDSJEDNICA 

Ivana Cindrić, v.r. 



PRAVNI TEMELJ 

Pravni temelj za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Siska je članak 31. stavak 2. Zakon o vatrogastvu („Narodne 

novine“ broj 125/19), članak 12. i članak 13. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 

76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članak 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik 

Sisačko - moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni 

tekst,14/14,  9/15, 10/16, 6/18, 18/18 - pročišćeni tekst i 4/20). 

 

 

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA 

 

Za provedbu ove Odluke osigurana su financijska sredstva u Proračunu Grada Siska za 2020. 

godinu. 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

S danom 01. siječnja 2020. godine stupio je na snagu novi Zakon o vatrogastvu („Narodne 

novine“ broj 125/19) te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama ("Narodne 

novine" broj 127/19), s kojima je bilo potrebno uskladiti Odluku o osnivanju javne vatrogasne 

postrojbe Grada Siska. 

  

Prema odredbi članka 32. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19), javnom 

vatrogasnom postrojbom upravlja vatrogasno vijeće čiji se članovi biraju na mandat od 5 

godina. Vatrogasno vijeće javnih vatrogasnih postrojbi koje imaju sjedište u županijskim 

sjedištima odnosno najveća postrojba u jedinici područne (regionalne) samouprave broji pet 

članova, a čine ga predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice, predstavnik vatrogasne 

zajednice županije, predstavnik vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine, 

predstavnik radnika i predstavnik osnivača, svi s jednakim pravom glasa.  

 

Način rada i odlučivanje vatrogasnog vijeća utvrđuje se Statutom Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Siska. Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu. 

 

Predlaže se stupanje akta na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Sisačko – 

moslavačke županije“ zbog stupanja na snagu Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Siska. 

 

Slijedom navedenoga, predlaže se donošenje Odluke kao u prijedlogu. 

 

 

 














