Na temelju članka 3. stavka 4. i članka 8. stavke 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne
novine“ br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), članka 7. stavka 2. i
članka 12. stavka 4. Zakona o ustanovama („Narodne Novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08,
te članka 34. Statuta Grada Pleternice, članka 32. Statuta Grada Kutjeva, članka 36. Statuta
Grada Pakraca, članka 32. Statuta Grada Lipika, članka 32. Statuta općine Velika, članka 32. i
94. Statuta općine Kaptol, članka 32. Statuta općine Jakšić, članka 32. Statuta općine Čaglin,
članka 32. Statuta općine Brestovac, te:
Odluke Gradskog vijeća Grada Pleternice
Klasa: 021-02/11-01/15 Urbroj: 2177/07-03-11-09 od 24. listopada 2011. godine,
Odluke Gradskog vijeća Grada Kutjeva
Klasa: 214-01/11-01/04 Urbroj: 2177/06-02-11-1 od 09. studenog 2011. godine,
Odluke Gradskog vijeća Grada Pakraca
Klasa: 214-01/11-01/7 Urbroj: 2162-06/01-11-1 od 25. listopada 2011. godine,
Odluke Gradskog vijeća Grada Lipika
Klasa: 021-05/11-01/0011 Urbroj: 2162/02-01/1-11-2 od 04. studenog 2011. godine,
Odluke Općinskog vijeća Općine Velika
Klasa: 021-02/11-06/09 Urbroj: 2177/08-01-11-5 od 17. studenog 2011. godine,
Odluke Općinskog vijeća Općine Kaptol
Klasa: 022-05/11-02/05 Urbroj: 2177/05-01-11-3 od 15. studenog 2011. godine,
Odluke Općinskog vijeća Općine Jakšić
Klasa: 021-01/11-01/20 Urbroj: 2177/04-01/11-1 od 14. studenog 2011. godine,
Odluke Općinskog vijeća Općine Čaglin
Klasa: 022-05/11-01/16 Urbroj: 2177/03-03/11-10 od 14. listopada 2011. godine,
Odluke Općinskog vijeća Općine Brestovac
Klasa: 214-01/11-02/06 Urbroj: 2177-02/01-11-1 od 31. listopada 2011. godine,
dana 18. studenog 2011. godine, zaključuju

SPORAZUM
o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba
Požeško-slavonske županije
Članak 1.
Ovim sporazumom osniva se javna ustanova Javna vatrogasna postrojba Požeškoslavonske županije.
Osnivači javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije su :
- Grad Pleternica
- Grad Kutjevo
- Grad Pakrac
- Grad Lipik
- Općina Velika
- Općina Kaptol
- Općina Jakšić
- Općina Čaglin
- Općina Brestovac
Članak 2.
Naziv ustanove je JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEŠKO-SLAVONSKE
ŽUPANIJE ( u daljnjem tekstu: Vatrogasna postrojba.
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Skraćeni naziv Vatrogasne postrojbe je: „ŽUPANIJSKA VATROGASNA
POSTROJBA“.
Članak 3.
Sjedište Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije je u Pleternici, Ivana
Šveara 38, 34 310 Pleternica.

-

Članak 4.
Djelatnost vatrogasne postrojbe je:
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 i drugih
poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,
održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata za gašenje požara,
održavanje vatrogasne tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva, usluge
ispumpavanja vode,
usluge prijevoza vode za domaćinstva, fizičke i pravne osobe
ostali poslovi utvrđeni zakonskim propisima.
Članak 5.
Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće od 11 članova.
Članove Upravnog vijeća imenuju:
Grad Pleternica
Grad Kutjevo
Grad Pakrac
Grad Lipik
Općina Velika
Općina Kaptol
Općina Jakšić
Općina Čaglin
Općina Brestovac
Zaposlenici Vatrogasne postrojbe iz
reda zaposlenika u Vatrogasnoj postrojbi

- 1 član
- 1 član
- 1 član
- 1 član
- 1 član
- 1 član
- 1 član
- 1 član
- 1 član
- 2 člana

Članovi Upravnog vijeća biraju između sebe predsjednika na konstituirajućoj sjednici.
Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno najmanje 6
članova Upravnog vijeća.
Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Upravnog vijeća.

Članak 6.
„Upravno vijeće Vatrogasne postrojbe:
1. donosi, uz prethodnu suglasnost osnivača, Statut Vatrogasne postrojbe,
2. donosi, na prijedlog Zapovjednika opće akte 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,
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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 Upravno 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 7.
„ Vatrogasnom postrojbom rukovodi ravnatelj, koji se po odredbama Zakona o
vatrogastvu naziva zapovjednik (u daljnjem tekstu : Zapovjednik).
Za Zapovjednika može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete propisane zakonom.
Zapovjednika imenuje i razrješava, na temelju javnog natječaja, Upravno vijeće
Vatrogasne postrojbe.
Mandat Zapovjednika traje četiri godine, s time da ista osoba može biti ponovno
imenovana za Zapovjednika.“
Članak 8.
-

Zapovjednik:
predstavlja i zastupa Vatrogasnu postrojbu,
organizira i vodi rad i poslovanje Vatrogasne postrojbe,
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vatrogasne postrojbe,
odgovoran je za zakonitost rada Vatrogasne postrojbe.

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u odsutnosti.
Zamjenika zapovjednika imenuje i razrješava Upravno vijeće, iz reda djelatnika
Vatrogasne postrojbe.
Članak 9.
Javna ustanova Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije koristit će
prostore i prostorije, te vozila i opremu središnjih DVD-a Pleternica, Kutjevo, Pakrac, Lipik,
Velika, Kaptol, Jakšić, Čaglin i Brestovac.
Odnosi u pogledu korištenja prostora i prostorija, te vozila i opreme iz prethodnog
stavka uredit će se posebnim Sporazumom.
Za financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske
županije sredstva će osigurati osnivači u svom Proračunu, sukladno pozitivnim propisima,
a razmjerno broju profesionalnih vatrogasaca koje preuzima Javna vatrogasna postrojba s
područja pojedinog osnivača.
Novčana sredstva za rad Vatrogasne postrojbe, svake godine osiguravaju osnivači iz
vlastitih sredstava proračuna i to u visini dodatnog udjela u porezu na dohodak i vlastitih
prihoda.
Novčana sredstva prikupljena tijekom mjeseca na način iz prethodnog stavka ovog
članka, uplaćuju se mjesečno na račun Vatrogasne postrojbe do 10-tog u mjesecu za protekli
mjesec.
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Članak 10.
Sredstva koja Vatrogasna postrojba ostvari vlastitom djelatnošću, sukladno zakonu,
mogu se koristiti samo za materijalne troškove, investicijsku izgradnju i nabavu opreme i
sredstava za vatrogasnu intervenciju.
Odluku o načinu korištenja sredstava iz prethodnoga stavka donosi Upravno vijeće.
Članak 11.
Možebitni gubitak u poslovanju pokriva se prvenstveno iz sredstava pričuve, koju je
Vatrogasna postrojba dužna formirati.
Ako sredstva pričuve nisu dostatna, gubitak Vatrogasne postrojbe podmiruju osnivači
iz vlastitih sredstava proračuna, u % koji je jednak % učešća sufinanciranja svakog pojedinog
osnivača u odnosu na ukupni iznos sufinanciranja od strane svih osnivača.
Članak 12.
Vatrogasna postrojba može stjecati, opterećivati ili otuđivati imovinu pojedinačne
vrijednosti veće od 50.000,00 kn, samo uz prethodnu suglasnost upravnog vijeća, a veće od
100.000,00 uz suglasnost osnivača.
Prethodna suglasnost daje se na način utvrđen člankom 6. stavcima 3., 4. i 5. ove
Odluke.
Članak 13.
Vatrogasna postrojba dužna je osnivačima, radi davanja prethodne suglasnosti
dostaviti Prijedlog programa rada i Prijedlog financijskog plana za narednu godinu u zakonom
propisanom roku.
Vatrogasna Postrojba dužna je osnivačima dostaviti izvješće o radu, odnosno izvršenju
Programa rada i Godišnji obračun za proteklu godinu do 28. veljače naredne godine.
Članak 14.
Osnivači su suglasni da je osnivanje Vatrogasne postrojbe i obavljanje vatrogasne
djelatnosti od njihovog posebnog interesa, te da će međusobne odnose koji za njih proizlaze
rješavati sporazumno i s ciljem unapređenja vatrogasne djelatnosti.
Svaki od osnivača može istupiti iz Vatrogasne postrojbe i osnovati javnu ustanovu –
javnu vatrogasnu postrojbu za obavljanje vatrogasne djelatnosti, ali prethodno mora u
primjerenom roku (najkasnije tri mjeseca prije istupanja) o tome izvijestiti ostale osnivače, i
to na način da se novom ustroju pristupi početkom proračunske godine.
Prava i obveze osnivača prilikom istupanja utvrđuju se posebnim Sporazumom, s tim
da se s danom istupanja obračunava razlika (u korist ili na teret osnivača koji istupa ) između
vrijednosti sredstava sufinanciranja utrošenih za nabavu opreme i preuzete opreme prilikom
istupanja, te obveze prema zaposlenicima Vatrogasne postrojbe.
Članak 15.
Nadležna tijela osnivača imenovat će članove Upravnog vijeća u roku 30 dana od dana
potpisivanja ovog Sporazuma.
Upravno vijeće dužno je u roku tri mjeseca od imenovanja donijeti novi Statut
Vatrogasne postrojbe i započeti postupak za izbor i imenovanje Zapovjednika.
Za provedbu ovog Sporazuma zadužuje se vršitelj dužnosti Zapovjednika, te se
ovlašćuje da podnese zahtjev Ministarstvu unutarnjih poslova RH (ili DUZS) za ocjenu
sukladnosti sa zakonom ovog Sporazuma i da izvrši potrebne radnje za upis ovog Sporazuma
i drugih potrebnih podataka u Registar ustanova kod nadležnog Trgovačkog suda .
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Članak 16.
Ovlašćuje se obnašatelj dužnosti Zapovjednika da utvrdi i svim osnivačima dostavi
Odluku o osnivanju javne ustanove.
Članak 17.
Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa od strane ovlaštenih predstavnika
osnivača.
OSNIVAČI
1. __________________________
Grad Pleternica – gradonačelnik Franjo Lucić, v.r.

2. __________________________
Grad Kutjevo – gradonačelnik Ivica Nikolić, v.r.

3. __________________________
Grad Pakrac – gradonačelnik mr.sc Davor Huška, dipl. oec., v.r.

4. __________________________
Grad Lipik – gradonačelnik Antun Haramija, oec., v.r.
5.____________________________
Općina Velika – načelnik Vlado Boban, dipl. ing., v.r.

6. ____________________________
Općina Kaptol – načelnik Mile Pavičić, ing., v.r.

7. _____________________________
Općina Jakšić – načelnik Ivica Kovačević, dipl. ing., v.r.

8. _____________________________
Općina Čaglin – načelnik Ivan Đurina, v.r.

9. _____________________________
Općina Brestovac – načelnik Zdravko Mandić, ing., v.r.

