
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), 

članka 12. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 

35/08 i 127/19),  i članka 28. stavka 1. točke 11. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada 

Vodica“, broj 02/18, 03/18, 08/18 i 02/20), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 21. sjednici, od 17. 

travnja 2020. godine, donosi  

  

ODLUKU O IZMJENAMA I  DOPUNAMA ODLUKE 

O OSNIVANJU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA 

VODICA 
  

Ĉlanak 1. 
U Odluci o osnivanju javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica („Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske“ županije, broj 09/11, 10/11, 15/11- Ispravak i „Službeni glasnik Grada 

Vodica“, broj 10/19) u cijelom tekstu, osim u članku 17., riječ „Upravno“ zamjenjuje se sa riječi 

„Vatrogasno“ u odgovarajućem rodu i padežu.   

  

Ĉlanak 2. 
Članak 1. stavak 2. mijenja se i glasi:  

„ Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica osniva se radi provoĎenja preventivnih mjera 

zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih 

požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te 

obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama, koje provodi na kopnu, moru, jezerima i 

rijekama.“  

  

Ĉlanak 3. 
Članak 4. mijenja se i glasi: 

 

„Djelatnost JVP Vodice je: 

1.  Sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, 

2. Gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom  eksplozijom, 

3. Pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, 

4. Obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, 

5. Pružanje usluge najma poslovnog prostora, 

6. Servisiranje vatrogasnih aparata i održavanje vozila, 

7. Prijevoz vode za domaćinstvo, 

8. Prodaja vatrogasne opreme, 

9. Primanje dojava sa vatrodojavnih centrala na području odgovornosti, 

10. Iznajmljivanje vatrogasne opreme, 

11. Protupožarno čišćenje raslinja uz cestu, 

12. Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, 

13. Izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti. 

 Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, odnosno djelatnosti upisanih u sudski registar, 

Vatrogasna postrojba može obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno 

obavljaju uz upisanu djelatnost. 

Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka koje se ne smatraju vatrogasnim djelatnostima, 

Vatrogasna postrojba može obavljati sukladno odredbama posebnih propisa, ako se time ne umanjuje 

intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe.“ 

Ĉlanak 4. 

Članak 5. mijenja se i glasi:  

“ JVP Vodice obavljat će djelatnosti na području osnivača.” 



Ĉlanak 5. 
Članak 6. mijenja se i glasi:  

„JVP Vodice upravlja Vatrogasno vijeće od tri člana.   

Članovi Vatrogasnog vijeća su: jedan predstavnik vatrogasne zajednice županije, 

jedan  predstavnik osnivača i  jedan član predstavnika radnika.  

Članovi Vatrogasnog vijeća imenuju se s trajanjem mandata od pet godina, a mogu se 

razriješiti odnosno opozvati i prije isteka mandata.   

Vatrogasno vijeće donosi odluke većinom glasova ukoliko je nazočna većina svih članova 

Vatrogasnog vijeća.  

Članovi Vatrogasnog vijeća biraju izmeĎu svojih članova predsjednika Vatrogasnog vijeća. 

Način rada i odlučivanja vatrogasnog vijeća utvrĎuje se statutom. “  

  

Ĉlanak 6. 
U članku 7.  stavku 1. alineji 1. iza riječi „uz“ dodaje se riječ „prethodnu“. 

U alineji 2. iza riječi „Vodica“ brišu se riječi: „ uz suglasnost osnivača“.  

  

Ĉlanak 7. 
U članku 8. stavku 3. iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:   

„ – ne  može bez posebne ovlasti vatrogasnog vijeća ili osnivača nastupati kao druga 

ugovorna strana, sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba, ili 

u ime i za račun drugih osoba.   

U dosadašnjoj alineji 6. iza riječi „zakonitost“ dodaju se riječi: „ i operativnost“.  

U dosadašnjoj alineji 9. iza riječi „ovlasti“ dodaju se riječi: „ sukladno odredbama kojima se 

ureĎuju obvezni odnosi.“  

Dosadašnje alineje 5.-10. postaju alineje 6.-11.  

  

Ĉlanak 8. 
U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:   

„Zapovjednika imenuje na temelju javnog natječaja uz prethodnu suglasnost županijskog 

vatrogasnog zapovjednika gradonačelnik Grada Vodica, a zamjenika i pomoćnike zapovjednika Javne 

vatrogasne postrojbe imenuje i razrješava zapovjednik.“  

Stavak 2. mijenja se i glasi:  

„ Mandat Zapovjednika i njegovog zamjenika traje pet godina, s tim da ista osoba može biti 

ponovo imenovana.“  

Stavak 3. mijenja se i glasi:  

„Gradonačelnik uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika 

može razriješiti zapovjednika i prije isteka mandata u skladu sa zakonom.   

Stavak 4. briše se.   

  

Ĉlanak 9. 

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:   

“ Sredstva koja JVP Vodice ostvari vlastitom djelatnošću, sukladno Zakonu, mogu se koristiti 

za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti.” 

  

Ĉlanak 10. 

Članak 16. mijenja se i glasi:  

„JVP Vodice dužna je osnivaču dostaviti izvješće o radu, odnosno o izvršenju Programa rada i 

financijsko izvješće za proteklu godinu u zakonom propisanom roku.   

Na zahtjev Osnivača i nadležnih upravnih tijela Grada Vodica JVP Vodice dužna 

je dostavljati i posebna izvješća, programe rada i druge akte.“  

 

Ĉlanak 11. 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Vodica objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Vodica“, nakon pribavljenog rješenja Hrvatske 



vatrogasne zajednice o ocjeni sukladnosti ove Odluke sa Zakonom, a stupa na snagu osmi dan od dana 

objave.   

  

KLASA:    214-01/19-01/03 

URBROJ:  2182/04-03/03-20-12 

Vodice, 17. travnja 2020. godine  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA 

 

                                                                                                                                     PREDSJEDNIK   

     Marin Mikšić, v.r.  

  

 


