
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
    G R A D  B J E L O V A R  

   GRADSKO VIJEĆE  
 
 
Na temelju članka 31., 32 i 122. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), 
članka 7., 8., 12. i 13. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 
35/08, 127/19) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara“, broj: 2/13, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na 29. sjednici 
održanoj 15. prosinca 2020. donijelo je 
 

Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom se utvrđuje da je Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara 

osnovana s danom 01. siječnja 2000. godine, kao javna ustanova za provedbu vatrogasne 
djelatnosti na području grada Bjelovara. 
 

Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara je pravni slijednik ustrojstvene jedinice 
Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Bjelovarsko bilogorske, Vatrogasne 
postaje Bjelovar. 
 

Članak 2. 
 

Osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara je GRAD BJELOVAR, Trg 

Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar OIB: 18970641692. 

Naziv ustanove: Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara 

                           (u daljnjem tekstu: vatrogasna postrojba) 

Skraćeni naziv: JVP Bjelovar 

Sjedište: Otona Kučere 1, 43000 Bjelovar 

OIB: 79991880130 

 
 

Članak 3. 
 

Djelatnost 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 drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim 
nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama. 



Vatrogasna djelatnost je neprofitna, stručna i humanitarna djelatnost od interesa za 
Republiku Hrvatsku. 
 

Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara djeluje na području grada Bjelovara. 
Na temelju zapovijedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika, vatrogasna postrojba dužna 
je sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan područja svog djelovanja. 
 

Pored djelatnosti iz stavka 1. ove točke Vatrogasna postrojba vrši:  
• protupožarna osiguranja – pružanje usluge osiguranja vatrogasnim vozilima, opremom i 

vatrogascima 

• usluge vozilima (prijevoz pitke vode, pružanje usluga teretnim i kombi vozilima, auto 

ljestvom, auto platformom) 

• ispumpavanje vode pumpama ratnih tipova vrsta 

• polijevanje i ispiranje ceste i polijevanje zemljišta 

• demonstracije pokaznih vježbi 

• edukacije pučanstva za provedbu preventivnih mjera za zaštitu od požara 

• osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova 

• pripremanje i organizacija raznih seminara iz djelatnosti 

• izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti 

• usluge spajanja na vatrodojavni sustav  JVP Bjelovar 

• servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata 

• veleprodaja i maloprodaja vatrogasnih aparata 

• veleprodaja i maloprodaja vatrogasne opreme 

• druge poslove  

 
Pored djelatnosti upisane u sudski registar, Vatrogasna postrojba može obavljati i 

druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ustanova, ako 
se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost. 

 
Djelatnosti koje se ne smatraju vatrogasnom djelatnošću vatrogasna postrojba 

može obavljati ako se time ne umanjuje intervencijska sposobnost vatrogasne postrojbe. 
 
 

Članak 4. 
 

Tijela vatrogasne postrojbe su: 
- Vatrogasno vijeće 
- Zapovjednik 
 

Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Bjelovara upravlja vatrogasno vijeće, čiji se 
članovi  biraju na mandat od 5 godina. 
Vatrogasno vijeće obavlja poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom. 
 

Vatrogasno vijeće ima 5 članova, a čine ga: 
- jedan predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice 
- jedan predstavnik vatrogasne zajednice županije 
- jedan predstavnik vatrogasne zajednice grada 
- jedan predstavnik radnika 



- jedan predstavnik osnivača 
 

Način rada i odlučivanja vatrogasnog vijeća utvrđuje se Statutom. 
Članovi vatrogasnih vijeća nemaju pravo na naknadu. 
 

Zapovjednik vatrogasne postrojbe predstavlja i zastupa vatrogasnu postrojbu, 
poduzima sve radnje u ime  i za račun vatrogasne postrojbe, zastupa vatrogasnu postrojbu 
u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim 
osobama s javnim ovlastima, organizira i vodi rad i poslovanje vatrogasne postrojbe. 
Zapovjednik je odgovoran za zakonitosti, operativnost i stručnost rada vatrogasne 
postrojbe. 
 

Zapovjednik 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. 
Zapovjednik može dati punomoć drugoj osobi da zastupa vatrogasnu postrojbu u pravnom 
prometu. 
Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara, uz prethodnu suglasnost 
županijskog vatrogasnog zapovjednika, imenuje i razrješuje gradonačelnik, na mandat od 
5 godina na temelju javnog natječaja i uvjeta utvrđenih Zakonom i Statutom Vatrogasne 
postrojbe. 
 

Način rada i odlučivanja zapovjednika utvrđuju se Zakonom i Statutom. 
Zapovjednik vatrogasne postrojbe ima zamjenika koji ga mijenja u slučaju njegove 
odsutnosti. 

Za zamjenika zapovjednika može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete 
utvrđene Zakonom o vatrogastvu i Statutom. 

Zamjenika zapovjednika imenuje i razrješava zapovjednik. 
 
 

Članak 5. 
 

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti JVP Grada Bjelovara osiguravaju se na 

način propisan odredbama Zakona o vatrogastvu. 

JVP Bjelovar je proračunski korisnik svog osnivača. 

Sredstva koja JVP Bjelovar ostvari vlastitom djelatnošću, sukladno Zakonu o 

vatrogastvu i Statutu, mogu se koristiti za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti. 

Ako u obavljanju svoje djelatnosti JVP Bjelovar ostvari višak prihoda, taj se višak 

prihoda upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti JVP Bjelovar. 

 
 

Članak 6. 
 

Eventualni manjak prihoda u poslovanju vatrogasne postrojbe pokriti će se iz sredstava 

proračuna Osnivača, polazeći od zakonske obveze Osnivača da solidarno i neograničeno 

odgovara za obveze vatrogasne postrojbe sukladno Zakonu o ustanovama. 

 
 
 



Članak 7. 
 

O stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine postrojbe, odnosno za robe i usluge 
pojedinačne vrijednosti veće od 200.000,00 kuna bez PDV-a i za radove pojedinačne 
vrijednosti veće od 500.000,00 kuna bez PDV-a odlučuje Vatrogasno vijeće, uz prethodnu 
suglasnost Gradskog vijeća. 

O stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine postrojbe, odnosno za robe i usluge 
pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna bez PDV-a do 200.000,00 kuna bez PDV-
a i za radove pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna bez PDV-a do 500.000,00 
kuna bez PDV-a odlučuje Vatrogasno vijeće na prijedlog zapovjednika. 

O stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine postrojbe koja nije obuhvaćena 
prethodnim stavcima ove točke, odlučuje zapovjednik samostalno. 

 
 

Članak 8. 
 

Osnivač davanjem prethodne suglasnosti na Statut vatrogasne postrojbe, imenovanjem 
člana Vatrogasnog vijeća i zapovjednika, razmatranjem izvješća o radu vatrogasne 
postrojbe, poduzima odgovarajuće mjere da se osigura obavljanje djelatnosti vatrogasne 
postrojbe sukladno zakonu i ovoj odluci. 

Vatrogasna postrojba je dužna uredno i neprekidno obavljati svoju djelatnost, 
racionalno poslovati, najmanje jednom godišnje, dužna je Osnivaču podnijeti izvješće o 
radu. 

Vatrogasna postrojba ima pravo tražiti od Osnivača da, sukladno njegovoj nadležnosti i 
objektivnim mogućnostima, osigura odgovarajuća sredstva i druge uvjete za rad 
vatrogasne postrojbe. 

 
Članak 9. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara ( „Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 1/00). 
 

  Članak 10. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Grada Bjelovara“. 
 
KLASA: 810-01/20-01/08 
URBROJ: 2103/01-02-20-4 
Bjelovar, 15. prosinca 2020.        

              PREDSJEDNIK 
 GRADSKOG VIJEĆA  

  Ante Topalović, univ. bacc. oec. 

 
 
 


