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     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na 

Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o davanju 

prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara i u 
povodu toga donio sljedeći  
 

      ZAKLJUČAK  
 

 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću 
na razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Jasna 
Grgić Škaurin.  
 

 

        GRADONAČELNIK 
       
                                                                              Dario Hrebak 
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

             REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R                     
     Upravni odjel za kulturu, zdravstvo,  
 socijalnu skrb i opće poslove  
 
 
KLASA: 012-03/21-01/04 
URBROJ: 2103/01-01-04/1-21-3 
Bjelovar, 21. lipnja 2021. 
 
 

       Gradonačelnik Grada Bjelovara  
                                                                                               Dario Hrebak  
 
 
PREDMET: Nacrt Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara  
 
 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Odluke o davanju 
prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara, utvrdi ga 
kao Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje.  
 
 
 

PROČELNICA  
Jasna Grgić Škaurin, dipl. soc. radnica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                      REPUBLIKA HRVATSKA 
        BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
     GRAD BJELOVAR 
    GRADSKO VIJEĆE  
 

NACRT  
 
Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 
35/08, 127/19) i članka 32. stavka 1. točke 13. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na__. sjednici 
održanoj __. lipnja 2021. donijelo je  
 
 

      ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti na  

Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara 
 

I. 
 
Daje se prethodna suglasnost na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara u 
tekstu koji je utvrdilo Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara na 43. 
sjednici održanoj 21. lipnja 2021. godine.  
 

II. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“.  
 
 
 
KLASA: 012-03/21-01/04 
URBROJ: 2103/01-02-21-2  
Bjelovar, __. lipnja 2021.  
 
                                                                               PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
                                                                                   Nenad Martinovski, dipl.oec.  



                                                       OBRAZLOŽENJE  
 
Pravni temelj za donošenje Odluke: 
 
sadržan je u članku 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 
127/19), u vezi s člankom 122. stavkom 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 125/19) 
te u članku 32. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 2/21). 
Dana 1. siječnja 2020. godine stupio je na snagu novi Zakon o vatrogastvu („Narodne 
novine“ 125/19), a izmijenile su se i pojedine odredbe Zakona o ustanovama („Narodne 
novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) te je člankom 122. stavkom 2. Zakona o 
vatrogastvu propisano da su javne vatrogasne postrojbe koje su registrirane kao ustanove 
sukladno odredbama Zakona o ustanovama dužne uskladiti svoje poslovanje s odredbama 
Zakona. 
Obzirom na navedeno, nužno je bilo uskladiti Statut sa zakonskim propisima te je Upravno 
vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara na 43. sjednici održanoj dana 
21.06.2021. utvrdilo prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara te isti 
dostavlja Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i davanje prethodne suglasnosti. 
 
Stupanjem na snagu Zakona o vatrogastvu došlo je do brojnih promjena u sustavu 
vatrogastva. U dijelu Zakona kojim je regulirano osnivanje i funkcioniranje javnih vatrogasnih 
postrojbi najznačajnije promjene odnose se na upravljanje javnom vatrogasnom postrojbom 
u dijelu gdje ovlasti Upravnog vijeća preuzima Vatrogasno vijeće, te način imenovanja, 
sastav i broj članova, kao i način obavljanja poslova iz nadležnosti tog tijela sukladno 
Zakonu. 
Također novim Zakonom izmijenjene su odredbe koje se odnose na imenovanje i razrješenje 
zapovjednika  i zamjenika zapovjednika postrojbe. 
Predloženim Statutom postrojbe uređuje se ustrojstvo, osnivanje Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Bjelovara, naziv i sjedište, zastupanje i predstavljanje, djelatnost, djelokrug rada JVP 
Grada Bjelovara, upravljanje, imovina i odgovornost za obaveze, financiranje, nadzor nad 
radom, opći akti, javnost rada kao i  druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara. 
Iz svega navedenog proizlazi kako je potrebno donijeti novi Statut Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Bjelovara. 
 
Članak 32. stavak 1. točka 13. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", 
broj 2/21), propisuje da Gradsko vijeće daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, 
ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano.  
 
Stoga predlažemo da utvrdite Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut 

Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar kao u tekstu Nacrta i uputite ga Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.  
 
 
         Pripremila:                                                                                       Pročelnica 
 
Željka Majurec, upr. pravnica                                           Jasna Grgić Škaurin,dipl.soc.radnica 
 
                                                      




































