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Na temelju članka 31. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 129/19), članka 13. 

Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 22. 

Statuta  Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik „Ličko-senjnske županije r. 3/18 i 8/18 i 

„Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“br. 2/19 i 3/20), a u svezi članka 122. stavak 2. 

Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 129/19) Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera 

na 24. redovnoj sjednici održanoj 21.10.2020. godine donijelo je 

 

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama 

Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera 
 

 
Članak 1. 

U Odluci o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Plitvička jezera (KLASA: 214-01/1-01/, 
URBROJ: 2125-11/00-01/02 od 09.02.2000., u daljnjem tekstu: Odluka) u nazivu Odluke  
mijenja se malo početno slovo u riječi „jezera“ u veliko početno slovo tako da sada glasi 
„Jezera“.  
 

Članak 2.  

Članak 1. Odluke mijenja se i glasi: 
„Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica (u daljnjem tekstu: osnivač), osniva 
ustanovu Javnu vatrogasnu postrojbu Plitvička Jezera, sa sjedištem u Korenici, Trg sv. Jurja 
4, s danom 01. siječnja 2000. godine, od postojeće ustrojstvene jedinice Ministarstva 
unutarnjih poslova Vatrogasne ispostave Plitvička Jezera (u daljnjem tekstu:  Vatrogasna 
postrojba) 
 

Članak 3. 

Članak 2.  Odluke mijenja se i glasi:  
„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.“ 
 

Članak 4.  
Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:  
„Tijela Vatrogasne postrojbe su: 

 Vatrogasno vijeće, 
 Zapovjednik. 

Vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće čiji članovi se biraju na mandat od 5 
godina. 
Vatrogasno vijeće obavlja poslove utvrđene Zakonom o vatrogastvu, ovom Odlukom i 
Statutom. 
Vatrogasno vijeće broji 3 (tri) člana i to predstavnik vatrogasne zajednice županije, 
predstavnik radnika i predstavnik osnivača, svi sa jednakim pravom glasa. 
Način rada i odlučivanja Vatrogasnog vijeća utvrđuje se Statutom. 
Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu.“ 
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Članak 5.  

Članak 5. Odluke mijenja se i glasi: 
„Vatrogasnu postrojbu predstavlja i zastupa zapovjednik Vatrogasne postrojbe, koji 
poduzima sve pravne 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 zakonitost, 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. 
Punomoć iz stavka 3. ovoga članka zapovjednik može dati samo u granicama svojih ovlasti, 
a daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi. 
Zapovjednik Vatrogasne postrojbe ima zamjenika koji ga mijenja u slučaju njegove 
odsutnosti, a kojeg imenuje i razrješava zapovjednik Vatrogasne postrojbe. 
Zapovjednika Vatrogasne postrojbe, uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog 
zapovjednika, imenuje i razrješava općinski načelnik na mandat od pet godina na temelju 
javnog natječaja.“ 
 

Članak 6. 

U članku 6. Odluke dodaje se stavak 2. koji glasi: 
„Poslovi i broj profesionalnih vatrogasaca Vatrogasne postrojbe utvrđuje se  Pravilnikom o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera sukladno 
odgovarajućim elementima procjene ugroženosti i plana zaštite od požara, vatrogasnih 
planova i vatrogasne mreže, a kojeg donosi Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe 
Plitvička Jezera.“ 
 

Članak 7.  
Članak 8. mijenja se i glasi:  
„Upravni nadzor nad primjenom odredbi ove Odluke obavlja Hrvatska vatrogasna zajednica.“ 
 

Članak 8. 

Članak 9. Odluke mijenja se i glasi: 
„Vatrogasna postrojba proračunski je korisnik svog osnivača. 
Sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti Vatrogasne postrojbe osiguravaju 
se u proračunu Općine Plitvička Jezera. 
Nedostajuća sredstva u proračunu Općine Plitvička Jezera za financiranje decentraliziranih 
funkcija Vatrogasne postrojbe do iznosa bilančnih prava utvrđenih odukom Vlade Republike 
Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje 
rashoda, osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.  
Decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode javnih 
vatrogasnih postrojbi su: 
– rashodi za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama 
– materijalni rashodi za javne vatrogasne postrojbe 
– financijski rashodi za javne vatrogasne postrojbe.“ 
 

Članak 9.  

Iza članka 9. dodaju se članci kako slijedi:  
 

„Članak 10. 
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Vatrogasna postrojba ostvari višak prihoda, taj se višak 
prihoda upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Vatrogasne postrojbe.  
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Eventualni manjak prihoda u poslovanju pokrit 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 11.  
O stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina i pokretne imovine odlučuje Vatrogasno 
vijeće, uz prethodnu suglasnost Osnivača. 
 

Članak 12.  
Međusobna prava i obveze osnivača i Vatrogasne postrojbe određuju se na način da:  

a) Osnivač davanjem prethodne suglasnosti na Statut Vatrogasne postrojbe, 
imenovanjem člana Vatrogasnog vijeća i zapovjednika, sudjelovanjem u 
gospodarenju nekretninama te razmatranja izvješća o radu Vatrogasne postrojbe, 
poduzima odgovarajuće mjere da se osigura obavljanje djelatnosti Vatrogasne 
postrojbe sukladno zakonu i ovoj Odluci..  

b) Vatrogasna postrojba je dužna uredno i neprekidno obavljati registriranu djelatnost i 
racionalno poslovati, te osnivaču dostavljati periodična i godišnja izvješća. 

c)  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 10. 

Dosadašnji članak 10. postaje članak 13.  
 

Članak 11.  

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 
Plitvička Jezera objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“, a stupa na 
snagu osmog dana od dana objave.  
 

Članak 12.  

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju 
Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj; 
5/20). 
 
 
KLASA: 214-01/20-01/05 
URBROJ: 2125/11-03-20-06 
Korenica, 21.10.2020. godine 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Ante Bionda v.r.  


