
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 
I KOMUNALNO REDARSTVO 
KLASA: 214-01/13-01/3 
URBROJ: 2178/01-09-13-1 
Slavonski Brod, 04. listopad 2013. 

 
 

GRADONAČELNIK 
- ovdje 

 
PREDMET: Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog 

Broda za period od 01.01 – 31.12.2012. 
– usvajanje traži se. 

   
Osim područja Grada Slavonskog Broda za koje je osnovana Javna vatrogasna postrojba 

intervenira i na području 4 susjedne općine koje nemaju osnovana Dobrovoljna vatrogasna društva 

(Podcrkavlje, Klakar,) s kojima nema potpisan ugovor o pružanju usluga zaštite od požara, zato što 

u tim općinama ne može se pravovremeno intervenirati (vrijeme od dojave do dolaska na 

intervenciju je maksimalno 15 min.). U tim općinama postrojba izlazi na intervenciju po zapovjedi 

županijskog vatrogasnog zapovjednika. Za općine (Gornja Vrba, Bukovlje) dogovoren je financijski 

dio koji zadovoljava obadvije strane: vatrogasnu postrojbu i općine tako da financijska davanja 

općine budu razmjerna poslu i odgovornosti koju vatrogasna postrojba preuzima.  

Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda je u periodu od 01.01. – 31.12. 2012. 

godine ostvarila prihode i primitke u iznosu od 8.170.899,00 Kuna. Rashodi za isti period iznose 

8.189.145,00 Kn.  

Minimalni financijski standard za financiranje decentraliziranih funkcija u 2012 za 

financiranje Javnih vatrogasnih postrojbi Odlukom Vlade Republike Hrvatske iznosio je 

7.365.958,00 kn te i dalje ima tendenciju smanjivanja (u zadnje 3 godine smanjen je za cca 

1.400.000,00 kn). 

Manjak prihoda iznosio je 18.246,00, a pokriven je prenesenim viškom prihoda i primitaka 

iz prethodne godine koji je iznosio 1.884.889,00 Kn, dok ukupan višak prihoda i primitaka 

raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 1.866.643,00 Kn.  

Upravno vijeće je na svojoj 2. sjednici 15. srpnja 2013. g. donijelo Odluku o usvajanju 

godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća JVP Grada Slavonskog Broda za 2012 godinu. 

 



Predlažemo Gradonačelniku da izvješća razmotri i prihvati te uputi Gradskom vijeću na 

razmatranje. 

 

S poštovanjem! 
 

 
 
 
 
 
PRILOG: 

- Izvješće o radu i financijsko izvješće JVP Grada Slavonskog Broda, 
- Odluka upravnog vijeća JVP Grada Slavonskog Broda. 
 
 
 
 

STRUČNI SURADNIK: 
Šulentić Hrvoje, dipl. ing. 
 

      
POMOĆNICA PROČELNIKA: 

   Klaudija Tolić - Popović, dipl. ing. 
 
Dostaviti: 
1. Naslovu, 
2. Pismohrana. 
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