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59. 

Temeljem članka 2. stavka 1. točke 19. te članka 

23. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne 

novine“ broj 125/19) i članka 30. Statuta Općine 

Ernestinovo („Službeni glasnik Općine 

Ernestinovo“, br. 2/21 i 3/21), Općinsko vijeće 

Općine Ernestinovo na 15.sjednici , održanoj 

25.srpnja 2022.godine , donijelo je   

 

ODLUKU 

o osnivanju područne vatrogasne zajednice 

 

Članak 1. 

Ovom  Odlukom osniva se Vatrogasna 

zajednica Osijek (u daljnjem tekstu: VZ Osijek) 

kao područna vatrogasna zajednica sukladno 

Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 

125/19). 

VZ Osijek obavlja vatrogasnu djelatnost na 

području Grada Osijeka, Općine Antunovac, 

Općine Čepin, Općine Erdut, Općine 

Ernestinovo, Općine Šodolovci, Općine 

Vladislavci i Općine Vuka. 

VZ Osijek je postojeća pravna osoba upisana u 

registar udruga Republike Hrvatske pod 

registarskim brojem 14000360 i OIB-om 

22419298896 te se ovom Odlukom vrši 

usklađivanje djelovanja Vatrogasne zajednice 

Osijek sa Zakonom o vatrogastvu, na način da 

će VZ Osijek izvršiti potrebne izmjene (izmjena 

naziva, donošenje Statuta i druge potrebne 

radnje) u Registru udruga. 

 

Članak 2. 

Članice i osnivači VZ Osijek su dobrovoljna 

vatrogasna društva, javne vatrogasne postrojbe, 

profesionalne vatrogasne postrojbe u 

gospodarstvu i dobrovoljna vatrogasna društva 

u gospodarstvu s područja Grada Osijeka, 

Općine Antunovac, Općine Čepin, Općine 

Erdut, Općine Ernestinovo, Općine Šodolovci, 

Općine Vladislavci i Općine Vuka, sukladno 

Zakonu o vatrogastvu. 

 

Članak 3. 

VZ Osijek nadležna je za sljedeće poslove: 

– oblikuje vatrogasni sustav područja 

sukladno vatrogasnom planu, 

– potiče aktivnosti u pogledu poboljšanja 

stanja zaštite od požara i provedbe 

vatrogasne djelatnosti, 

– priprema i provodi zadaće iz Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od posebnog interesa 

za Republiku Hrvatsku, 

– zastupa interese vatrogastva područja, 

– vodi i redovito obnavlja baze podataka 

te očevidnika koje vatrogasna zajednica 

područja prikuplja u skladu s 

odredbama Zakona o vatrogastvu i 

propisa donesenih temeljem njega, 

– sudjeluje u izradi prijedloga strategija, 

studija, smjernica, programa i 

provedbenih planova, 

– organizira i provodi vatrogasna 

natjecanja, 

– organizira javna savjetovanja i stručne 

skupove, 

– provodi prekograničnu suradnju u 

području vatrogastva, 

– koordinira aktivnosti oko uključivanja 

vatrogasnih postrojbi u sustav civilne 

zaštite, 

– obavlja i druge poslove koji su joj 

stavljeni u nadležnost posebnim 

propisima. 

 

Članak 4. 

  VZ Osijek ima sljedeća tijela: 

- skupštinu, 

- područnog vatrogasnog zapovjednika, 

- predsjednika vatrogasne zajednice, 

- predsjedništvo, 

- zapovjedništvo, 

- nadzorni odbor. 

 

Članak 5. 

Vatrogasnom zajednicom Osijek upravlja 

Skupština kao najviše tijelo upravljanja, a 

njezine nadležnosti, način rada i izbor članova 

propisat će se statutom Vatrogasne zajednice 

Osijek, osim izbora predstavnika jedinice 

lokalne samouprave. 
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Predstavnika jedinice lokalne samouprave iz 

članka 1. ove Odluke u Skupštinu Vatrogasne 

zajednice Osijek imenuje općinski načelnik 

odnosno gradonačelnik. 

Skupština Vatrogasne zajednice Osijek donosi 

statut uz prethodnu suglasnost vatrogasne 

zajednice Osječko-baranjske županije. 

 

Članak 6. 

Područnog vatrogasnog zapovjednika VZ 

Osijek na prijedlog Predsjedništva VZ Osijek, 

sukladno uvjetima propisanim Zakonom o 

vatrogastvu, uz suglasnost županijskog 

vatrogasnog zapovjednika imenuje 

gradonačelnik Grada Osijeka na pet godina. 

 

Članak 7. 

Vatrogasna zajednica Osijek udružuje se u 

Vatrogasnu zajednicu Osječko-baranjske 

županije. 

 

Članak 8. 

Skupština VZ Osijek donijeti će Statut, kojim će 

urediti: 

- naziv i sjedište, 

- zastupanje, 

- ciljeve, 

- djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, 

- područja djelovanja sukladno 

ciljevima, 

- gospodarskim djelatnostima sukladno 

zakonu, ako ih obavlja, 

- način osiguranja javnosti djelovanja 

udruge, 

- uvjetima i načinu učlanjivanja i 

prestanku članstva, pravima, obvezama 

i odgovornostima te stegovnoj 

odgovornosti članova i načinu vođenja 

popisa članova, 

- tijelima, njihovu sastavi i načinu 

sazivanja sjednica, izboru, opozivu, 

ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju 

mandata te načinu sazivanja skupštine u 

slučaju isteka mandata, 

- izboru i opozivu likvidatora, 

- prestanku postojanja Zajednice, 

- imovini, načinu stjecanja i raspolaganja 

imovinom, 

- postupku s imovinom u slučaju 

prestanka postojanja te 

- načinu rješavanja sporova i sukoba 

interesa unutar Zajednice. 

 

Članak 9. 

Ovlašćuje se općinska načelnica  da u ime 

Općine Ernestinovo  sklopi Sporazum o 

osnivanju područne  vatrogasne zajednice. 

 

Članak 10. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine             

Ernestinovo. 

 

KLASA: 250-01/22-01/3 

URBROJ:2158-19-01-22-1 

Ernestinovo, 25.srpnja 2022.         

                                              

Predsjednik Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević, v.r. 

 

 

60. 

 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'' broj 

10/97, 107/07, 94/13,98/19 i 57/22 ) i članka 

30. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni 

glasnik Općine Ernestinovo“ broj 2/21 i 3/21), 

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 

15.sjednici  održanoj 25.srpnja  2022.  donijelo 

je  

 

 

 

ODLUKU 

 

o davanju suglasnosti na Pravilnik o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  

Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo 

 

Članak 1. 
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Daje se  suglasnost na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

Ogledalce Ernestinovo. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine 

Ernestinovo. 

 

Članak 3. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke  prestaje važiti 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na  

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo  ( 

„Službeni glasnik Općine Ernestinovo“, br. 

1/22 , 2/22 i 3/22). 

 

KLASA: 601-02/22-02/4 

URBROJ: 2158-19-01-22-1 

Ernestinovo, 25.srpnja 2022. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević, v.r. 

 

61. 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'' broj 

10/97, 107/07, 94/13,98/19 i 57/22 ) i članka 

30. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni 

glasnik Općine Ernestinovo“ broj 2/21 i 3/21), 

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 

15.sjednici  održanoj 25.srpnja 2022.  donijelo 

je  

 

 

 

ODLUKU 

 

o davanju suglasnosti na Pravilnik o 

plaćama, naknadi plaće i drugim 

materijalnim 

pravima radnika zaposlenih u  

Dječjem vrtiću Ogledalce Ernestinovo  

 

Članak 1. 

Daje se  suglasnost na Pravilnik o plaćama, 

naknadi plaće i drugim materijalnim pravima 

radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Ogledalce 

Ernestinovo. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine 

Ernestinovo. 

 

Članak 3. 

Stupanjem na snagu ove Odluke  prestaje važiti 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na 

Pravilnik  o plaćama, naknadi plaće i drugim 

materijalnim pravima radnika zaposlenih u 

Dječjem vrtiću Ogledalce Ernestinovo   ( 

„Službeni glasnik Općine Ernestinovo“, br. 

1/22 , 2/22 i 3/22). 

 

KLASA: 601-02/22-02/5 

URBROJ: 2158-19-01-22-1 

Ernestinovo, 25.srpnja 2022. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević, v.r. 

 

 

62. 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'' broj 

10/97, 107/07, 94/13,98/19 i 57/22 ) i članka 

30. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni 

glasnik Općine Ernestinovo“ broj 2/21 i 3/21), 

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 

15.sjednici održanoj 25.srpnja 2022., donijelo 

je  

 

 

 

ODLUKU 

 

o davanju suglasnosti na Pravilnik o 

radu Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo 

 

Članak 1. 
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Daje se  suglasnost na Pravilnik o radu Dječjeg 

vrtića Ogledalce Ernestinovo. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine 

Ernestinovo. 

 

KLASA: 601-02/22-02/6 

URBROJ: 2158-19-01-22-1 

Ernestinovo, 25.srpnja 2022. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaje: Općina Ernestinovo 

Za izdavača: Općina Ernestinovo 

Grafička priprema i tisak: Općina Ernestinovo 

 


