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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.

Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke
o
osnivanju
Javne
profesionalne vatrogasne postrojbe
Grada Belog Manastira .......................... 1

1.
Temeljem članka 31. stavak 2. Zakona o
vatrogastvu ("Narodne novine", broj: 125/19),
članka 12. stavak 1. Zakona o ustanovama
("Narodne novine", broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,
127/19), članka 42. stavak 1. točka 7. i članka 100.
stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni
glasnik Grad Belog Manastira", broj: 1/20), Gradsko
vijeće Grada Belog Manastira na 36. sjednici
održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O OSNIVANJU JAVNE PROFESIONALNE
VATROGASNE POSTROJBE GRADA
BELOG MANASTIRA

AKTI GRADONAČELNIKA
1.

Odluka o organizaciji rada upravnih
tijela Grada Belog Manastira za
vrijeme trajanja epidemije bolesti
COVID-19 uzrokovane virusom SARSCoV-2..................................................... 3

Članak 1.
U Odluci o osnivanju javne profesionalne
vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira
("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj:
1/00 i 4/00), u članku 1., nakon riječi: "Zakona o
vatrogastvu" briše se zarez i dodaju riječi:
"("Narodne novine", broj: 106/99, 117/01, 36/02,
96/03, 174/04, 38/09 i 80/10),".
Članak 2.
U članku 4. riječi: "MB: 0391019" mijenjaju se
riječima: "OIB: 39912056947" i riječi: "Adama
Dugačkog 53" mijenjaju se riječima: "Kralja
Tomislava 53".
Članak 3.
Članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:
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"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.
U članku 5. nakon stavka 3. dodaje se stavak 4.
koji glasi:
"Djelatnosti navedene u stavku 3. ovog članka
Vatrogasna postrojba može obavljati samo pod
uvjetom da se njihovim obavljanjem ne umanjuje
intervencijska spremnost Vatrogasne postrojbe."
Članak 5.
Članak 6. mijenja se i glasi:
"Tijela Vatrogasne postrojbe su Vatrogasno vijeće i
zapovjednik."
Članak 6.
Članak 7. mijenja se i glasi:
"Vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno
vijeće koje čine tri člana s jednakim pravom glasa i
to: predstavnik vatrogasne zajednice županije,
predstavnik radnika i predstavnik osnivača.
Mandat članova Vatrogasnog vijeća traje pet
godina.
Predstavnika osnivača u Vatrogasnom vijeću
imenuje Gradonačelnik Grada Belog Manastira.
Način rada i odlučivanja Vatrogasnog vijeća
utvrđuje se statutom.
Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na
naknadu."
Članak 7.
U članku 8. stavak 1. riječi: "Upravno vijeće:"
mijenjaju se riječima: "Vatrogasno vijeće:".
Članak 8.
U članku 8. stavak 1. točka 2. podtočka 1. nakon
riječi: "o promjeni djelatnosti Vatrogasne postrojbe,"
dodaju se riječi: "osim o promjeni vatrogasne
djelatnosti radi obavljanja koje je Vatrogasna
postrojba i osnovana,".
Članak 9.
Članak 8. stavak 1. točka 2. podtočka 3. briše se.
Članak 10.
U članku 8. stavak 1. točka 4. podtočka 1. riječi: "i
zamjenika zapovjednika" brišu se.
Članak 11.
U članku 8. stavak 1. točka 4. podtočka 2. riječ:
"sjedišta" mijenja se riječima: "poslovne adrese".
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Članak 12.
U članku 8. stavak 2. riječi: "Upravno vijeće"
mijenjaju se riječima: "Vatrogasno vijeće".
Članak 13.
Članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Zapovjednik Vatrogasne postrojbe predstavlja i
zastupa Vatrogasnu postrojbu, 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 te je odgovoran za zakonitost,
operativnost i stručnost rada javne Vatrogasne
postrojbe."
Članak 14.
Članak 9. stavak 3. briše se.
Članak 15.
Članak 10. mijenja se i glasi:
"Zapovjednika imenuje i razrješava Gradonačelnik
Grada Belog Manastira, na temelju javnog
natječaja, a uz prethodnu suglasnost županijskog
vatrogasnog zapovjednika.
Zapovjednik se imenuje na mandat od pet godina."
Članak 16.
Članak 11. mijenja se i glasi:
"Zapovjednik Vatrogasne postrojbe ima zamjenika
koji ga mijenja u slučaju njegove odsutnosti.
Zamjenika i pomoćnike zapovjednika Vatrogasne
postrojbe imenuje i razrješava zapovjednik."
Članak 17.
U članku 12. stavak 1. nakon riječi: "Zakona o
vatrogastvu", briše se točka i dodaju se riječi:
"("Narodne novine", broj: 106/99, 117/01, 36/02,
96/03, 174/04, 38/09 i 80/10)."
Članak 18.
U članku 12. stavak 4. nakon riječi "Zakona o
vatrogastvu", briše se točka i dodaju se riječi:
"("Narodne novine", broj: 106/99, 117/01, 36/02,
96/03, 174/04, 38/09 i 80/10)."
Članak 19.
U članku 13. stavak 1. riječi: "Upravno vijeće"
mijenjaju se riječima: "Vatrogasno vijeće".
Članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Sredstva koja Vatrogasna postrojba ostvari
vlastitom djelatnošću mogu se koristiti za provedbu
vatrogasne djelatnosti i aktivnosti."
Članak 20.
U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:
"O stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina
Vatrogasne postrojbe odlučuje Gradsko vijeće
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Grada Belog Manastira na prijedlog Vatrogasnog
vijeća."
Članak 21.
U članku 15. stavak 2. riječi: "iznad 50.000,00 kuna"
mijenjaju se riječima: "iznad 100.000,00 kuna" i
riječi: "Upravno vijeće" mijenjaju se riječima:
"Vatrogasno vijeće".
Članak 22.
Članak 16. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Osnivač, davanjem prethodne suglasnosti na
Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
Vatrogasne
postrojbe,
imenovanjem
člana
Vatrogasnog vijeća, imenovanjem zapovjednika,
sudjelovanjem u gospodarenju te razmatranjem
izvješća o radu Vatrogasne postrojbe, poduzima
odgovarajuće mjere da se osigura obavljanje
djelatnosti Vatrogasne postrojbe sukladno zakonu i
ovog Odluci."
Članak 23.
U članku 17. stavak 1. nakon riječi: "Zakona o
vatrogastvu", briše se točka i dodaju se riječi
"("Narodne novine", broj: 106/99, 117/01, 36/02,
96/03, 174/04, 38/09 i 80/10)."
Članak 24.
U članku 17. stavak 2. riječi: "Upravno vijeće"
mijenjaju se riječima: "Vatrogasno vijeće".
Članak 25.
Članci 18., 19., 20., 21., 22. i 23. brišu se.
Članak 26.
(1) Gradonačelnik Grada Belog Manastira
imenovati će predstavnika osnivača u Vatrogasnom
vijeću u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu
ove Odluke.
(2) Javna profesionalna vatrogasna postrojba
Grada Belog Manastira dužna je uskladiti svoje
poslovanje s odredbama ove Odluke i članka 122.
stavak 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine",
broj: 125/19).
Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u "Službenom glasniku Grada Belog
Manastira", a nakon dobivene suglasnosti Hrvatske
vatrogasne zajednice.
KLASA: 214-01/20-01/04
URBROJ: 2100/01-01-01-20-6
Beli Manastir, 22. prosinca 2020. godine
PREDSJEDNIK
Igor Franjić, v.r.
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1.
Temeljem članka 48. stavak 1. točka 3. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine", broj: 33/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni
tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 60. stavak 1.
točka 3. i članka 102. Statuta Grada Belog
Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog
Manastira", broj: 1/20), gradonačelnik Grada Belog
Manastira donosi
ODLUKU
o organizaciji rada upravnih tijela Grada Belog
Manastira za vrijeme trajanja epidemije bolesti
COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
Članak 1.
(1) Zbog sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19
uzrokovane virusom SARS-CoV-2 svi službenici
i namještenici upravnih tijela Grada Belog
Manastira na radnom mjestu i prilikom
obavljanja poslova za koje su zaduženi, u
međusobnom radu i radu sa strankama dužne su
strogo pridržavati se protuepidemijskih mjera i
stroge mjere fizičkog distanciranja sukladno
odlukama Stožera civilne zaštite Republike
Hrvatske te posebnim preporukama i uputama
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
(2) Službenici će neposredno sa strankama raditi
samo ukoliko je to nužno zbog čega su dužni na
mrežnim stranicama Grada Belog Manastira i u
sjedištu Grada Belog Manastira istaknuti upute
građanima za obraćanje Gradu Belom Manastiru
elektroničkim ili telefonskim putem (e-mail
adrese, elektronički obrasci, broj telefona), u
svrhu smanjivanja nepotrebnih kontakata i
sprječavanja širenja bolesti COVID-19.
Članak 2.
(1) Za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19
uzrokovane virusom SARS-CoV-2 broj fizičkih
sastanaka, konferencija i poslovnih okupljanja u
organizaciji Grada Belog Manastira, smanjit će
se na najmanju moguću mjeru, a sastanci koji se
ne mogu obaviti telefonskim putem ili putem
video-konferencije, održavat će se u skladu s
odlukama Stožera civilne zaštite Republike
Hrvatske i uz pridržavanje svih općih i
protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i
uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
(2) Kada je fizička prisutnost sudionika na
sastancima, konferencijama i poslovnim
okupljanima neizbježna, obvezno je vođenje
evidencije svih prisutnih. Za potrebe vođenja
evidencije prikupljat će se osnovni podaci: ime,
prezime i broj telefona.
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Članak 3.
Službenici i namještenici ne smiju dolaziti na
posao:
a) ukoliko imaju povišenu temperaturu i
smetnje s dišnim organima, a posebno suhi
kašalj i kratki dah,
b) ukoliko su bili u kontaktu s osobom koja je
zaražena virusom SARS-CoV-2.

(6) Rad u prostorijama sjedišta Grada Belog
Manastira organizirat će se u pravilu na način da
svaki službenik ima na raspolaganju jednu
prostoriju za rad, a samo iznimno, u slučaju da
to prostorni uvjeti dozvoljavaju mogu u istoj
prostoriji raditi dva službenika u isto vrijeme, uz
pridržavanje svih protuepidemijskih mjera i
obavezno nošenje zaštitnih maski.

Članak 4.
(1) Službenicima i namještenicima kontinuirano će
se osiguravati uvjeti za rad na radnom mjestu u
sjedištu Grada Belog Manastira u skladu sa svim
općim protuepidemijskim mjerama i posebnim
preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za
javno zdravstvo za sprječavanje širenja virusa
SARS-CoV-2, koji uključuju osiguranje:
a) prostornih uvjeta za rad,
b) zaštitne
opreme
(dezinfekcijskih
sredstava, rukavica, maski za lice),
c) dnevnog prozračivanja prostorija Grada
Belog Manastira,
d) dnevnog čišćenja prostorija Grada Belog
Manastira, te
e) dezinfekcije prostorija Grada Belog
Manastira po potrebi.
(2) Službenicima i namještenicima dužni su
održavati i dezinficirati svoje osobne radne
prostore i radnu opremu, kao i višestruko
provjetravati službene prostorije u kojima
obavljaju svoj posao.
(3) Službenici i namještenici su dužni voditi računa
o "bliskim kontaktima" unatrag 48 sati, radi
mogućnosti dostave istih epidemiolozima u
slučaju potrebe.
(4) Službenici i namještenici dužni su pridržavati se
mjere smanjenja međusobnog fizičkog kontakta
na razinu nužnog.
(5) Službenici i namještenici zajedničke prostorije
trebaju korisiti samo u nužnom opsegu, bez
nepotrebnog zadržavanja.

Članak 5.
Za vrijeme trajanja samoizolacije službenika
Grada Belog Manastira, na temelju odgovarajuće
potvrde liječnika ili nadležne epidemiološke službe,
službeniku Grada Belog Manastira može se odobriti
rad od kuće u punom radnom vremenu, ukoliko
obavlja poslove koji se mogu obavljati od kuće, o
čemu odlučuje pročelnik upravnog tijela u kojem je
službenik raspoređen odnosno gradonačelnik za
pročelnike. Rad od kuće određuje se na zahtjev
službenika uz njegovu potvrdu da ima odgovarajuće
uvjete za takav rad.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o organizaciji rada upravnih tijela Grada
Belog Manastira za vrijeme trajanja epidemije
bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV2 ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj:
10/20 i 12/20).
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Belog Manastira" i stupa na snagu 11.
siječnja 2020. godine.
KLASA: 023-01/21-01/01
URBROJ: 2100/01-01-03-20-1
U Belom Manastiru, 7. siječnja 2021. godine
GRADONAČELNIK
Tomislav Rob, v.r.

_____________________________________________

"Službeni glasnik Grada Belog Manastira", službeno glasilo Grada Belog Manastira
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