
 

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. i stavku 2., članka 12. stavka 1., 3. i 5. Zakona o 

ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 31. stavka 2. 

i 5., a u skladu s člankom 122. stavkom 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 

125/19) i članka 24. Statuta Općine Barban (“Službene novine“ Općine Barban  br. 22/13 i 

12/18) Općinsko vijeće Općine Barban, na 31. sjednici održanoj dana _______ 2020. godine, 

donosi 

 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA  

ANEKSA BR.2. SPORAZUMA O OSNIVANJU 

JAVNE USTANOVE-JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PULA 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se prijedlog Aneksa br.. Sporazuma o osnivanju javne ustanove - Javne 

vatrogasne postrojbe Pula, u predloženom tekstu koji je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

Članak 2. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 

Općine Barban. 

 

 

 
 
 

OPĆISNKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Dean Maurić, v.r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

I   PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA 

 

              Pravni osnov za donošenje ovog akta sadržan je u članku 7. stavku 1. točki 2. i 

stavku 2.,  članku 12. stavcima 1., 3. i 5. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 

29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članku 31. stavcima 2. i 5., a u skladu s člankom 122. stavka 2. 

Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19) te članku 24. Statuta Općine Barban 

(“Službene novine“ Općine Barban broj 22/13 i 12/18). 

 

II   RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 

 

Dana 1. siječnja 2000. godine zaključen je osnovni Sporazum o osnivanju Javne ustanove – 

Javne vatrogasne postrojbe Pula, dana 13.12.2001. godine zaključen je Aneks Sporazuma o 

osnivanju Javne ustanove – Javne vatrogasne postrojbe Pula. 

Osnivači Javne ustanove – Javne vatrogasne postrojbe Pula su Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-

Dignano, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i 

Općina Fažana-Fasana. 

Dana 01.01.2020. godine stupio je na snagu novi Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 

125/19 - u daljnjem tekstu: Zakon), a izmijenile su se i pojedine odredbe Zakona o 

ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19). 

Člankom 122. st. 2. Zakona propisano je da su javne vatrogasne postrojbe koje su registrirane 

kao ustanove sukladno odredbama Zakona o ustanovama dužne uskladiti svoje poslovanje s 

odredbama Zakona u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu Zakona. 

Zbog promjena u poslovanju javnih vatrogasnih postrojbi temeljem Zakona donosi se Aneks 

br. 2 Sporazuma o osnivanju javne Ustanove – Javne vatrogasne postrojbe Pula kojim se 

uređuje status i ustrojstvo Javne vatrogasne postrojbe Pula.  

Također, članak 13. Zakona o ustanovama propisuje da akt o osnivanju mora sadržavati 

odredbe o tijelima ustanove i o upravljanju ustanovom, što je ovim prijedlogom akta 

regulirano. 

Zakonom su, između ostalog, izmijenjene odredbe koje se tiču Upravnog vijeća, koje se sada 

zove Vatrogasno vijeće, način imenovanja, sastav i broj članova, te način obavljanja poslova 

iz nadležnosti tog tijela sukladno Zakonu. 

 Naime, sukladno članku 32. Zakona, Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja 

Vatrogasno vijeće, čiji članovi se biraju na mandat od pet godina. Broj članova Vatrogasnog 

vijeća ovisi o tome nalazi li se javna vatrogasna postrojba u gradu koji je sjedište jedinice 

područne (regionalne) samouprave, odnosno je li brojčano najveća postrojba u jedinici 

područne (regionalne) samouprave, stoga u našem slučaju vatrogasno vijeće ima pet članova a 

čine ga: 

- jedan (1) predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice, 

- jedan (1) predstavnik Vatrogasne zajednice županije, 

- jedan (1) predstavnik Područne vatrogasne zajednice, 

- jedan (1) predstavnik osnivača, 

- jedan (1) predstavnik radnika Vatrogasne postrojbe. 

Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu. 

 

Člankom 34. Zakona izmijenjene su odredbe koje uređuju način imenovanja i trajanja 

mandata zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, na način da zapovjednika javne vatrogasne 

postrojbe, uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika, imenuje i 



 

razrješava Gradonačelnik/ica, na mandat od 5 (pet) godina, na temelju javnog natječaja dok 

zamjenika i pomoćnike zapovjednika imenuje i razrješava zapovjednik. 

            Odredbe članka 8. stavka 1. Zakona o ustanovama propisuju da je osnivač javne 

ustanove iz članka 7. stavka 1. točke 2. i 3. Zakona o ustanovama dužan zatražiti prethodnu 

ocjenu sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom od tijela državne uprave u čijem djelokrugu 

je djelatnost javne ustanove u osnivanju.  

            Sukladno prethodno navedenom i odredbama Zakona o vatrogastvu sačinjen je tekst 

prijedloga Aneksa br. 2 Sporazuma kao u prilogu. 

 

III   PRIJEDLOG AKTA 

 

           Tekst Prijedloga akta dostavlja se u prilogu te se predlaže donošenje istog. 

 

IV  PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA 

 

     Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Općine Barban 

 

  

 


