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JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 

          P U L A 

 Vatrogasno vijeće 

 

 

 Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Pula podnosi osnivačima 

 

IZVJEŠĆE O RADU 

 

UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PULA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2020. GODINE 

 

 

 OPĆI DIO 

 

 Sporazumom o osnivanju Javne ustanove – Javne vatrogasne postrojbe Pula 

uređen je status i ustrojstvo Javne vatrogasne postrojbe Pula s danom 01. siječnja 2000. 

godine a osnivači su Grad Pula i Grad Vodnjan te općine Barban, Ližnjan, Marčana, 

Medulin, Svetvinčenat i Fažana. Organi ustanove jesu Upravno vijeće i zapovjednik. 

Upravno vijeće imalo je predsjednika i 7 članova te jednog član kao predstavnik radnika 

koji je ujedno i sindikalni povjerenik. 

 Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Pula djelovalo je u slijedećem sastavu:   

 

 1. Ardemio Zimolo, predstavnik grada Pule, predsjednik Upravnog vijeća 

 2. Dalibor Frančula, predstavnik općine Barban 

 3. Roberto Višković, predstavnik općine Ližnjan  

 4. Nenad Ilisić, predstavnik općine Medulin 

 5. Alen Doblanović, predstavnik općine Svetvinčenat 

 6. Slobodan Draković, predstavnik grada Vodnjana 

 7. Nataša Novak, predstavnik općine Fažana 

 8. Korado Butković, predstavnik općine Marčana 

 9. Dalibor Živolić, predstavnik radnika Javne vatrogasne postrojbe Pula 

 

 Krajem 2019. godine donesen je novi Zakon o vatrogastvu (“NN” br. 125/19), a 

došlo je i do izmjena i dopuna Zakona o ustanovama (“NN” br. 76/93, 29/97, 47/99, 

35/08 i 127/19). 

Sukladno novom Zakonu u vatrogastvu određena su tijela postrojbe i to 

Vatrogasno vijeće i zapovjednik. Regulirane su aktivnosti tijela, način imenovanja, 

sastav i broj članova tijela te način obavljanja poslova iz nadležnosti tijela. U odnosu na 

stari Statut najveća izmjena događa se na relaciji Upravno vijeće – Vatrogasno vijeće, 

odnosno tko su sve članovi Vatrogasnog vijeća i tko ih imenuje. Produžen je i mandat 

članova Vatrogasnog vijeća, u odnosu na mandat članova Upravnog vijeća na pet, s četiri 

godine. 

Novina, sukladno Zakonu o vatrogastvu, a u odnosu na stari Statut jeste i mandat 

zapovjednika Vatrogasne postrojbe u trajanju od pet godina, kao i način imanovanja 

zamjenika i pomoćnika zapovjednika Vatrogasne postrojbe. 

 

 Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Pula tijekom 2020. godine obavljao je 

poslove iz svog djelokruga na sjednicama na kojima: 

- donosi Statut Javne vatrogasne postrojbe, uz prethodnu suglasnost osnivača, 

- donosi odluku o unutarnjem ustroju radnih mjesta djelatnika, 

- donosi odluku o plaćama djelatnika, 

- donosi Pravilnik o radnim odnosima, 

- donosi Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti djelatnika, 

- donosi druge opće akte Javne vatrogasne postrojbe, ako zakonom nije 

propisano drugačije, 

- donosi programe rada razvoja Javne vatrogasne postrojbe i nadzire njihovo 

izvršavanje, 

- odlučuje o godišnjem planu, 



 2 

- odlučuje o godišnjem obračunu, 

- utvrđuje prijedlog za imenovanje zapovjednika i njegova zamjenika, 

- daje osnivačima i zapovjedniku prijedloge i mišljenja u svezi rada i Javne 

vatrogasne postrojbe, 

- donosi poslovnik o svom radu, 

- donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom i Statutom Javne 

vatrogasne postrojbe, 

- najmanje jedanput godišnje podnosi osnivačima izvještaj o radu, financijskom 

planu te godišnjem obračunu. 

 

PREGLED RADA UPRAVNOG VIJEĆA 

 

U razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine Upravno vijeće Javne 

vatrogasne postrojbe Pula održalo je 9 sjednica (od toga šest telefonskih sjednica) na 

kojima su se donašale odluke, utvrđivali prijedlozi te razni zaključci, prijedlozi i mišljenja 

u svezi rada Javne vatrogasne postrojbe Pula. 

 

U ovom izvješću daje se pregled obavljenih poslova kako slijedi: 

 

- Program rada, Financijski plan, Izmjene financijskog plana, Financijsko 

izvješće, Izvješće o radu 

 

U izvještajnom razdoblju Upravno vijeće prihvatilo je dvije izmjene Financijskog 

plana Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2020. godinu. 

 

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi i članka 2. i 3. Pravilnika o planu 

nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, a 

sukladno Odluci Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula zapovjednik Javne 

vatrogasne postrojbe Pula donio je Plan nabave za 2020. godinu i pet njegovih izmjena i 

dopuna.  

Plan nabave i njegove izmjene i dopune objavljene su u standardiziranom obliku u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 

 

Početkom mjeseca prosinca donijeta je Odluka o prihvaćanju Sporazuma za 

utvrđivanje visine prigodne nagrade za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula. 

 

Od strane službe računovodstva izrađen je, a od strane Upravnog vijeća prihvaćen 

Godišnji obračun Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2019. godinu (Izvještaj o 

rashodima Javne vatrogasne postrojbe Pula financiranih iz proračuna osnivača i Izvještaj 

o rashodima Javne vatrogasne postrojbe Pula financiranih iz ostalih prihoda). Na istoj 

sjednici Upravno vijeće donijelo je Odluku da se sredstva koja budu ostvarena vlastitom 

djelatnošću u 2019. godini mogu koristiti za materijalne rashode sukladno Financijskom 

planu. Izrađen je i prihvaćen Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 

Javne vatrogasne postrojbe Pula od 01.01.-30.06.2020. godine. 

 

Također prezentirano je Izvješće o korištenju sredstava vlastite djelatnosti iz 

2019. godine u kojem izvještajnom razdoblju je ostvaren prihod od vlastite djelatnosti u 

iznosu od 121.201,30 kn. Tijekom godine sredstva su trošena sukladno Odluci 

Upravnog vijeća i Financijskom planu u iznosu od 121.201,30 kn, i to za: 

 

  - materijal i sirovine      10.000,00 

 - energija       21.201,30 

 - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30.000,00 

 - službena, radna i zaštitna odjeća             30.000,00 

 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja  30.000,00  

 

 

Koordinacijom zapovjednika i pratećih službi izrađeno je, a na sjednici Upravnog 

vijeća prihvaćeno Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2019. godinu koje 

je dostavljeno osnivačima.  
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Na sjednici u mjesecu prosincu prihvaćen je Program aktivnosti i Financijski plan 

Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01.2021. – 31.12.2021. godine sa 

obrazloženjem te projekcije za 2022. i 2023. godinu.  

 

- Sporazum o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne 

postrojbe Pula 

 

Prema točki 2. Sporazuma osnivači su dužni u svojim proračunima osigurati 

sredstva za financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula sukladno 

učešću broja stanovnika u ukupnom broju stanovnika bivše općine Pula koje područje 

pokriva ova postrojba u slijedećim omjerima: 

 

GRAD PULA           68,92% 

OPĆINA BARBAN     3,27% 

OPĆINA FAŽANA     3,78% 

OPĆINA LIŽNJAN     3,45% 

OPĆINA MARČANA   4,59% 

OPĆINA MEDULIN   6,88% 

OPĆINA SVETVINČANAT  2,61% 

GRAD VODNJAN   6,50% 

 

- Stjecanje i otuđivanje imovine 

 

Tijekom godine sredstva ostvarena vlastitom djelatnošću trošena su sukladno 

Odluci Upravnog vijeća i Financijskom planu. 

 

Tijekom godine Upravno vijeće jednoglasno je na prijedlog zapovjednika donijelo 

Odluku o nabavi zaštitnog vatrogasnog odijela za prilaz vatri EN 469, nabavi zaštitnih 

vatrogasnih kaciga i o nabavi vatrogasnih zaštitnih čizmi za operativne radnike-

vatrogasce.  

Nabavu je provela Služba općih poslova u postupku jednostavne nabave.  

 

- Obavljanje drugih poslova određenih Zakonom, Statutom i Kolektivnim 

ugovorom 

 

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27. veljače 2020. godine prihvaćen je 

Izvještaj o godišnjem popisu obaveza, potraživanja i novčanih sredstava Javne 

vatrogasne postrojbe Pula za 2019. godinu i Izvještaj o godišnjem popisu proizvedene 

dugotrajne imovine, sitnog inventara i zaliha materijala za 2019. godinu. Slijedom istoga 

donijeta je Odluka o rashodovanju proizvedene dugotrajne imovine i sitnog inventara. 

Rashodovanje se izvršilo zbog fizičke dotrajalosti i neupotrebljivosti. 

 

Temeljem mjera predviđenih Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za RH – Vlade Republike Hrvatske, te Planom intervencija 

kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske od strane 

zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pula izvršene su pripreme za turističku sezonu 

2020. te materijal dostavljen osnivačima. Program aktivnosti je temeljni dokument 

koordinacije godišnjih aktivnosti državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i 

regionalne samouprave, udruga građana te drugih organizacija u provedbi mjera zaštite 

od požara. 

 

Prethodne godine tijekom ljetne sezone bilo je dodatno uposleno jedanaest 

vatrogasaca koji su radili po Ugovoru o radu u razdoblju od 01.07. do 30.09.2020. 

godine. Jedan dio sredstava osiguran je u Proračunu Republike Hrvatske, a ostali dio u 

Područnoj vatrogasnoj zajednici. 

 

Odredbom članka 13. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pula određeno je da 

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Pula donosi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji 

i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula. 



 4 

Od strane stručnih službi izrađen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj 

postrojbi Pula, kojim se, predlaže izmijeniti naziv radnog mjesta, Rukovalac imovine – 

ekonom u Rukovalac imovine – vatrogasac kao i dopuniti opisa poslova. Također za 

navedeno radno mjesto bilo je potrebno uskladiti uvjete sa člankom 51. Zakona o 

vatrogastvu („NN 125/19“). 

 Budući se radi o unutrašnjoj organizaciji poslova unutar radnih mjesta u ovom 

dijelu predloženih izmjena s financijskog aspekta ne dolazi do povećanja obveza 

Ustanove za plaće i druge primitke izvršitelja na teret sredstava Proračuna Osnivača. 

 U lipnju 2020. godine Upravno vijeće je ovakav prijedlog jednoglasno i prihvatilo. 

 

Također, zbog potrebe objave natječaja za radno mjesto Rukovoditelja Službe 

računovodstva, od strane Upravnog vijeća prihvaćena je izmjena i dopuna u Pravilniku o 

unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JVP Pula što se tiče uvjeta za 

navedeno radno mjesto, a sve sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i 

akademskom stupnju. 

 

 Upravno vijeće objavilo je dana 22. rujna natječaj za radno mjesto Rukovoditelja 

Službe računovodstva. Povjerenstvo je slijedom zaprimljenih prijava provelo testiranje te 

razgovor-intervju sa kandidatkinjama koje su uspješno položile testove temeljem čega je  

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Pula, 06. studenog 2020. godine dalo je 

suglasnost zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Pula za zasnivanje radnog odnosa s 

Melitom Grbac, diplomirani ekonomist, na radno mjesto Rukovoditelja službe 

računovodstva, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz obvezni probni rok 

od 6 mjeseci.   

 

  Krajem mjeseca srpnja Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o 

upućivanju radnika Rojnić Ivice na školovanje – studij „Krizni menadžment“ (izvanredni) 

pri Veleučilištu u Velikoj Gorici. Specijalistički studij traje dvije godine, odnosno četiri 

semestra. Završetkom studija radnik-student stječe 120 ECST bodova i stručni naziv 

stručni specijalist inženjer kriznog menadžmenta. Slijedom toga donijeta je i Odluka o 

plaćanju troškova školarine za zimski semestar akademske godine 2020/2021 (razdoblje 

listopad – prosinac 2020.) Radnik je sa Veleučilištem Velika Gorica sklopio Ugovor o 

studiranju dok je sa Javnom vatrogasnom postrojbom Pula zaključio poseban ugovor o 

školovanju. 
 

U skladu s donesenim mjerama racionalizacije poslovanja javnih ustanova kojima 

je osnivač Grad Pula, a uslijed posebnih okolnosti vezanih uz epidemiju koronavirusa, 

sukladno kojima je ova javna ustanova bila u obvezi poduzimati određene mjere 

racionalizacije usuglašeno je da se članovi Upravnog vijeća javnih ustanova odreknu 

svoje naknade za rad u korist ustanove.  

 S tim u svezi Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Pula donijelo je odluku 

kojom se prethodna Odluka o naknadama za rad članovima Upravnog vijeća Javne 

vatrogasne postrojbe Pula od 02.04.2002. godine i Odluka o izmjenama i dopunama iste 

Odluke od 24.09.2008. godine stavlja van snage se danom 01.05.2020. godine. Odlukom 

od 01. kolovoza 2020. godine ponovno je utvrđena stalna mjesečna naknada za rad 

članovima i predsjedniku Upravnog vijeća.  

 

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Pula donijelo je Odluku kojom se 

radnici Maretić Ljiljani zaposlenoj na radnom mjestu Rukovoditelja Službe računovodstva 

odobrava pravo na rad s polovicom punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu i 

korištenje prava na starosnu mirovinu za vrijeme od 01.01.2021. – 30.06.2021. godine. 
 

Donijeta je i Odluka o odobravanju plaćanja godišnjih troškova preddiplomskog 

stručnog studija za 3. akademsku godinu 2020/2021 pri Visokoj školi za sigurnost - 

Visoka škola menadžmenta i sigurnosti Securus za četiri radnika ove Javne vatrogasne 

postrojbe Pula. 

Od strane Upravnog vijeća utvrđena je nadležnost zapovjednika za donošenje 

Plana nabave Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2021. godinu. 
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Izrađena je pisana Procedura o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda 

ostvarenih od obavljanja djelatnosti koju je krajem godine donijelo Upravno vijeće Javne 

vatrogasne postrojbe Pula. 

 

Kao što je i prethodno rečeno u 2019. godini donesen je novi Zakon o vatrogastvu 

(“NN”  br. 125/19), a došlo je i do izmjena i dopuna Zakona o ustanovama (“NN”  br. 

76/93, 29/97,47/99, 35/08 i 127/19) zbog brojnih potreba usklađivanja Statuta sa 

zakonskim propisima bilo je potrebno izvršiti opsežne izmjene te je radi bolje 

preglednosti izrađen novi prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojba Pula. 

Upravno vijeće donijelo je Odluku o prihvaćanju prijedloga Statuta Javne 

vatrogasne postrojbe Pula koji je dostavljen gradskim i općinskim vijećima osnivača radi 

davanja prethodne suglasnosti. Uz suglasnost osnivača, Upravno vijeće je dana 14. 

prosinca 2020. godine donijelo odluku o usvajanju Statuta Javne vatrogasne postrojbe 

Pula. Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu od 26. siječnja 2021. Godine upisani su 

podaci-promjene u glavnu knjigu sudskog registra. 

 

Službe Javne vatrogasne postrojbe Pula izradile su i dostavile Gradskim odnosno 

Općinskim vijećima na razmatranje i donošenje Prijedlog Aneksa br. 2 Sporazuma o 

osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula. 

 Osnivači su bili dužni sukladno odredbama članka 8. Zakona o ustanovama 

podnijeti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici Zahtjev za ocjenom sukladnosti Prijedloga 

Aneksa br. 2 sporazuma sa Zakonom o vatrogastvu. 

Nakon pribavljenog Rješenja Hrvatske vatrogasne zajednice od 16. prosinca 2020. 

godine o ocjeni sukladnosti Aneksa br. 2 Sporazuma sa Zakonom, isti je objavljen u 

službenim glasilima osnivača, a stupio je na snagu osmog dana od dana objave. 

 

Na prijedlog zapovjednika vatrogasne postrojbe Upravno vijeće je kroz godinu 

rješavalo ostvarivanje i drugih prava radnika utvrđenih Kolektivnim ugovorom, zakonom i 

drugim aktima.  

 

- Program rada razvoja Javne vatrogasne postrojbe Pula 

 

 Smještajni prostor Javne vatrogasne postrojbe Pula po svojoj lokaciji, kao i po 

drugim karakteristikama ne zadovoljava današnje potrebe pa je to jedno od 

najaktualnijih problema koje traži hitno rješenje. On je kočnica daljnjeg razvoja i 

djelotvornijeg rada. Njegova lokacija ne daje garanciju za brzu i efikasnu intervenciju. 

Sam prostor također ne zadovoljava osnovne uvjete za smještaj opreme i vozila. 

Tako su npr. pojedina vozila smještena u garažama jedno iza drugoga (do tri vozila) tako 

da je u znatnoj mjeri otežan izlazak vozila na intervenciju. Dobivanjem novih vozila 

problem prostora se još više aktualizirao zbog toga što dio vozila nema mogućnosti 

smještaja u garažama, jer su svi garažni prostori popunjeni. 

Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj 22. srpnja 2019. godine donijelo je 

Odluku o utvrđivanju lokacije Vatrogasnog centra Pula i prijenosu prava građenja u korist 

Javne vatrogasne postrojbe Pula unutar UPU Istočna poslovna zona. 

Nakon potpisivanja ugovora o osnivanju i pravu građenja pokrenute su radnje za 

realizaciju izgradnje Vatrogasnog centra te je izrađen idejni projekt. Po uzoru na Europu i 

ideje o objedinjavanju svih žurnih službi krenulo se u nadopunu projekta u kojem su svi 

subjekti dali svoje potrebe što se tiče prostora i prostorija. Pred završetkom je izmjena 

projekta koji uključuje sve službe sa potrebnim prostorima za njihovu redovnu djelatnost. 

Sukladno Planu nabave za 2020. godinu sredstva su se tijekom godine koristila 

namjenski za materijalne troškove odnosno nabavu vatrogasne opreme i tehnike. 

Sredstva ostvarena prihodom vlastite djelatnosti trošena su sukladno Odluci Upravnog 

vijeća i Financijskom planu. 

 

ZAKLJUČAK 

 

Početkom godine i u Hrvatsku je došao koronavirus i promijenio ustaljeni način 

života svih građana. Vatrogasci, bitan i neodvojiv element cjelokupnog društva, podnijeli 



 6 

su znatan teret borbe protiv širenja koronavirusa kroz sudjelovanje u provođenu mjera 

lokalnog stožera Civilne zaštite. 

 

Potrebno je naglasiti da postrojba funkcionira na zavidnoj razini, unatoč 

nedostatku radnog prostora i prostora za smještaj vozila i opreme, i to uglavnom 

zahvaljujući velikom zalaganju i požrtvovnosti radnika. Većina problema i nedostataka 

mogla bi se otkloniti pokretanjem inicijative za izgradnju novih smještajnih prostora 

Javne vatrogasne postrojbe Pula, a pogotovo „gorući“ problem predstavlja izlazak vozila 

na intervenciju radi prometne regulacije i gustoće prometa u središtu grada. Sve to bitno 

utječe na rad Vatrogasne postrojbe od koje se svakim danom traži da sudjeluje u sve 

zahtjevnijim intervencijama. 

 

Među prioritetnim zadacima obveza je i u narednom periodu ulagati u opremanje 

vatrogasaca osobnom opremom kako bi se maksimalno osigurala sigurnost prilikom 

intervencije. Međutim, možda se sve zadaće neće moći jednostavno odraditi s obzirom na 

financijska sredstva, ali vatrogasci će se prilagoditi uvijek polazeći od poznate i realne 

činjenice da se svaka kuna uložena u vatrogastvo, zaštitu i spašavanje višestruko isplati.  

 

U izvještajnom razdoblju Javna ustanova-Javna vatrogasna postrojba Pula svoju 

funkciju u oblasti zaštite od požara obavljala je kontinuirano tijekom cijele godine, 

provedbom propisanih djelatnosti temeljem Zakona o vatrogastvu u sklopu nadležnosti 

utvrđenih zakonom, aktom o osnivanju, Statutom Javne vatrogasne postrojbe Pula te 

svih propisa koji reguliraju organizaciju vatrogasne službe. 
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Pula, 19.03.2021.           

                  Ardemio Zimolo 


