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PREDSJEDNIKU  
GRADSKOG VIJEĆA 

P  A  Z  I  N 
 
PREDMET: Izvještaj o radu sa financijskim poslovanjem i prikaz intervencija na gašenju 
           požara, spašavanju ljudi i imovine Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2013. 
                       godini               
                    - dostavlja se,  

 
 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni 
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.) 
Izvještaj o radu sa financijskim poslovanjem i prikaz intervencija na gašenju požara, spašavanju 
ljudi i imovine Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2013. godinu upućujem predsjedniku Gradskog 
vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje. 
 

Za izvjestioca na Vijeću po prijedlogu Izvještaja određuje se Serđo Šilić, zapovjednik Javne 
vatrogasne postrojbe Pazin.  
     
 
     
           Gradonačelnik 
           Grada   Pazina 
                   Renato Krulčić,v.r. 
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IZVJEŠĆE O RADU I PRIKAZ INTERVENCIJA 
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JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN U 2013. GODINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pazin, 17. 01. 2014. godine. 
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OPĆENITO O DJELATNOSTI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN  
 
          Sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara, vatrogasna 
djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i 
eksplozija, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom i 
eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te 
obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama.  
 
           Za provođenje vatrogasne djelatnosti na području Grada Pazina i susjednih 
Općina djeluje JVP Pazin i DVD Pazin, Lupoglav i Gračišće, koji djeluju kao potpora 
JVP.  
          Javna vatrogasna postrojba Pazin (dalje u tekstu: JVP Pazin) u 2013. godini 
djelovala je temeljem zakonskih propisa, Planova zaštite od požara i Programa vlade 
RH. Operativne snage sastojale su se od: 
 

 26 profesionalnih vatrogasaca 
 
          JVP Pazin obavlja djelatnost kao javnu službu, sukladno Zakonu o vatrogastvu 
i Zakonu o zaštiti od požara, a ta se djelatnost može podijeliti u dvije osnovne 
aktivnosti u djelovanju: 
 
 

 OPERATIVA - gašenje požara te spašavanje osoba i imovine ugroženih 
požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim 
situacijama kao i obavljanje drugih poslova  u nesrećama, ekološkim i inim 
nesrećama 

 
 

 PREVENTIVA  -  sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara 
i eksplozije. 

 
          JVP Pazin djeluje na području Grada Pazina površine 137 km², sukladno 
Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin Javna vatrogasna 
postrojba Pazin izlazi na intervencije i na područje Općine Cerovlje (106 km²), Općine 
Gračišće (61 km²), Općine Karojba (35 km²), Općine Lupoglav (93 km²), Općine 
Motovun (32 km²), Općine Sveti Petar u Šumi (15 km²) i Općine Tinjan (54 km²), tako 
da ukupna površina na kojoj djeluje Javna vatrogasna postrojba Pazin iznosi 533 
km².  
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VATROGASNA VOZILA 
 
           JVP Pazin -posjeduje slijedeća vatrogasna vozila: 
 

Rb. VOZILO MARKA VOZILA GODINA PROIZVODNJE
1. Navalno Iveco 2006 
2. Navalno Fap 1985 
3. Navalno terensko Iveco magirus 2004 
4. Autocisterna Iveco 2006 
5. Šumsko veliko Unimog 2006 
6. Šumsko malo Uaz 1979 
7. Šumsko malo Uaz 1989 
8. Polivalentno srednje Tam 1989 
9. Polivalentno malo Mazda 2003 

10. Zapovjedno Nissan 2008 
 
 
 
 
VATROGASNA TEHNIKA 
 

U 2013. godini vatrogasna tehnika redovito je održavana, te prema potrebi 
redovito servisirana u ovlaštenim servisima, većih zahvata na održavanju vatrogasne 
tehnike nije bilo. 

 
          Sve ostale poslove na održavanju vozila i dosta kvarova odradili su sami 
vatrogasci u sklopu svojih redovitih obaveza. 
 
VATROGASNA OPREMA 
 

Osim vatrogasnih vozila, javna vatrogasna postrojba posjeduje određenu 
količinu vatrogasne opreme (vatrogasne cijevi, hidraulični alati za spašavanje, 
vatrogasne pumpe, pumpa za pretakanje agresivnih tekućina, uskočni jastuk itd.) 
koju vatrogasci u tijeku svog redovitog rada održavaju. 

 
           Osim postojeće vatrogasne opreme, radi poboljšanja kvalitete rada na 
intervencijama, potrebno je nabaviti dio nove vatrogasne opreme i sredstava za 
gašenje koje nedostaju JVP Pazin. 
 
ZAŠTITNA VATROGASNA OPREMA 
 

Svi vatrogasci posjeduju osobnu i skupnu zaštitnu opremu sukladno Pravilniku 
o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici 
vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. 031/2011). 
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TEORETSKA I PRAKTIČNA NASTAVA 
 
          Tijekom 2013. godine izvedene su sve teme i taktički zadaci sa djelatnicima 
JVP Pazin koje su vatrogasci dužni izvesti sukladno Pravilniku o izvođenju teoretske i 
praktične nastave u vatrogasnim postrojbama (N.N. 89/2001). Četiri djelatnika JVP 
Pazin koja su ujedno i pripadnici interventne desantne jedinice Vatrogasne zajednice 
Istarske Županije završila su dodatnu obuku za desantiranje iz helikoptera. 
Vatrogasci su uvježbavali sigurnosne mjere pri radu s helikopterom, ulazak i 
desantiranje iz helikoptera iskakanjem, desantiranje pomoću debelog užeta, kačenje 
gumenog spremnika za vodu (kruške) i drugo. 
 
 
PROGRAM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 
 
 Sukladno odredbama Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od požara od interesa za RH i Plana operativne provedbe programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2013. godini izrađeni 
su slijedeći dokumenti: 

 Operativni plan motrenja, čuvanja i ophodnje za područje osnivača i 
suosnivača 

 Plan angažiranja ljudskih, materijalnih i tehničkih resursa kod velikih požara 
otvorenog prostora na području osnivača i suosnivača 

 Odluka uspostavi zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u 
gašenju požara 

 
 
INTERVENCIJE JVP PAZIN U 2013. GODINI 
 
 
          U 2013. godini JVP Pazin zabilježila je 193 intervencija koje su se odvijale  
pretežito na području Grada Pazina (120) te u općinama Pazinštine: Cerovlje (23), 
Karojba (4), Lupoglav (10), Motovun (11), Sv. Petar u šumi (6), Tinjan (11) i Gračišće 
(5). Izgorjela površina otvorenog prostora u 2013. godini iznosila je 21,9 hektara (29 
intervencija), dok je  u 2012 godini bilo 118  intervencije na gašenju požara 
otvorenog prostora, a opožareno je bilo 617,8 hektara. Na području djelovanja JVP 
Pazin opožarena površina po jednoj intervenciji u 2013. godini iznosila je  0,75 
hektara (u 2012. godini – 5,23 hektara).  

 
           Također, zabilježeno je 59 tehničkih intervencija (2012 godine 47), zatim 14 
intervencija gašenja požara na građevinama (2012 godine 18), 2 intervencije gašenja 
požara na prometnim sredstvima (2012 godine 10),  i 86 ostalih intervencija (2012 
godine 82). JVP Pazin izdala je 478 odobrenja za loženje vatre na otvorenom 
prostoru. Na svim  intervencijama sudjelovao je 945 vatrogasaca koji su odradili 4140 
sati. U intervencijama je bilo 9 civilnih osoba lakše ozlijeđeno, 22 civilne osoba teže 
su ozlijeđene, a sedam civilnih osobe smrtno je stradalo. Među vatrogascima koji su 
sudjelovali na intervencijama nije bilo teže ozlijeđenih. 
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           JVP Pazin je sve svoje zadaće u 2013. godini odradila na najbolji mogući 
način na intervencijama požara otvorenog  prostora, požara objekata i tehničkim 
intervencijama, posebice kod prometnih nesreća. 
 
 
TABELARNI PRIKAZ INTERVENCIJA JVP PAZIN 
 
 
 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013 +,- (%)
GRAD PAZIN 120 130 124 108 153 120 - 21,5
OPĆINA CEROVLJE 4 11 10 21 41 23 -43,9
OPĆINA GRAČIŠĆE 11 4 1 9 7 5 -28,5
OPĆINA KAROJBA 11 5 6 6 4 4 
OPĆINA LUPOGLAV 21 49 14 15 16 10 -37,5
OPĆINA MOTOVUN 11 13 8 10 11 11 
OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI 7 6 5 6 23 6 -73,9
OPĆINA TINJAN 9 7 9 7 21 11 -47,6
ISPOMOĆ OSTALIM JVP ŽUPANIJE 
ISTARSKE 10 4 5 3 11 3 - 72,7
UKUPNO 204 229 182 185 287 193 -32,7
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Broj i vrsta intervencija: 

 
 
          JVP Pazin je u 2013 godini, pored obavljanja vatrogasnih intervencija (koje su 
tabelarno prikazane u ovom izvješću) obavljala  i niz drugih poslova vodeći računa da 
pritom ne umanjimo operativnost vatrogasne postrojbe. 
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1. JVP Pazin je sudjelovala u organizaciji dječje olimpijade 

2. organizirano je dežurstvo i osiguranje filmskog festivala u Motovunu 

3. organizirano je dežurstvo i osiguranje svih priredbi u Spomen domu Pazin 

4. servisirana su  i tehnički osposobljavana sva vozila JVP, 

5. vatrogasci su održavali, popravljali i servisirali opremu i vozila DVD-a Pazin, 

6. pružana je ispomoć djelatnicima hitne medicinske pomoći u transportu 
pacijenata od mjesta prebivališta do vozila hitne pomoći. 

7. organizirana je edukacija prilikom posjeta djece iz vrtića, te učenika osnovne i 
srednje škole tako da je na najprihvatljiviji način objašnjeno što je požar, kako 
do njega dolazi, te kako početni požar ugasiti. Posebna pozornost posvećena 
je objašnjavanju o načinu ponašanja u slučaju nastanka požara, te koga i na 
koji način obavijestiti u slučaju požara ili druge opasnosti. Djeci i učenicima je 
prezentiran dio vatrogasne opreme te vatrogasna odijela i zaštitna oprema. 

8. organizirali smo prijevoz djece na pazinski potok za sudjelovanje u  školi 
plivanja u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Pazina. 

9. Sudjelovali smo u provođenju protupožarne vježbe  evakuacije i spašavanja u 
Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile Pazin. 

 
ZAKLJUČAK: 
 
           Sve intervencije u obavljene su uspješno, bez zamjerki od strane nadležnih 
ustanova (inspekcije i sl.). Na samim intervencijama koje je odradila JVP Pazin nije 
bilo ozlijeđenih djelatnika što je posebno važno. Sačuvana je sva bitnija oprema i 
vozila, osim potrošnog materijala.  
 
          Posebna pozornost bila je usmjerena i na osposobljavanje i uvježbavanje 
djelatnika jer je dobra opremljenost, kvalitetna educiranost, tjelesna sposobnost 
djelatnika i uvježbanost od velike važnosti za uspješno obavljanje svih intervencija. 
           Postojeći ustroj vatrogasne operative zadovoljava potrebe Grada i susjednih 
Općina, ali neophodno je opremanje nedostajećom opremom i sredstvima 
vatrogasnih postrojbi, kao i osobnom opremom vatrogasaca, kako bi se omogućilo 
uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti sukladno  zakonskim  propisima.  
Opremanje vatrogasnih snaga  i kapitalno ulaganje u izgradnju novog vatrogasnog 
doma ovisiti će o financijskim mogućnostima Grada Pazina i susjednih Općina kao 
suosnivača JVP Pazin. 

 
 

                                                                                  Zapovjednik  
Javne vatrogasne postrojbe Pazin 

 
                                                                                  Serđo Šilić, dipl. ing. 
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FINANCIJSKO POSLOVANJE JVP PAZIN U 2013. GODINI 

           Na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave financiranje rada JVP Pazin odvijalo se na temelju Odluke o minimalnim 
financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih 
vatrogasnih postrojbi u 2013. godini. Odlukom su utvrđeni minimalni financijski 
standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, te materijalne i 
financijske rashode, a sredstva osiguravaju osnivači i suosnivači JVP Pazin iz 
dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,3%.  

          Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u 
porezu na dohodak po stopi od 1,3% ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje 
rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava ostvaruju s pozicije 
pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2013. godinu. 

          Kontrolu ostvarivanja tih prihoda obavlja Ministarstvo financija, a kontrolu 
izvršavanja rashoda obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Osnivači i 
suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi dužni su decentralizirana sredstva koristiti 
prema utvrđenoj namjeni. 

          Sukladno Odluci i Zakonu o financiranju JLS, prihodi ostvareni temeljem 
dodatnog udjela poreza na dohodak od 1,3% i sredstva pomoći izravnanja za 
decentralizirane funkcije iz državnog proračuna RH uplaćuju se na račun proračuna 
jedinice lokalne samouprave s najvećim udjelom u sufinanciranju - Grad Pazin, koji ih 
doznačuje JVP Pazin. 

          U 2013. godini JVP Pazin ostvarila je slijedeće prihode/primitke i 
rashode/izdatke: 
 
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI              4.365.835 kn
UKUPNI RASHODI I IZDACI             4.326.299 kn
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA U 2013. GODINI 39.536 kn

 MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA:      3.882 kn 
 VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU          35.654 kn 

 
Ukupne prihode i primitke čine: 

1. Prihodi poslovanja …………………………………………….. 4.365.835 kn 
1.1. Prihodi iz Proračuna (Opći prihodi i primici)………………..4.171.599 kn 
1.2. Prihodi od imovine (Prihodi od kamata)…….…………………..….194 kn 
1.3. Prihodi po posebnim propisima (Ostali prihodi)……….……..152.582 kn 
1.4. Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga……..41.460 kn 

      
Ukupne rashode i izdatke čine: 

1. Rashodi poslovanja……………………………………………...4.326.299 kn 
1.1. Rashodi za zaposlene…………………… …………………..3.829.667 kn 
1.2. Materijalni rashodi……………………………………………….429.396 kn 

  1.3. Financijski rashodi……………………………………………….....12.795 kn 
1.4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine…………..18.862 kn 
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2. Izdaci…………………………………………………………………...35.579 kn 

2.1. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova……….35.579 kn 
 

   Prihodi i rashodi ostvareni su u iznosu od 94% planiranih veličina. 

    Prihodi iz proračuna su najvećim dijelom ostvareni iz decentraliziranih 
sredstava – 3.419.322,00 kn (529.630,00 kn od 1,3% poreza na dohodak i 
2.889.692,00 kn iz pomoći izravnanja), dok se preostali iznos odnosi na financiranje 
JVP iznad minimalnog standarda. 

  Povjerenstvo za popis imovine i obveza koje je imenovao Zapovjednik JVP 
Pazin popisalo je: 

- dugotrajnu imovinu (osnovna sredstva i sitan inventar),  
- zalihe materijala  
- potraživanja, novac u banci i blagajni, kao i obveze 

 te podnijelo   Izvještaj o godišnjem popisu imovine i obveza JVP Pazin. 

    Uspješno funkcioniranje JVP Pazin, pored profesionalnog angažiranja svih 
sudionika, zahtijeva i značajna financijska sredstva za plaće vatrogasaca, materijalne 
troškove i kapitalna ulaganja u vatrogasnu tehniku i vatrogasne domove. Smanjivanje 
decentraliziranih sredstava za financiranje redovnog rada javnih vatrogasnih 
postrojbi, sve više opterećuje proračune jedinica lokalne samouprave koje izdvajaju 
značajna sredstva za rad JVP iznad minimalnog standarda, te za rad PVZ Pazin. 
Iznos decentraliziranih sredstava u 2013. godini bio je za 158.565,00 kuna manji 
nego 2012. godine, odnosno za čak 567.465,00 kuna manji nego 2010. godine. Za 
uspješno provođenje svih aktivnosti JVP Pazin kao nosioca vatrogasne djelatnosti, ali 
i najznačajnijeg subjekta sustava zaštite i spašavanja, biti će potrebno da osnivači 
ulože dodatne napore za podmirivanje svojih obveza sukladno zakonskim propisima i 
Kolektivnom ugovoru. 

 
                                                                                  Zapovjednik  

Javne vatrogasne postrojbe Pazin 
 

                                                                                  Serđo Šilić, dipl. ing 




