


         Prijedlog 18. kolovoza 2020. 

  

 Na temelju članka 19. Zakona  o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.), članka 8. i 

članka 9. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne 

novine“ broj 35/94., 110/05. i 28/10.), te članka 2. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada 

Pazina broj17/09., 4/13., 23/14., 1/18. i 5/20.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici ---------2020. 

godine donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o imenovanju Stručnog tima za usklađivanje 

Procjene ugroženosti od požara Grada Pazina 

i Plana zaštite od požara Grada Pazina 

 

 

Članak 1. 

            Ovom se Odlukom imenuje Stručni tim (dalje u tekstu: Tim) za usklađivanje Procjene 

ugroženosti od požara Grada Pazina (dalje u tekstu: Procjena) i Plana zaštite od požara Grada Pazina 

(dalje u tekstu: Plan). 
 

Članak 2. 

             Tim se imenuje se u slijedećem sastavu: 

             1.    Serđo Šilić, zapovjednik JVP Pazin, dipl ing. sigurnosti, voditelj 

2. Bruno Aničić, zamjenik zapovjednika JVP Pazin, dipl ing. sigurnosti, član 

3. Boris Černeha, rukovoditelj Odjela za ekologiju Uprave šuma Podružnica Buzet, dipl. ing. 

šumarstva, član. 

4. Vjekoslav Valenta, profesionalni vatrogasac u JVP Pazin, ing. sigurnosti, član 

 

Članak 3. 

Zadatak Tima je da prikuplja potrebne podatke za usklađenje Procjene i Plana s novonastalim 

uvjetima, te ih u obliku nacrta općih akata dostavi Gradonačelniku na razmatranje i usvajanje. 

             Usklađenu Procjenu i Plan donosi Gradsko vijeće Grada Pazina na prijedlog gradonačelnika 

Grada Pazina.      
 

Članak 5. 

             Sredstva za rad Tima osiguravaju se u Proračunu Grada Pazina. 

            Administrativno-tehničke poslove za Tim obavljati će Upravni odjel za gospodarstvo, financije 

i proračun. 

 

Članak 6. 

 Stupanjem na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Tima stručnjaka za izradu 

Procjene ugroženosti od požara za Grad Pazin i Plana zaštite od požara za Grad Pazin (“Službene 

novine Grada Pazina” broj 8/13.). 
 

Članak 7. 

             Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin,  

 

                                                   GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

                           

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

 

            Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun pripremio je Prijedlog Tima stručnjaka za 

usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i Plana  zaštite od požara Grada Pazina. 

 

             Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine broj 92/10.) utvrđuje obvezu da jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave skrbe o stanju zaštite od požara na svom području sukladno 

zakonu, propisima donesenim na temelju zakona, planovima zaštite od požara, općim aktima i drugim 

odlukama. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose Plan zaštite od požara za svoje 

područje na temelju Procjene ugroženosti od požara.  

 

            Postojeću Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara usvojilo je Gradsko vijeće 

2015. godine. S obzirom na zakonsku obvezu ažuriranja Procjene najmanje jednom u pet godina, 

potrebno je izraditi novu Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara, odnosno uskladiti ih 

s novonastalim uvjetima – hidrantska mreža, programi gospodarenja državnim i privatnim šumama, 

gospodarski subjekti, evidencija požara, podaci o klimatskim prilikama i drugo. 

 

            Procjena ugroženosti od požara izrađuje se po metodologiji koju utvrđuje Pravilnik o izradi 

procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine broj 35/94., 110/05. i 

28/10.), a uvjeti i način izrade te sadržaj Plana zaštite od požara utvrđen je Pravilnikom o sadržaju 

plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija („Narodne novine broj 35/94. i 55/94.). 

 

            Temeljem Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

(„Narodne novine“ broj 35/94., 110/05. i 28/10.) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave može za izradu procjene ugroženosti za svoje područje imenovati tim 

stručnjaka.  

 

            Za izradu svake procjene ugroženosti postavlja se voditelj. Stručni tim čine najmanje tri 

djelatnika, od kojih najmanje dva moraju imati visoku stručnu spremu tehničkog smjera različitog 

profila i najmanje jedan djelatnik s najmanje dvije godine iskustva na poslovima vatrogastva. 

Djelatnici moraju imati najmanje dvije godine iskustva na poslovima zaštite od požara, osim djelatnika 

s iskustvom na poslovima vatrogastva, a voditelj tima  najmanje 5 godina iskustva na tim poslovima i 

položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara. U rad tima obavezno se uključuje osoba 

koja dobro poznaje vatrogasni ustroj na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

za koju se izrađuje procjena ugroženosti. 

 

            U skladu sa uvjetima koje propisuje navedeni Pravilnik predlaže se Stručni tim: Voditelj Tima 

Serđo Šilić (zapovjednik JVP Pazin), Bruno Aničić (zamjenik zapovjednika JVP Pazin) i Boris 

Černeha, rukovoditelj Odjela za ekologiju Uprave šuma Podružnica Buzet koji su bili članovi Tima 

koji je 2015. godine izradio Procjenu i Plan, a djelatnik JVP Pazin Vjekoslav Valenta novi je član 

Tima. 

 

 

 

             Upravni odjel za gospodarstvo, 

financije i proračun 
                                                                       


