Prijedlog 9. ožujka 2021.
Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99.,
35/08. i 127/19.) i članka. 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09.,
4/13., 23/14., 1/18., 5/20. i 4/21.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj dana -----ožujka
2021. godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju
Javne vatrogasne postrojbe Pazin

1. Prihvaća se Sporazum o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin
u tekstu koji je sastavni dio Zaključka.

2. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pazina za potpisivanje Sporazuma iz točke 1. Zaključka.
3. Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 241-01/21-01/14
URBROJ:
Pazin,
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća

OBRAZLOŽENJE
Dana 12. siječnja 2000. godine zaključen je osnovni Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Pazin, a dana 18. svibnja 2002. godine I. izmjene Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Pazin koju su osnovali Grad Pazina i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav,
Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.
Novim Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19.) postavljeni su novi pravni
temelji cjelokupnog vatrogasnog sustava u Republici Hrvatskoj, zbog čega je potrebno pristupiti
zaključenju Izmjena sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin kako bi se poslovanje i
ustroj Javne vatrogasne postrojbe Pazin, kao i međusobna prava i obveze Osnivača uskladili s
odredbama Zakona.
Zakonom su izmijenjene odredbe koje se tiču Upravnog vijeća (imalo 9 članova), koje se sada
zove Vatrogasno vijeće, način imenovanja, sastav i broj članova, te način obavljanja poslova iz
nadležnosti tog tijela sukladno Zakonu. Vatrogasno vijeće JVP Pazin ima 3 člana, i to: predstavnik
Vatrogasne zajednice Istarske županije, predstavnik radnika i predstavnik Grada Pazina kao Osnivača
s najvećim osnivačkim udjelom, kojeg imenuje gradonačelnik, a svi s jednakim pravom glasa. Članovi
Vatrogasnog vijeća imaju mandat od 5 godina i 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 čelnik utvrđen aktom
o osnivanju (čelnik Osnivača s najvećim osnivačkim udjelom), na mandat od 5 (pet) godina, na temelju
javnog natječaja, dok zamjenika i pomoćnike zapovjednika imenuje i razrješava zapovjednik.
Javna vatrogasna postrojba Pazin nakon izvršenog usklađivanja svojeg poslovanja s odredbama
novog Zakona o vatrogastvu zadržava pravni slijed i kontinuitet nad svim nekretninama, pokretninama
i dokumentacijom koje je posjedovale i imala u svom vlasništvu ili na korištenju prije donošenja novog
Zakona.
U 2019. godini došlo je i do izmjena Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93.,
29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) kojima se utvrđuje na koji način više osnivača može osnovati javnu
ustanovu, što sve mora sadržavati akt o osnivanju, koje tijelo upravlja ustanovom i tko imenuje
predstavnike osnivača u tijelo upravljanja ustanovom, zbog čega Sporazum mora biti usklađen i s
odredbama Zakona o ustanovama.
Odredbama članka 8. stavka 1. Zakona o ustanovama propisano je da osnivač javne vatrogasne
postrojbe dužan zatražiti prethodnu ocjenu sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom od tijela državne
uprave u čijem djelokrugu je djelatnost javne ustanove u osnivanju, a kod osnivanja JVP Pazin to je
Hrvatska vatrogasna zajednica.
Hrvatska vatrogasna zajednica je Rješenjem KLASA: UP/I-011-02/21-04/30; URBROJ: 44402-21-2 od 26.02.2021. godine potvrdila da je Prijedlog sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Pazin u skladu sa Zakonom o vatrogastvu. Prijedlog sporazuma usklađen je s prijedlozima iz
Rješenja za manje ispravke teksta i usklađivanje izričaja s odredbama Zakona o vatrogastvu.
U skladu s navedenim zakonskim izmjenama pripremljen je Nacrt prijedloga sporazuma o
izmjenama sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin.
Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i proračun

Prijedlog 9. ožujka 2021.
Na temelju članka 12. (stavaka 1., 3. i 5.) Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93.,
29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 31. (stavaka 2. i 5.) Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“
broj 125/19. i Zaključka Gradskog vijeća Grada Pazina, KLASA:____________,
URBROJ:______________ od ___________, Zaključka Općinskog vijeća Općine Cerovlje,
KLASA:_____________, URBROJ:_______________, od____________, Zaključka Općinskog vijeća
Općine Gračišće, KLASA:_______________, URBROJ:____________od ________, Zaključka
Općinskog
vijeća
Općine
Karojba,
KLASA:______________,
URBROJ:_____________od____________, Zaključka Općinskog vijeća Općine Lupoglav,
KLASA:_____________, URBROJ:_______________od ____________, Zaključka Općinskog vijeća
Općine Motovun, KLASA:_______________, URBROJ:_______________od _____________,
Zaključka Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi, KLASA:________________,
URBROJ:_______________od _______________, i Zaključka Općinskog vijeća Općine Tinjan,
KLASA:_____________, URBROJ:________________ od ____________.
zaključuje se
SPORAZUM O IZMJENAMA SPORAZUMA
O OSNIVANJU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN
Članak 1.
(1) Sporazumne strane suglasno utvrđuju:
1. da je Javna ustanova - Javna vatrogasna postrojba Pazin, OIB: 15860633652, (dalje u tekstu:
JVP Pazin) počela obavljati djelatnost kao samostalna ustanova od 1. siječnja 2000. godine na
temelju Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99.) izdvajanjem iz sustava
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
2. da je Odluka o osnivanju javne ustanove donesena dana 11. siječnja 2000. godine, a da je
odlukom Osnivača od dana 21. prosinca 2000. godine izmijenjen Sporazum o osnivanju u čl. 4.
koji se odnosi na Upravno vijeće.
3. da su 11. siječnja 2000. godine sklopile Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin
(„Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun,
Sveti Petar u Šumi i Tinjan“ broj 1/00.), a 18. svibnja 2002. godine I. izmjene Sporazuma o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin („Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan“ broj 16/02.).
4. da je JVP Pazin upisana kao javna ustanova u registru Trgovačkog suda u Pazinu s MBS:
040151842.
5. da je Grad Pazin temeljem članka 57., stavak 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj
106/99.) prenio bez naknade na JVP Pazin pravo korištenja poslovne zgrade u Pazinu, Vrtlišće
3a, te pravo korištenja opreme i sredstava za obavljanje vatrogasne djelatnosti koja se nalazila
u poslovnoj zgradi prema popisu i u stanju utvrđenom na dan 01. siječnja 2000. godine.
6. da je JVP Pazin osnovana u cilju obavljanja vatrogasne djelatnosti na području svih jedinica
lokalne samouprave Osnivača, odnosno sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom
i tehnološkom eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te
obavljanja drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a koje se provode na
kopnu, moru, jezerima i rijekama.
7. da je 1. siječnja 2020. godine stupio na snagu novi Zakon o vatrogastvu («Narodne novine» broj
125/19. - u daljnjem tekstu Zakon) kojim su postavljeni novi pravni temelji cjelokupnog
vatrogasnog sustava u Republici Hrvatskoj, zbog čega je bilo potrebno pristupiti zaključenju
Sporazuma o izmjenama sporazuma osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin (dalje u tekstu:
Sporazum) kako bi se poslovanje i ustroj JVP Pazin, te međusobna prava i obveze Osnivača
uskladili s odredbama Zakona.

8. da se ovaj Sporazum smatra osnivačkim aktom, kojim se uređuje status i ustrojstvo JVP Pazin i
da u cijelosti zamjenjuje odredbe članaka od rednog broja 1. do rednog broja 15. Sporazuma iz
točke 3. ovog stavka, koje prestaju važiti s danom stupanja na snagu ovog Sporazuma.
Članak 2.
(1) Sporazumne strane suglasno utvrđuju da su osnivači javne ustanove - Javna vatrogasna postrojba
Pazin:
1. Grad Pazin, Družbe Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, OIB: 07969842379
2. Općina Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje, OIB: 76990583198
3. Općina Gračišće, Loža 1, 52403 Gračišće, OIB: 54846336787
4. Općina Karojba, Karojba 1, 52423 Karojba, OIB: 83507857596
5. Općina Lupoglav, Lupoglav 17, 52426 Lupoglav, OIB: 52610588846
6. Općina Motovun, Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun, OIB: 40892183385
7. Općina Sveti Petar u Šumi, Sveti Petar u Šumi 6, 52404 Sveti Petar u Šumi, OIB: 95418771492
8. Općina Tinjan, Tinjan 2, 52444 Tinjan, OIB: 44827511522.
(2) Međusobni odnosi Osnivača te njihova prava i obveze u vezi s osnivanjem, početkom rada,
poslovanjem i prestankom JVP Pazin, ako Sporazumom nije drugačije određeno, definiraju se u skladu
s udjelima iskazanim u postocima koji su utemeljeni na broju stanovnika iz popisa stanovništva,
kućanstava i stanova u 2011. godini, a koji se utvrđuju kako slijedi:
Grad Pazin
Općina Cerovlje
Općina Gračišće
Općina Karojba
Općina Lupoglav
Općina Motovun
Općina Sveti Petar u Šumi
Općina Tinjan

48,39%
9,40%
7,95%
8,06%
5,18%
5,62%
5,97%
9,43%

(5) Osnivači su dužni, razmjerno udjelima utvrđenima u stavku 2. ovoga članka, osigurati sredstva u
proračunu za redovno poslovanje JVP Pazin, odnosno za podmirivanje rashoda za zaposlene,
materijalne i financijske rashode poslovanja JVP Pazin, rashode za nabavku opreme i druge troškove
poslovanja.
(4) Omjer financiranja redovne djelatnosti JVP Pazin Osnivači mogu mijenjati sporazumno. Za
promjenu omjera financiranja redovne djelatnosti sporazum treba zaključiti najkasnije do 30. rujna
tekuće godine za narednu godinu.
(5) Osnivači su dužni redovito uplaćivati svoj dio financijskih obveza na jedinstveni račun Riznice
Grada Pazina, a u protivnom ovlašćuje se Grad Pazin da protiv Osnivača koji ne ispunjava uredno svoje
obveze pokrene postupak prinudne naplate potraživanja.
Članak 3.
(1) Naziv Javne vatrogasne postrojbe je: Javna vatrogasna postrojba Pazin.
(2) Skraćeni naziv Javne vatrogasne postrojbe je: JVP Pazin.
(3) Sjedište Javne vatrogasne postrojbe je u Pazinu, Vrtlišće 3/a.
Članak 4.
(1) Djelatnost JVP Pazin je: 8425 Djelatnost vatrogasne službe.
(2) U slučaju promjene djelatnosti odluku o promjeni djelatnosti donosi Vatrogasno vijeće JVP Pazin
uz prethodnu suglasnost predstavničkih tijela Osnivača.
(3) Djelatnost JVP Pazin je:
• sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
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• gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom
eksplozijom
• pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama
• obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama
• pružanje usluga vatrogasnih (protupožarnih) osiguranja i tehničke zaštite
• pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti
• pružanje usluge najma prostora
• pružanje usluge prijevoza vode
• pružanje usluge ispumpavanja
• pružanje usluge nadzora nad vatrodojavnim sustavom
• iznajmljivanje vatrogasne opreme
• pripremanje i organizacija seminara iz djelatnosti
• osposobljavanje i usavršavanje u sustavu vatrogastva
• izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti.
(4) Pored navedenih djelatnosti odnosno djelatnosti upisanih u sudski registar, JVP Pazin može
obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.
(5) Djelatnosti koje se ne smatraju vatrogasnom djelatnošću, JVP Pazin može obavljati sukladno
posebnim propisima, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe.
(6) JVP Pazin, djelatnosti iz točke 1.-4., stavka 3. ovoga članka obavlja kao javnu službu, a djelatnosti
iz točke 5.-14., stavka 3. ovoga članka obavlja kao gospodarsku djelatnost.
(7) Područje djelovanja i odgovornosti JVP Pazin je na području svih Osnivača, a utvrđuje se na
temelju Vatrogasnih planova i Procjena ugroženosti Osnivača.
(8) JVP Pazin može sudjelovati u vatrogasnim intervencijama izvan administrativnih granica
Osnivača, sukladno zakonu i drugim važećim propisima, odgovarajućim planovima zaštite od požara,
vatrogasnim i provedbenim planovima vodeći računa da se osigura neprekidna nužna protupožarna
zaštita Osnivača.
(10) Na temelju zapovijedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika, JVP Pazin dužna je sudjelovati u
vatrogasnoj intervenciji i izvan područja svog djelovanja.
Članak 5.
(1) JVP Pazin upravlja Vatrogasno vijeće.
(2) Vatrogasno vijeće ima 3 člana, i to: predstavnik Vatrogasne zajednice Istarske županije,
predstavnik radnika JVP Pazin i predstavnik Grada Pazina kao Osnivača s najvećim osnivačkim
udjelom, kojeg imenuje gradonačelnik, svi s jednakim pravom glasa.
(3) Način rada i odlučivanja Vatrogasnog vijeća utvrđuje se statutom JVP Pazin i Poslovnikom o
radu Vatrogasnog vijeća.
(4) Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu.
Članak 6.
(1) Vatrogasno vijeće obavlja poslove utvrđene zakonom, Sporazumom i Statutom JVP Pazin, a
osobito:
• donosi Statut JVP Pazin uz prethodnu suglasnost predstavničkih tijela Osnivača
• donosi opće akte JVP Pazin, na prijedlog zapovjednika
• donosi plan rada JVP Pazin, na prijedlog zapovjednika
• donosi financijski plan JVP Pazin, na prijedlog zapovjednika
• usvaja izvještaj zapovjednika o radu i financijskom poslovanju JVP Pazin
• donosi poslovnik o svom radu
• raspisuje natječaj te utvrđuje prijedlog za imenovanje zapovjednika
• odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđenju ostale imovine vrijednosti od 50.000,00
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•

do 200.000,00 kuna (bez PDV-a) na prijedlog zapovjednika, a iznad 200.000,00 kuna
(bez PDV-a) uz suglasnost izvršnog tijela Osnivača s najvećim udjelom, vezano uz
usvojeni Plan rada i Financijski plan JVP Pazin
donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom i statutom JVP Pazin.

Članak 7.
(1) Zapovjednik je voditelj JVP Pazin i odgovara za zakonitost rada, financijsko poslovanje i
operativnost JVP Pazin, te obavlja poslove utvrđene zakonom i Statutom JVP Pazin:
• predstavlja i zastupa JVP Pazin
• poduzima sve pravne radnje u ime i za račun JVP Pazin
• organizira i vodi rad i poslovanje JVP Pazin
• predlaže Vatrogasnom vijeću opće akte JVP Pazin
• predlaže Vatrogasnom vijeću plan rada i financijski plan JVP Pazin
• podnosi Vatrogasnom vijeću na usvajanje godišnji izvještaj o radu i financijskom
poslovanju JVP Pazin
• samostalno donosi odluke o stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine JVP Pazin čija
vrijednost iznosi do 50.000,00 kuna (bez PDV-a)
• obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima JVP Pazin.
(2) Zapovjednik ne može bez posebne ovlasti Vatrogasnog vijeća nastupati kao druga ugovorna
strana, sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba, ili u ime i za
račun drugih osoba.
(3) Zapovjednik može, u granicama svojih ovlasti, dati punomoć drugoj osobi da zastupa JVP Pazin
u pravnom prometu. Punomoć se daje sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
Članak 8.
(1) Za Zapovjednika se može imenovati osoba koja ispunjava uvjete utvrđene Zakonom i Statutom
JVP Pazin.
(2) Odluku o imenovanju i razrješenju Zapovjednika u ime svih Osnivača donosi gradonačelnik
Grada Pazina na prijedlog Vatrogasnog vijeća i uz prethodnu suglasnost Zapovjednika Vatrogasne
zajednice Istarske županije, a na temelju provedenog javnog natječaja.
(3) Zapovjednik se imenuje na vrijeme od pet (5) godina. Po isteku mandata ista osoba može biti
ponovno imenovana za zapovjednika.
Članak 9.
(1) Zapovjednik ima Zamjenika koji mu pomaže u obavljanju odgovarajućih poslova, odnosno
obavlja odgovarajuće poslove koje mu on povjeri te ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti i
spriječenosti.
(2) Zamjenika zapovjednika imenuje i razrješava Zapovjednik na mandat od pet godina.
(3) Za Zamjenika zapovjednika može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete utvrđene Zakonom i
statutom JVP Pazin.
Članak 10.
(1) Zapovjednik može imenovati pomoćnika zapovjednika iz redova radnika u JVP Pazin na
razdoblje od pet godina.
(2) Zapovjednik može imati najviše dva pomoćnika.
Članak 11.
(1) Sredstva za rad JVP Pazin osiguravaju Osnivači u svojim proračunima, a sredstva se mogu
osigurati i iz drugih proračuna, vlastitih prihoda, sponzorstvima, donacijama i na drugi način u skladu
s zakonom.
4

(2) U proračunima Osnivača sredstva se osiguravaju prema razmjerima iz članka 2. Sporazuma.
(3) Sredstva koja JVP Pazin ostvari vlastitom djelatnošću mogu se koristiti za provedbu vatrogasne
djelatnosti i aktivnosti.
Članak 12.
(1) Višak prihoda ostvaren u obavljanju djelatnosti JVP Pazin upotrebljava se za obavljanje i razvoj
djelatnosti u skladu sa Sporazumom i Statutom JVP Pazin.
(2) Manjak prihoda ostvaren u obavljanju djelatnosti JVP Pazin pokrivaju Osnivači sukladno
razmjerima utvrđenim u članku 2. Sporazuma.
Članak 13.
(1) JVP Pazin ne može bez suglasnosti Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu
čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom JVP Pazin.
Članak 14.
(1) JVP Pazin obvezna je najmanje jednom godišnje, a u pravilu nakon sastavljanja godišnjeg
financijskog izvješća, podnijeti Osnivačima Izvještaj o radu i financijskom poslovanju.
(2) Na zahtjev Osnivača, JVP Pazin dužna je dostavljati i posebna izvješća, planove rada i druge
akte.
(3) Statutom će se po potrebi utvrditi i opći akti za čije donošenje je potrebna suglasnost nadležnih
tijela Osnivača.
Članak 15.
(1) Poslove i broj profesionalnih vatrogasaca utvrditi će Vatrogasno vijeće zasebnim aktom, sukladno
vatrogasnim planovima Osnivača usklađenima s vatrogasnim planom Republike Hrvatske i
Vatrogasnim planom Istarske županije.
Članak 16.
(1) Osnivači su suglasni da je osnivanje JVP Pazin i obavljanje vatrogasne djelatnosti od njihovog
posebnog interesa te da će međusobne odnose rješavati sporazumno i sa ciljem unaprjeđenja vatrogasne
djelatnosti.
(2) Svaki od Osnivača može istupiti iz JVP Pazin, ali prethodno mora u primjerenom roku o tome
izvijestiti ostale Osnivače, na način da se novom ustroju pristupi početkom iduće proračunske godine.
(3) Osnivač JVP Pazin može pri istupanju preuzeti (izlučiti) iz imovine JVP Pazin određeni alikvotni
dio ili pojedine određene stvari samo uz suglasnost svih Osnivača.
Članak 17.
(1) U slučaju prestanka JVP Pazin masa preostale imovine dijeli se u omjerima utvrđenim člankom
2. Sporazuma, a u skladu s tim omjerima Osnivači mogu posebnim sporazumom odlučiti o preuzimanju
pojedinih stvari iz preostale imovine.
(2) Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja svih sporazumnih strana i objaviti će se u službenim
glasilima Osnivača.
(3) Sporazum će se dostaviti sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu.

GRAD PAZIN
Gradonačelnik
Renato Krulčić

OPĆINA CEROVLJE
Općinski načelnik
Emil Daus

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

KLASA:
URBROJ:
Cerovlje,
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OPĆINA GRAČIŠĆE
Općinski načelnik
Ivan Mijandrušić

OPĆINA KAROJBA
Općinski načelnik
Alen Rosić

KLASA:
URBROJ:
Gračišće,

KLASA:
URBROJ:
Karojba,

OPĆINA LUPOGLAV
Općinski načelnik
Franko Baxa

OPĆINA MOTOVUN
Općinski načelnik
Tomislav Pahović

KLASA:
URBROJ:
Lupoglav,

KLASA:
URBROJ:
Motovun,

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI
Općinski načelnik
Mario Bratulić

OPĆINA TINJAN
Općinski načelnik
Goran Hrvatin

KLASA:
URBROJ:
Sveti Petar u Šumi,

KLASA:
URBROJ:
Tinjan,
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