


                                          PRIJEDLOG 13. 07. 2016. 
 

Na temelju članka 18. stavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15.) i 

članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09, 4/13. i 23/14.), Gradsko 

vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj _______________ donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada Pazina 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se da Vatrogasna zajednica Istarske županije sudjeluje u obavljanju 

stručno-administrativnih poslova u sustavu civilne zaštite na području Grada Pazina, kao dio zajedničkog 

organiziranja obavljanja poslova civilne zaštite na području Istarske županije. 

 

Članak 2. 

Zajedničko organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite podrazumijeva organiziranje poslova 

iz samoupravnog djelokruga grada koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 

financiranje sustava civilne zaštite. 

U cilju provedbe odredbe stavka 1. ovog članka, Vatrogasna zajednica Istarske županije je za 

potrebe Grada Pazina obvezna: 

- sudjelovati u pripremi godišnje analize stanja sustava civilne zaštite, 

- sudjelovati u izradi godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite, te smjernica za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite, 

- sudjelovati u  pripremi drugih gradskih akata iz područja civilne zaštite, 

- sudjelovati u izradi i ažuriranju procjene rizika od velikih nesreća, 

- sudjelovati u izradi i ažuriranju plana djelovanja civilne zaštite, 

- pružati stručnu potporu u osnivanju, razvoju, opremanju i osposobljavanju operativnih snaga sustava 

civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite, 

- sudjelovati kod  ustrojavanja i obuke postrojbi i povjerenika civilne zaštite,  

- sudjelovati u izradi prijedloga planova opremanja i nabave materijalno–tehničkih sredstava za Stožer 

i postrojbe civilne zaštite, 

- obavljati stručno-administrativne poslove na suradnji sa sustavima civilne zaštite susjednih općina, 

gradova i Županije 

- surađivati s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, 

- obavljati druge poslove u organiziranju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina. 

 

Članak 3. 

Međusobne odnose u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova u sustavu civilne zaštite, Grad 

Pazin i Vatrogasna zajednica Istarske županije utvrditi će posebnim Sporazumom za svaku proračunsku 

godinu, na temelju ove Odluke i u skladu s proračunom Grada Pazina. 

          Sporazumom će se utvrditi financiranje, način upravljanja, odgovornost i druga pitanja od važnosti 

za njegove potpisnike. 

 

Članak 4. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pazina za potpisivanje Sporazuma iz članka 3. Odluke.  

 

 

 



 2 

Članak 5. 

          Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.  

 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Pazin,   

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

             Predsjednik 

           Gradskog vijeća 

         Boris Demark, prof. 

 

 

 



 
 

Obrazloženje uz prijedlog 

Odluke o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite  

na području Grada Pazina 

 

           Novim Zakonom o sustavu Civilne zaštite koji je stupio na snagu 01. kolovoza 2015. godine 

(Narodne novine 82/15.) povećale su se obveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave, koje za 

obavljanje poslova civilne zaštite mogu osnovati zajednički upravni odjel ili službu, odnosno na drugi 

način  zajednički organizirati obavljanje poslova civilne zaštite. Budući da na području Istarske županije 

postoji potreba za ovakvom vrstom udruživanja zbog kvalitetnijeg, ujednačenog i racionalnog 

obavljanja poslova civilne zaštite, predlaže se donošenje predložene Odluke kojom se utvrđuje se da 

Vatrogasna zajednica Istarske županije sudjeluje u obavljanju stručno-administrativnih poslova u 

sustavu civilne zaštite na području Grada Pazina, kao dio zajedničkog organiziranja obavljanja poslova 

civilne zaštite na području Istarske županije. 

 

Služba za civilnu zaštitu, odnosno zaštitu i spašavanje ustrojena je pri Vatrogasnoj zajednici 

Istarske županije 2006. godine sa zadaćom obavljanja stručno administrativnih poslova iz nadležnosti 

Županije, gradova i općina, te koordinacije i pripreme cjelokupne organizacije zaštite i spašavanja u 

jedinstveni racionalni sustav na području Istarske županije. 

 

                     Po službenim ocjenama nadležnih tijela u RH, inspekcijskim nadzorima, a posebno ocjenama 

efikasnosti sustava koji je doprinio minimalnim štetama i stradavanju ljudi i imovine, dosadašnji sustav 

zaštite i spašavanja je najorganiziraniji u RH. Služba za civilnu zaštitu Vatrogasne zajednice Istarske 

županije dobila je godišnju nagradu Državne uprave za zaštitu i spašavanje u 2015. godini.  

 

Sukladno Prijedlogu odluke Vatrogasna zajednica Istarske županije je za potrebe Grada Pazina 

obvezna: 

- sudjelovati u pripremi godišnje analize stanja sustava civilne zaštite, 

- sudjelovati u izradi godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite, te smjernica za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite, 

- sudjelovati u  pripremi drugih gradskih akata iz područja civilne zaštite, 

- sudjelovati u izradi i ažuriranju procjene rizika od velikih nesreća, 

- sudjelovati u izradi i ažuriranju plana djelovanja civilne zaštite, 

- pružati stručnu potporu u osnivanju, razvoju, opremanju i osposobljavanju operativnih snaga 

sustava civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite, 

- sudjelovati kod  ustrojavanja i obuke postrojbi i povjerenika civilne zaštite,  

- sudjelovati u izradi prijedloga planova opremanja i nabave materijalno–tehničkih sredstava za 

Stožer i postrojbe civilne zaštite, 

- obavljati stručno-administrativne poslove na suradnji sa sustavima civilne zaštite susjednih općina, 

gradova i Županije 

- surađivati s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, 

- obavljati druge poslove u organiziranju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina. 

 

Po donošenju navedene Odluke, Grad Pazin će sa Vatrogasnom zajednicom Istarske županije 

sporazumom urediti međusobne odnose, odnosno financiranje, način upravljanja i odgovornosti, te 

druga pitanja. Godišnji sporazum sklapa gradonačelnik Grada Pazina na temelju proračuna Grada 

Pazina, a prijedlog sporazuma za 2016. godinu nalazi se u prilogu Prijedloga odluke. 

 

Predlažemo da se Gradskom vijeću Uputi na razmatranje i donošenje Prijedlog odluke o 

organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada Pazina. 

  

 

      Upravni odjel za gospodarstvo, 

       financije i proračun 

 



GRAD PAZIN, Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, kojeg zastupa Gradonačelnik Renato Krulčić 
  
i 
 

VATROGASNA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE, Pula, Stoja 2, koju zastupa Zapovjednik 

Dino Kozlevac,  

 

sklopili su dana ________ 2016. 

 

 

 

SPORAZUM O OBAVLJANJU POSLOVA CIVILNE ZAŠTITE 

IZ NADLEŽNOSTI GRADA PAZINA 

 

Članak 1. 

             Grad Pazin na  temelju Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15.) i u 

skladu s Odlukom o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj…),  s ciljem objedinjavanja stručnih poslova sustava civilne 

zaštite na području Istarske županije, suglasan je da za njegove potrebe Vatrogasna zajednica 

Istarske županije (u daljnjem tekstu: Zajednica) sudjeluje u obavljanju stručno - administrativnih 

poslova u sustavu civilne zaštite na području Grada Pazina.  

 

Članak 2. 

             Zajednica će u obavljanju stručno - administrativnih poslova: 

- sudjelovati u pripremi godišnje analize stanja sustava civilne zaštite, 

- sudjelovati u izradi godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite, te smjernica za organizaciju 

i razvoj sustava civilne zaštite, 

- sudjelovati u  pripremi drugih gradskih akata iz područja civilne zaštite, 

- sudjelovati u izradi i ažuriranju procjene rizika od velikih nesreća, 

- sudjelovati u izradi i ažuriranju plana djelovanja civilne zaštite, 

- pružati stručnu potporu u osnivanju, razvoju, opremanju i osposobljavanju operativnih snaga 

sustava civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite, 

- sudjelovati kod  ustrojavanja i obuke postrojbi i povjerenika civilne zaštite,  

- sudjelovati u izradi prijedloga planova opremanja i nabave materijalno–tehničkih sredstava za 

Stožer i postrojbe civilne zaštite, 

- sudjelovati u pripremi i organizaciji obuke i vježbi za Stožer civilne zaštite, 

- sudjelovati u pripremi i organizaciji osposobljavanja  povjerenika i zamjenika povjerenika 

civilne zaštite, 

- sudjelovati u izradi prijedloga financiranja obveza iz sustava civilne zaštite Grada Pazina, 

- obavljati stručno - administrativne poslove na suradnji sa sustavima civilne zaštite općina, 

gradova i Istarske županije, 

- surađivati s pravnim osobama sustava civilne zaštite razine grada i županije iz njihove 

nadležnosti temeljem posebnih zakona, 

- surađivati s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, 

- obavljati druge poslove u organiziranju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina. 

 

Članak 3. 

             Za obavljanje stručno-administrativnih poslova iz članka 2. Sporazuma, Grad Pazin će za 

2016. godinu  doznačiti  10.000,00 kuna na žiro račun Vatrogasne zajednice Istarske županije – 

Služba civilne zaštite HR9223600001500081792.  

             Zajednica će Gradu podnijeti financijsko izvješće o utrošku doznačenih sredstava. 

 

 

 



Članak 4.  

             Zajednica se pored obavljanja stručno - administrativnih poslova obvezuje na praćenje 

propisa iz  sustava civilne zaštite i predlaganje mjera za unapređenje sustava na području Grada 

Pazina.  

 

Članak 5. 

             Grad Pazin se obvezuje odrediti odgovornu osobu za suradnju sa Zajednicom, te dostavljati 

joj potrebne informacije u cilju obavljanja poslova iz članka 2. ovog Sporazuma.  

 

Članak 6.  

             Sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme, a može se otkazati uz prethodnu pisanu 

najavu otkaza. 

 

Članak 7.  

             Sporazum stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika i sastavljen u 4 (četiri) 

istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka. 

 

 

 

KLASA:  

URBROJ :            URBROJ: 16/2016.     

Pazin,  

                

 

 Grad Pazin                                 Vatrogasna zajednica Istarske županije 
                        

Renato Krulčić                                 Dino Kozlevac, dipl.ing. 


