
Na temelju članka 33. Statuta Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar 

02/09 i 03/13), Općinsko vijeće Općine Kanfanar na sjednici održanoj dana       veljače 2021. 

godine, donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 

  

Daje se suglasnost na Sporazum o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Rovinj-

Rovigno – unita dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno. 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
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Kanfanar,     02.2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Marko Jelenić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Na temelju odredbe članka 7., stavka 1., točke 2. i stavka 2., 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., a u skladu s člankom 122., stavkom 2. Zakona o vatrogastvu («Narodne 
novine», 127/19), članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik» Grada 
Rovinja-Rovigno, br. 3/18 i 5/18), članka 50. Statuta Općine Bale («Službeni glasnik» Općine 
Bale, br.01/18 i 03/20), članka 41. Statuta Općine Žminj («Službeni glasnik» Općine Žminj, br. 
05/18 i 1/20) i članka 33. Statuta Općine Kanfanar («Službeni glasnik» Općine Kanfanar, br. 
02/09 i 03/13) i Odluke Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno KLASA/CLASSE:   
URBROJ/NUMPROT: __________ od ________, Odluke Općinskog vijeća Općine Bale-Valle 
KLASA/CLASSE: _______ URBROJ/NUMPROT: ______ od _______, Odluke Općinskog 
vijeća Općine Žminj KLASA: _____________ URBROJ: _______ od ______, Odluke 
Općinskog vijeća Općine Kanfanar KLASA: __________ URBROJ: ______ od ________ 
 
zaključuje se 
 

SPORAZUM 

O OSNIVANJU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ROVINJ-ROVIGNO – UNITÀ DEI 

VIGILI DEL FUOCO PUBBLICA ROVINJ-ROVIGNO 

 

I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

Utvrđuje se: 

 

• da je Javna ustanova Javna vatrogasna postrojba Rovinj počela obavljati djelatnost kao 

samostalna ustanova od 1. siječnja 2000. godine temeljem Zakona o vatrogastvu 

(«Narodne novine», broj 106/99), izdvajanjem iz sustava Ministarstva unutarnjih poslova 

Republike Hrvatske; 

• da je dana 23. veljače 2000. godine, između Osnivača zaključen Sporazum o osnivanju 

Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Rovinj; 

• da je Javna ustanova Javna vatrogasna postrojba Rovinj 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; 

• da je 1. siječnja 2020. godine stupio na snagu novi Zakon o vatrogastvu («Narodne novine» 

broj 125/19 - u daljnjem tekstu Zakon) kojim se na drugačiji način uređuje sustav 

vatrogastva u Republici Hrvatskoj, zbog čega je bilo potrebno pristupiti zaključenju nove 

Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno kako bi se poslovanje, 

ustroj i međusobna prava i obveze Osnivača uskladili s odredbama Zakona; 

• da se Odluka smatra osnivačkim aktom, kojim se uređuje status i ustrojstvo Javne 

vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno. 

 

Članak 2.  

(1) Međusobni odnosi Osnivača vezani uz njihova prava i obveze, a u vezi s osnivanjem, 

početkom rada, poslovanjem i prestankom Javne vatrogasne postrojbe, ako ovim 

Sporazumom nije drugačije određeno, zasnivaju se na razmjerima i omjerima koji su 



utemeljeni na broju stanovnika iz popisa stanovništva, kućanstava i stanova u 2011. godini, i 

to kako slijedi: 

• Grad Rovinj-Rovigno…...88,17% 

• Općina Žminj……………...6,53% 

• Općina Kanfanar………….3,20% 

• Općina Bale-Valle…………2,10%. 
(2) Osnivači su dužni, razmjerno udjelima utvrđenima u stavku 1. ovoga članka, sudjelovati 

u plaćanju troškova poslovanja Javne vatrogasne postrojbe, a koji troškovi prvenstveno 

obuhvaćaju troškove za plaće i ostale rashode za zaposlene, materijalne rashode poslovanja 

Javne vatrogasne postrojbe, troškove tekućeg i investicijskog održavanja vozila, postrojenja, 

zgrade i opreme, nabavku opreme i dr. 

(3) Osnivači su dužni redovito uplaćivati svoj dio financijskih obveza iz stavka 1. i 2. ovoga 

članka u proračun Grada Rovinja-Rovigno, u protivnom će Grad Rovinj-Rovigno protiv 

Osnivača koji ne ispunjava uredno svoje obveze, pokrenuti postupak prinudne naplate 

potraživanja. 

 

II. TEMELJNE ODREDBE – STATUS I USTROJSTVO JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 

 

Naziv i sjedište Javne vatrogasne postrojbe 

 

Članak 3. 

(1) Naziv Javne vatrogasne postrojbe je: Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno – 

Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno. 

(2) Skraćeni naziv Javne vatrogasne postrojbe je: JVP Rovinj-Rovigno – UVFP Rovinj-

Rovigno. 

(3) Sjedište Javne vatrogasne postrojbe je u Rovinju-Rovigno, Istarska 13/a. 

 

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe 

 

Članak 4. 

(1) Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe je: 8425 Djelatnost vatrogasne službe. 

(2) U slučaju promjene djelatnosti odluku o promjeni djelatnosti donosi Vatrogasno vijeće 

Javne vatrogasne postrojbe uz prethodnu suglasnost predstavničkih tijela Osnivača. 

 

(3) Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe je: 

• gašenje požara i spašavanje ljudi, životinja i imovine ugroženih požarom i 
eksplozijom ili drugim ugrozama na kopnu, vodi i ispod vodene površine; 

• pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama na kopnu, vodi i 
ispod vodene površine; 

• obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama; 

• sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija; 

• 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, Javna 

vatrogasna postrojba 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, Javna vatrogasna postrojba 
može obavljati sukladno posebnim propisima, ako se time ne umanjuje intervencijska 
spremnost vatrogasne postrojbe. 

(6) Javna vatrogasna postrojba, djelatnosti iz točke 1.-4., stavak 3. ovoga članka obavlja 
kao javnu službu, a djelatnosti iz točke 5.-14., stavak 3. ovoga članka obavlja kao gospodarsku 
djelatnost. 

(7) Javna vatrogasna postrojba obavljati će djelatnost iz stavak 3. ovoga članka na području 

svih Osnivača. 

(8) Područje djelovanja i odgovornosti Javne vatrogasne postrojbe utvrđuje se na temelju 

Vatrogasnih planova Osnivača i zajedničkom procjenom ugroženosti od požara. 

(9) Javna vatrogasna postrojba može sudjelovati u vatrogasnim intervencijama izvan 
područja 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, Javna vatrogasna 
postrojba dužna je sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan područja svog djelovanja.  

 

Tijela Javne vatrogasne postrojbe, upravljanje i vođenje poslova 

 

Vatrogasno vijeće 

 

Članak 5. 

(1) Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće. 

(2) Vatrogasno vijeće ima 3 člana, i to: predstavnik Vatrogasne zajednice Istarske županije, 

predstavnik radnika i predstavnik Osnivača s najvećim osnivačkim udjelom, svi s jednakim 

pravom glasa. 

(3) Način rada i odlučivanja Vatrogasnog vijeća utvrđuje se statutom Javne vatrogasne 

postrojbe i poslovnikom o radu Vatrogasnog vijeća. 

(4) Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu. 

 

Članak 6. 

(1) Vatrogasno vijeće obavlja poslove utvrđene zakonom, ovim Sporazumom i statutom 

Javne vatrogasne postrojbe, a osobito: 

• donosi statut Javne vatrogasne postrojbe uz prethodnu suglasnost 

predstavničkih tijela Osnivača; 

• donosi opći akt o unutarnjoj organizaciji i načinu rada i druge opće akte Javne 

vatrogasne postrojbe uz prethodnu suglasnost izvršnih tijela Osnivača; 

• donosi programe rada i razvoja Javne vatrogasne postrojbe i nadzire njihovo 

izvršavanje; 

• odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu; 

• daje Osnivačima prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelokruga rada 

Javne vatrogasne postrojbe; 

• donosi poslovnik o svom radu; 

• donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom i statutom Javne 

vatrogasne postrojbe. 



(2) Suglasnost iz točke 2., stavka 1. ovoga članka pravovaljana je ako ju izda izvršno tijelo 

Osnivača s najvećim osnivačkim udjelom. 

 

Zapovjednik 

 

Članak 7. 

(1) Zapovjednik predstavlja i zastupa Javnu vatrogasnu postrojbu, poduzima sve pravne 
radnje u ime i za račun Javne vatrogasne postrojbe, zastupa Javnu vatrogasnu postrojbu u 
svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s 
javnim ovlastima, organizira i vodi rad i poslovanje Javne vatrogasne postrojbe. 

(2) Zapovjednik je odgovoran za zakonitost, operativnost i stručnost rada Javne vatrogasne 
postrojbe. 

(3) Zapovjednik ne može bez posebne ovlasti Vatrogasnog vijeća ili izvršnog tijela 
većinskog Osnivača 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. 

(4) Zapovjednik može, u granicama svojih ovlasti, dati punomoć drugoj osobi da zastupa 
Javnu vatrogasnu postrojbu u pravnom prometu. Punomoć se daje sukladno odredbama 
zakona kojim se uređuju obvezni odnosi. 
 

Članak 8.  
(1) Za Zapovjednika može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete utvrđene Zakonom, 

ovim Sporazumom te statutom Javne vatrogasne postrojbe. 
(2) Postupak raspisivanja natječaja za zapovjednika i njegova imenovanja utvrđuje se 

statutom Javne vatrogasne postrojbe. 
 

Zamjenik 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, ovim Sporazumom te statutom Javne vatrogasne postrojbe. 
 
Pomoćnici Zapovjednika 
 

Članak 10. 
(1) Zapovjednik, iz redova radnika u Javnoj vatrogasnoj postrojbi, imenuje pomoćnika 

zapovjednika na razdoblje od pet godina.  
(2) Zapovjednik može imati najviše pet pomoćnika.  

 
III. FINANCIRANJE 

 

Članak 11. 

(1) Sredstva za financiranje rada Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se: 

• u proračunima Osnivača; 

• državnom proračunu; 

• proračunu Istarske županije; 

• financijskom planu Vatrogasne zajednice Istarske županije; 

• prihodima od obavljanja dopuštenih djelatnosti, sukladno zakonu; 

• prihodima od premija osiguranja: 



• donacijama i pravnih i fizičkih osoba, sponzorstvima, iz zaklada i drugih načina 

u skladu sa zakonom. 

 

(2) U proračunima osnivača sredstva se osiguravaju sukladno slijedećem omjeru: 
 

• Grad Rovinj-Rovigno….......88,17% 

• Općina Žminj……………......6,53% 

• Općina Kanfanar……………3,20% 

• Općina Bale-Valle……….....2,10% 
 

Članak 12. 

Grad Rovinj-Rovigno temeljem članka 57., stavak 1. Zakona o vatrogastvu («Narodne 

novine», broj 106/99) prenio je na Javnu vatrogasnu postrojbu bez naknade pravo vlasništva 

poslovne zgrade u Rovinju-Rovigno na adresi Istarska 13/a te pravo vlasništva opreme i 

sredstva za obavljanje vatrogasne djelatnosti koja se nalazila u istoj. 

  

Način raspolaganja sa dobiti 
 

Članak 13. 

(1) Ako Javna vatrogasna postrojba u obavljanju svoje djelatnosti po završnom računu 

ostvari dobit ista se upotrebljava za obavljanje i razvoj djelatnosti u skladu s ovim Sporazumom 

i statutom Javne vatrogasne postrojbe. 

(2) Odluku o načinu upotrebe dobiti iz 1. ovog članka donosi Vatrogasno vijeće uz prethodnu 

suglasnost izvršnih tijela Osnivača. Smatra se da je suglasnost pravovaljana ako ju da izvršno 

tijelo Osnivača s najvećim osnivačkim udjelom.  

 
Način pokrivanja gubitaka 
 

Članak 14. 
(1) Gubitak Javne vatrogasne postrojbe iskazan po završnom računu podmiruje se u 

narednom poslovnom razdoblju u pravilu iz njezinih redovnih prihoda, racionalizacijom 

poslovanja ili slično. 

(2) Ako se gubitak ne može pokriti na način utvrđen u stavku 1. ovoga članka Osnivači će, 

sukladno razmjerima utvrđenim u članku 2. ovog Sporazuma, sudjelovati u pokrivanju 

iskazanog gubitka Javne vatrogasne postrojbe. 

 
Ograničenja glede stjecanja, opterećenja i otuđivanja imovine 
 

Članak 15. 
Javna vatrogasna postrojba ne može bez suglasnosti Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti 

nekretnine i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Javne 

vatrogasne postrojbe. 

 

IV. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I JAVNA VATROGASNE POSTROJBE 
 

Članak 16. 
(1) Javna vatrogasna postrojba obvezuje se najmanje jednom godišnje, a u pravilu nakon 

sastavljanja godišnjeg financijskog izvješća, pismeno izvijestiti Osnivače o svom radu, 



ostvarivanju svoje djelatnosti i svojih programa, o eventualnim problemima u poslovanju te o 

rezultatima poslovanja. 

(2) Na zahtjev Osnivača Javna vatrogasna postrojba dužna je dostavljati i posebna izvješća, 

programe rada i druge akte. 

(3) Statutom će se po potrebi utvrditi i opći akti za čije donošenje je potrebna suglasnost 

nadležnih tijela Osnivača. 

 
V. POSLOVI I BROJ ZAPOSLENIH PROFESIONALNIH VATROGASACA 
 

Članak 17. 
Poslove i broj profesionalnih vatrogasaca utvrditi će vatrogasno vijeće zasebnim aktom, 

sukladno vatrogasnom planu jedinice lokalne samouprave usklađenim s vatrogasnim planom 
Republike Hrvatske i vatrogasnim planom županije.  
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 18.  
(1) Osnivači su suglasni da je osnivanje Javne vatrogasne postrojbe 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 Javne vatrogasne postrojbe, ali prethodno mora u 
primjerenom roku o tome izvijestiti ostale Osnivače, na način da se novom ustroju pristupi 
početkom iduće proračunske godine. 

(3) Osnivač Javne vatrogasne postrojbe može pri istupanju preuzeti (izlučiti) iz imovine 
Javne vatrogasne postrojbe određeni alikvotni dio ili pojedine određene stvari samo uz 
suglasnost svih Osnivača. 
 

Članak 19. 
(1) U slučaju prestanka Javne vatrogasne postrojbe masa preostale imovine dijeli se u 

razmjerima utvrđenim člankom 2. ovog Sporazuma, a u skladu s tim razmjerima Osnivači 
mogu posebnim sporazumom odlučiti o preuzimanju pojedinih stvari iz preostale imovine. 

(2) Iznimno od stavka 1., u slučaju prestanka vatrogasne postrojbe ili njezinog preseljenja 
na drugu adresu, Gradu Rovinju-Rovigno u cijelosti se vraća u vlasništvo nekretnina iz članka 
12. ovog Sporazuma. 

(3) Stupanjem na snagu ovog Sporazuma prestaje važiti Sporazum o osnivanju Javne 
ustanove Javna vatrogasna postrojba – Rovinj («Službeni glasnik» Grada Rovinja-Rovigno, 
br. 1/2000). 

(4) Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja sviju sporazumnih strana. 
 
   GRAD ROVINJ-ROVIGNO                                                                           OPĆINA BALE-VALLE 
        GRADONAČELNIK                                                                                          NAČELNIK 
           Marko Paliaga                                                                                           Edi Pastrovicchio 
 
_____________________________                                                               _____________________ 
KLASA/CLASSE:                                                                                             KLASA/CLASSE: 
URBROJ/NUMPROT:                                                                                      URBROJ/NUMPROT: 
Rovinj-Rovigno, __________                                                                                Bale-Valle, ____________ 
 

        OPĆINA KANFANAR                                                                                      OPĆINA ŽMINJ 

               NAČELNIK                                                                                                   NAČELNIK 

            Sandro Jurman                                                                                             Željko Plavčić 

_____________________________                                                                    _______________ 
KLASA:                                                                                                                 KLASA: 
URBROJ:                                                                                                              URBROJ: 
Kanfanar,                                                                                                               Žminj, 


