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    REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 GRAD MALI LOŠINJ 
                  Gradonačelnik 
 
 

KLASA: 013-03/21-01/05 
URBROJ: 2213/01-01-22-5 
Mali Lošinj, 24. siječnja 2022. 
   
 
        GRADSKO VIJEĆE 

- ovdje 
 
 
Predmet: Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja 
 

 
 Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 26/09, 
32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21), Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja dostavlja 
se na razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Malog Lošinja. 
 Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila Prijedlog Odluke o osnivanju 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja. 
 Izvjestiteljica o Prijedlogu Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog 
Lošinja, bit će gđa Marina Žunić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
 
Prilozi: - Zaključak gradonačelnice 
 - Prijedlog Odluke  

- Obrazloženje 
 
 
 

 
 
 
        Gradonačelnica   

                          Ana Kučić, mag. oec., v.r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Naslovu 
2. Pismohrana – ovdje         

 

            

 



         
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 

 GRAD MALI LOŠINJ 

               Gradonačelnik 

 

KLASA: 013-03/21-01/05 

URBROJ: 2213/01-01-22-4 

Mali Lošinj,  20. siječnja 2022. godine 

          

 

 

     Temeljem članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine” Primorsko – goranske županije 

broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst,  9/18 i 9/21), gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 20. 

siječnja 2022.  godine, donosi  

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada 

 Malog Lošinja koji je sastavni dio ovog zaključka. 
 

2. Prijedlog Odluke dostavlja se Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na nadležno postupanje. 

       

       

 

 

      

GRADONAČELNICA 

Ana Kučić, mag.oec. 

       

 

 

Dostaviti:  

1. Gradsko vijeće, ovdje  

2. Evidencija 

3. Pismohrana, ovdje 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R I J E D L O G 
 

Na temelju članka 7. stavka 1. točka 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne 

novine," broj 76/93., 29/97.,47/99.,35/08. i 127/19.), članka 122. stavak 2. Zakona o vatrogastvu 

(„Narodne novine," broj 125/19.) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja, Gradsko vijeće Grada 

Malog Lošinja na sjednici održanoj dana __________ 2022. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA MALI LOŠINJ 
 

I. 

Ovom Odlukom se utvrđuje da je Javna vatrogasna postrojba Grada Malog Lošinja 

osnovana 14. prosinca 1999. godine (KLASA:013-03/99-01/10, URBROJ:2213/01-01-99-), kao javna 

ustanova za provedbu vatrogasne djelatnosti na području Grada Malog Lošinja. 

II. 

Osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja je GRAD MALI LOŠINJ, Riva 

lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj, OIB: 72167903884. 

  Naziv ustanove je: Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj.  

  Sjedište Javne vatrogasne postrojbe je u: Lošinjskih brodograditelja 37, 51550 Mali Lošinj,  

  Skraćeni naziv ustanove je: JVP Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Postrojba). 

 

III. 

Djelatnost postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara 

i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i 

tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te 

obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, 

moru, jezerima i rijekama. 
 

Postrojba može, pored naprijed navedene osnovne djelatnosti obavljati i druge 

gospodarske i slične djelatnosti (održavanje vozila, organizacija kulturnih i sportskih priredbi, 

prijevoz vode, održavanje i servis vatrogasnih aparata, prodaja vatrogasne opreme, najam 

poslovnih prostora i sl.) koje su vezane uz osnovnu djelatnost uz uvjet da se njihovim 

obavljanjem ne umanjuje intervencijska sposobnost Postrojbe. 
 

Postrojba djelatnost iz stavka 1. ove točke obavlja kao javnu službu na području Grada Malog 

Lošinja.  
 

      Vatrogasna postrojba može sudjelovati na vatrogasnim intervencijama i izvan područja 

svog djelovanja, odnosno na području drugih jedinica lokalne samouprave kada je to određeno 

zakonom ili kada osnivači s drugim jedinicama lokalne samouprave sklope ugovor/sporazum o 

suosnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj. 

 

Obavljanje djelatnosti iz stavka  4. ove točke od strane Postrojbe mora biti 

navedeno u odgovarajućim Procjenama ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i 

Vatrogasnim planovima zaštite od požara svih ugovornih/sporazumnih strana 
 

IV. 

Organi Ustanove su: 

1. Vatrogasno vijeće 

2. Zapovjednik. 

V. 

Postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće od 3 (tri) člana. 
 



Članovi Vatrogasnog vijeća su: jedan predstavnik vatrogasne zajednice županije, 

jedan predstavnik osnivača i jedan član predstavnika radnika, svi s jednakim pravom glasa.  

Predstavnika  vatrogasne  zajednice  županije  imenuje  Vatrogasna  zajednica  

Primorsko-goranske županije. 
 

Predstavnika osnivača imenuje  Gradonačelnik Grada Malog Lošinja. 
 

Predstavnika radnika biraju radnici vatrogasne postrojbe u skladu s odredbama Zakona o 

radu.  

       Članovi Vatrogasnog vijeća biraju između svojih članova predsjednika Vatrogasnog 

vijeća.  

       Članovi Vatrogasnog vijeća imenuju se s trajanjem mandata od 5 (pet) godina, a 

mogu se razriješiti odnosno opozvati i prije isteka mandata. 

Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu. 

Način rada i odlučivanja Vatrogasnog vijeća utvrđuje se Statutom 
 

VI. 

Vatrogasno vijeće obavlja sljedeće poslove: 

- donosi Statut, uz prethodnu suglasnost osnivača, 

- donosi program rada i razvoja Postrojbe te nadzire njihovo izvršenje,  

- odlučuje o promjeni djelatnosti iz take III. stavak 2., uz prethodnu suglasnost osnivača,  

- donosi opće akte Postrojbe, na prijedlog zapovjednika, 

- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, na prijedlog zapovjednika, 

- odlučuje o ostvarenoj dobiti, 

- daje osnivaču i zapovjedniku odgovarajuće prijedloge i mišljenja u vezi s radom Postrojbe, 

- predlaže zapovjedniku osnovne smjernice za rad i poslovanje Postrojbe, 

- odlučuje o stjecanju, opterećenju i otuđivanju nekretnina, te o stjecanju i otuđivanju 

druge imovine čija je pojedinačna vrijednost do 500.000,00 kn uz uvjet da za imovinu 

pojedinačne vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kn dobije prethodnu suglasnost 

osnivača,  

- donosi odluke u drugom stupnju o ostvarivanju pojedinačnih prava radnika, 

- raspisuje i provodi natječaj za izbor zapovjednika, 

- odlučuje o objavljivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno i na 

određeno vrijeme, 

- donosi plan radnih mjesta i odlučuje o zasnivanju radnog odnosa prema 

provedenom natječaju te o prestanku radnog odnosa djelatnika vatrogasne 

postrojbe, a sve na prijedlog zapovjednika, 

- raspisuje i provodi natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, odnosno 

dijelova građevina kojim upravlja, 

- donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, ovom Odlukom,  Statutom    

i drugim propisima. 

 

U slučaju iz stavka 1. podstavka 9. ove take, suglasnost u ime osnivača daje 

Gradonačelnik Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik). 

 

VII. 

Zapovjednik vatrogasne postrojbe je poslovodni i stručni voditelj vatrogasne postrojbe 

koji ima prava, obveze i ovlasti ravnatelja javne ustanove uređenim odredbama Zakona o 

ustanovama, dok je njegov položaj na dužnosti zapovijedanja vatrogasnom postrojbom 

uređen odredbama Zakona o vatrogastvu. 
 



Zapovjednik je odgovoran je za zakonitost, operativnost i stručnost rada Postrojbe.  
 

Zapovjednik obavlja i druge poslove kako slijedi: 

1. predstavlja i zastupa Postrojbu, 

2. organizira, vodi rad i poslovanje Postrojbe, 

3. poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Postrojbe, 

4. zastupa vatrogasnu postrojbu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim 

državnim  tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,  

5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju imovine čija je pojedinačna vrijednost do 50.000,00 kn, 

a  preko tog iznosa uz suglasnost Vatrogasnog vijeća, 

6. daje punomoć drugoj osobi, u granicama svoje ovlasti, da zastupa Postrojbu u 

pravnom prometu, sukladno odredbama zakona kojim se ureduju obvezni odnosi, 

7. ne mote bez posebne ovlasti Vatrogasnog vijeća ili 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,  

8. određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije, 

9. predlaže Vatrogasnom vijeću opće i druge akte te 

10. obavlja i druge poslove određene zakonom, ovom Odlukom, Statutom i drugim propisima.  

 

VIII. 

Zapovjednik ima zamjenika. 

Zamjenik  zapovjednika  zamjenjuje  zapovjednika  u  slučaju  njegove  odsutnosti  

ili spriječenosti. 

Zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe imenuje i razrješava zapovjednik 

 

IX. 

Zapovjednika Postrojbe, uz prethodnu suglasnost  županijskog vatrogasnog 

zapovjednika, imenuje i razrješava Gradonačelnik, na mandat od 5 (pet) godina na temelju javnog 

natječaja. 

Zapovjednik i njegov zamjenik moraju imati najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski 

stručni studij u trajanju od 3 (tri) godine te najmanje 5 (pet) godina iskustva na poslovima 

vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. 
 

X. 

Gradonačelnik  može  zapovjednika,  uz  prethodnu  suglasnost  županijskog  

vatrogasnog zapovjednika, razriješiti i prije isteka mandata ako: 

- sam zatraži razrješenje 

- trajno izgubi zdravstvenu sposobnost  

- je pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), 

kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava 

XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana 

Kaznenim zakonom („Narodne novine" br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) 

odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće 

sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava 

XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine" br. 110/97., 27/98. — 

ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08, 

57/11., 77/11. i 143/12.) 

- povrijedi obvezu čuvanja službene tajne u svezi s obavljanjem dužnosti 

- svojim nesavjesnim radom prouzroči Postrojbi veću štetu ili veće smetnje u radu. 
 



Vatrogasno vijeće utvrđuje prijedlog za razrješenje zapovjednika Postrojbe i prijedlog 

za imenovanje vršitelja dužnosti i dostavlja ih Gradonačelniku. 

  

XI. 

Broj profesionalnih vatrogasaca koji djeluju u Postrojbi utvrđuje se sukladno 

vatrogasnom planu i Zakonom o vatrogastvu propisanim mjerilima. 

 

XII. 

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti Postrojbe osiguravanju se na način 

propisan odredbama  Zakona o vatrogastvu. 

Postrojba je proračunski korisnik svog osnivača. 

XIII. 

Sredstva koja Postrojba ostvari  vlastitom djelatnošću, mogu se koristiti za 

provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti. 

Odluku o načinu korištenja sredstava iz prethodnog stavka ove točke donosi 

Vatrogasno vijeće. 
 

XV. 

Postrojba odgovara za obveze cijelom svojom imovinom. 

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Postrojbe. 
 

XVI. 

Postrojbe je dužna osnivaču dostaviti program rada i financijski plan u zakonom 

propisanom roku.  

Postrojba je dužna osnivaču dostaviti izvješće o radu odnosno izvršenju Programa rada 

i financijsko izvješće za prethodnu godinu u Zakonom propisanom roku. 

XVII. 

Gradonačelnik će imenovati predstavnika u Vatrogasno vijeće Postrojbe najkasnije u roku 

od 30 dana od dana donošenja ove Odluke. 

Statut Postrojbe donosi Vatrogasno vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja ove 

Odluke na prijedlog zapovjednika i uz prethodnu suglasnost osnivača. 

XVIII. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju Javne ustanove 

Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj (KLASA:013-03/99-01/10, URBROJ: 2213/01-01-99-, 

od 14.prosinca 1999. godine.) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove 

Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj (KLASA: 013-03/10-01/14, URBROJ: 2213/01-01-10-4, 

od 20. srpnja 2010. godine).  

     Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u službenim novinama 

Primorsko-goranske županije. 

 

 

KLASA: 013-03/21-01/05 

URBROJ: 2213/01-01-22- 

Mali Lošinj:  

GRAD MALI LOŠINJ 

GRADSKO VIJEĆE 

 

PREDSJEDNIK 

Dubravko Devčić, dr.med.vet. 

 



O b r a z l o ž e n j e 
 
 

Pravni temelj za donošenje akta: 
  

- Članak 7. i 12. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), čl. 31. 

Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19) i članak 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 9/18 i 9/21)  

 

Osnovna pitanja koja se uređuju aktom te svrha koja se želi postići uređenjem odnosa na predloženi način: 

     Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donijelo je Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Malog Lošinja (KLASA:013-03/99-01/10, URBROJ:2213/01-01-99-) objavljenu u „Službenim novinama 

Primorsko-goranske županije“ br. 29/99. Također, Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o izmjeni i dopuni 

Odluke o osnivanju Javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj, KLASA: 013-03/10-

01/14, URBROJ:2213/01-01 od dana 20. srpnja 2010.godine. 
 

     Dana 01. siječnja 2020.godine stupio je na snagu novi Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 

125/19) kojim su između ostalog, izmijenjene odredbe koje se tiču upravnog vijeća, koje se sada zove 

vatrogasno vijeće, način imenovanja, sastav i broj članova, te način obavljanja poslova iz nadležnosti tog 

tijela sukladno novom Zakonu o vatrogastvu. Također, člankom 34. novog Zakona izmijenjene su 

odredbe koje uređuju način imenovanja trajanja mandata zapovjednika vatrogasne postrojbe, na način 

da zapovjednik javne vatrogasne postrojbe, uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog 

zapovjednika, imenuje i razrješava gradonačelnik/ica, na mandat od 5 (pet) godina, na temelju javnog 

natječaja dok zamjenika i pomoćnika zapovjednika imenuje i razrješava zapovjednik. 
 

     Donošenjem novog Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19) nastupila je obaveza 

usklađivanja poslovanja Javnih vatrogasnih postrojbi s odredbama zakona. 
 

     Slijedom navedenog, predlaže se usklađenje donošenjem nove Odluke o osnivanju Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Malog Lošinja koja bi bila u skladu s novim Zakonom o vatrogastvu. 
 

     Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja upućen je na 

prethodnu suglasnost Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici prema odredbi članka 8. stavka 1. Zakona o 

ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19). Po podnesenom zahtjevu Hrvatska 

vatrogasna zajednica dana 22. prosinca 2021. godine izdala je Rješenje (KLASA:UP/I 011-02/21-04/110, 

URBROJ:444-02-21-2) kojim se potvrđuje da je Prijedlog Odluke u skladu sa Zakonom o vatrogastvu. 
 

     S obzirom da je donošenje ovakve odluke u nadležnosti Gradskog vijeća, Prijedlog Odluke o 

osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja podnosi se Gradskom vijeću Grada Malog 

Lošinja na razmatranje i donošenje. 

 

 


