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    REPUBLIKA HRVATSKA 
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             GRAD MALI LOŠINJ 
               Gradonačelnik 
 
KLASA: 402-08/22-01/12  
URBROJ: 2213/01-01-22-6 
Mali Lošinj, 04. travnja 2022. 
     
 
        GRADSKO VIJEĆE 

- ovdje 
 
 
 
Predmet: Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada  

    Malog Lošinja u 2022. godini 
 
 

 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) dostavlja se Gradskom vijeću 
razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Malog Lošinja u 2022. godini. 
 Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila Prijedlog Odluke o 
kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja u 2022. godini. 
 Izvjestiteljica o Prijedlogu Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Malog Lošinja u 2022. godini, bit će gđa Ivka Matošević, voditeljica Odsjeka 
za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte. 

 
 

 
Prilog:  - Zaključak  
 - Prijedlog Odluke 
 - Obrazloženje 
 - Izvješće sa savjetovanja 
 
 
 
       Gradonačelnica 

Ana Kučić, mag. oec., v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Naslovu 
2. Pismohrana – ovdje 
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KLASA: 402-08/22-01/12  
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Na temelju članka 47. Statuta Grada Mali Lošinj („Službene novine PGŽ“ br. 26/09, 
32/09, 10/13, 24/17 – pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana  
04. travnja 2022. godine, donijela je sljedeći 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 

Utvrđuje se i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Mali Lošinj na razmatranje i 
usvajanje Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Malog Lošinja u 2022. godini. 
 
 
 
 

 
 

         GRADONAČELNICA 
         Ana Kučić, mag.oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Gradsko vijeće 
2. Evidencija 
3. Pismohrana 
 
 

 

 

 



Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave za 2022. godinu (NN 147/21), odredbi Odluke o minimalnim 

financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih 

postrojbi  u 2022. godini (NN 147/21) i 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine 

Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18 i 9/21), Gradsko vijeće 

Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana________2022. godine donosi sljedeću 

 

ODLUKU  

o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe  

Grada Mali Lošinj u 2022. godini 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila te način financiranja redovite djelatnosti 

Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj. 

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Malog Lošinja za 2022. 

godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (SN PGŽ  35/21), Uredbom o načinu 

financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za 

decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. 

godinu (NN 147/21 ) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima 

za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi  u 2022. godini (NN 147/21). 

Članak 2. 

Sredstva utvrđena Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 

mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi  u 2022. godini u visini od 

3.048.316,00 namijenjena za financiranje decentraliziranih rashoda za zaposlene, 

materijalnih i financijskih rashoda, rasporedit će se primjenom odredbi navedene Odluke za 

sljedeće namjene: 

I. Rashodi za zaposlene 2.739.000,00 89,86 

Plaće 2.509.000,00   

ostali rashodi za zaposlene 0,00   

doprinosi na plaće 230.000,00   

II. Materijalni rashodi 309.316,00 10,14 

Naknada troškova zaposlenima 65.000,00   

Rashodi za materijal i energiju 95.316,00   

Rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, 
tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i 
informiranja, komunalne usluge, zakupnine i 
najamnine, obvezni i preventivni pregledi i računalne 
usluge) 99.000,00   

Ostali nespomenuti rashodi-premije osiguranja 50.000,00   

 

 



Članak 3. 

Planirana sredstva iz članka 2. Ove Odluke razvrstavaju se u skladu s Proračunom 

Grada Malog Lošinja za 2022. godinu, a s istima raspolaže Jedinstveni upravni odjel Grada 

Malog Lošinja, koji raspoređuje sredstva korisniku. 

Javna vatrogasna postrojba Grad Mali Lošinj dužna je postupiti u skladu s 

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnikom o financijskom 

izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i 

Zakonom o javnoj nabavi. 

Članak 4. 

Javna vatrogasna postrojba će planirana sredstva iz članka 2. Ove Odluke povlačiti 

putem Lokalne riznice na osnovi stvarno nastalih rashoda. 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe odgovoran je za točnost, pravovremenost i 

istinitost iskazanih podataka za rashode koji se financiraju na temelju ove Odluke te 

namjensko trošenje tih sredstava. 

Članak 5. 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Primorsko-goranske županije“. 

 

 

KLASA: 402-08/22-01/12 

URBROJ: 2213/01-01-22- 

Mali Lošinj, __. ožujak 2022. godine 

 

 

       GRADSKO VIJEĆE 

GRAD MALI LOŠINJ 

       Predsjednik 

     Dubravko Devčić, dr.med.vet. 

     

 

 

 

 

 

 



 

Obrazloženje 
Uz Odluku o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Mali Lošinj u 2022. godini 

 

 

Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Mali Lošinj u 2022. godini propisano je Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (NN 147/21).  

Uredbom se utvrđuje i način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna 

iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave za 2022. godinu osiguranih u Državnom proračunu RH za 2022. 

godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg 

školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva. 

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje 

rashoda javnih vatrogasnih postrojbi  u 2022. godini (NN 147/21) utvrđuju se minimalni 

financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene te materijalne i 

financijske rashode u 2022. godini.  

Minimalni financijski standardi za JVP Grad Mali Lošinj utvrđeni su u iznosu od 

3.048.316,00 kn. 

Odlukom je također propisano da udio iznosa za rashode za plaće u odnosu na 

ukupno planirani iznos sredstava pomoći može biti najviše 90/100, a udio za materijalne i 

financijske rashode mora biti minimalno 10% doznačenih sredstava.  

S tim u vezi, utvrđeni minimalni financijski standardi za JVP Grad Mali Lošinj u 

ukupnom iznosu od 3.048.316,00 kn raspoređuju se na sljedeći način:  

 -iznos od 2.739.000,00 kn (89,86%) za rashode za zaposlene 

  -iznos od 309.316,00 kn (10,14%) za materijalne rashode  

 

Osim sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu, za potrebe vatrogastva, Grad 

Mali Lošinj osigurao je u Proračunu za 2022. godinu 1.846.000,00 kn za financiranje 

vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda. 

 

Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja donošenje Odluke o 

kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grad Mali Lošinj u 2022. godini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
              GRAD MALI LOŠINJ 
             
KLASA:402-08/22-01/12 

URBROJ: 2213/01-01-22-3 
Mali Lošinj, 22.03.2022.god. 
  

IZVJEŠĆE 
o provedenom savjetovanju sa javnošću 

 

Naziv dokumenta Odluka o kriterijima za financiranje Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj u 

2022.godini 

Razdoblje savjetovanja (početak i  
završetak) 

10.02.2022. -  10.03.2022. 

Način objave savjetovanja Internetska stranica Grada Malog Lošinja 

Predstavnici javnosti koji  
su dostavili svoja očitovanja 

Analiza dostavljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga 

U razdoblju savjetovanja (10.02.2022. -  10.03.2022.) nije bilo primjedbi na Odluku o 

kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj u 2022.godini. 

 

 

 


