
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», 125/19), te članka 41. Statuta Općine Žminj («Službeni glasnik» Općine Žminj br. 
5/18 i 1/20) Općinsko vijeće Općine Žminj, na sjednici održanoj dana _ veljače 2021. godine, 
donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-

Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno 

 

 

 

Članak 1. 

U Preambuli Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei 

vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno kod navođenja Zakona o vatrogastvu broj u zagradi: 

“(«Narodne novine», br. 127/19)” zamjenjuje se brojem u zagradi kako slijedi: “(«Narodne 

novine», br. 125/19)”. 

 

Članak 2.  

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

“U slučaju promjene djelatnosti odluku o promjeni djelatnosti, osim o promjeni 

vatrogasne djelatnosti donosi Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe uz prethodnu 

suglasnost predstavničkih tijela Osnivača.”. 

 

U istom članku stavak 3. točke 1-4 mijenjaju se i glase: 
“ 

• 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;  

• obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na 
kopnu, moru, jezerima i rijekama.”. 
 

U istom članku stavak 8. mijenja se i glasi: 
 
“Područje djelovanja i odgovornosti Javne vatrogasne postrojbe utvrđuje se na temelju 

Vatrogasnih planova Osnivača, planova zaštite od požara i zajedničkom procjenom 

ugroženosti od požara.”. 

Članak 3. 
U članku 7. stavak 3. briše se riječ: “većinskog“. 
 
U istom članku iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: 
 
“Zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, uz prethodnu suglasnost županijskog 

vatrogasnog zapovjednika, imenuje i razrješava Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno, na 
mandat od pet godina na temelju javnog natječaja.”. 

 
Članak 4. 

U članku 11. stavak 1. brišu se točke 3. i 4. 



 
Članak 5. 

U članku 13. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

 

“Dobit ostvarena vlastitom djelatnošću može se koristiti za provedbu vatrogasne 

djelatnosti i aktivnosti.“. 

Članak 6. 

Članak 17. mijenja se i glasi: 

 

“Poslove i broj profesionalnih vatrogasaca utvrditi će Vatrogasno vijeće zasebnim aktom, 
sukladno planu zaštite od požara te vatrogasnom planu jedinice lokalne samouprave 
usklađenim s vatrogasnim planom Republike Hrvatske i vatrogasnim planom županije.“. 

 
Članak 7. 

Ova Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 
Rovinj-Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u «Službenom glasniku» Općine Žminj. 
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