Klasa: 022-05/16-01/43
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-16-3
Pula, 01.03.2016
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju
prijedloga Sporazuma o obavljanju poslova civilne zaštite
iz nadležnosti lokalne samouprave
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Zaključka o prihvaćanju prijedloga
Sporazuma o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, temeljem
članka 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13),
Gradonačelnik Grada Pule dana 01. ožujka 2016. godine, donio je
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o obavljanju
poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić,
p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu, Slavica Jelovac,
pomoćnica pročelnice za opću upravu u Upravnom odjelu za financije i opću upravu te Denis
Stepanov, voditelj Službe civilne zaštite pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije, da sudjeluju
u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br.
7/09, 16/09, 12/11 i 01/13 ), a u svezi članka 18. st. 4. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ br. 82/2015) Gradsko vijeće Grada Pula-Pola, na sjednici održanoj dana
07. ožujka 2016. godine donosi

ZAKLJUČAK

Članak 1.
Prihvaća se prijedlog Sporazuma o obavljanja poslova civilne zaštite iz nadležnosti
lokalne samouprave koji se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
Članak 2.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pula–Pola za potpisivanje Sporazuma iz čl. 1. ovog
Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama“ Grada Pule.

Klasa: 022-05/16-01/43
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Pula, 07. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni osnov za donošenje akta sadržan je u članku 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene
novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 01/13), a u svezi članka 18. stavak 4. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15).
II RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15“) propisana su prava, obveze i
odgovornosti jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, a dosadašnji sustav zaštite
i spašavanja preimenovan je u sustav civilne zaštite.
U cilju objedinjavanja stručnih poslova sustava civilne zaštite iz nadležnosti grada, Grad PulaPola ovim Zaključkom daje suglasnost da za njegove potrebe Vatrogasna zajednica Istarske
županije obavlja stručno administrativne poslove u vezi poslova civilne zaštite.

III PRIJEDLOG AKTA
Tekst nacrta akta dostavlja se u prilogu.
IV PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA
Za provedbu ove Odluke osigurana su sredstva u Proračunu Grada Pule za 2016. godinu.
Pripremio:
Savjetnik 2 za zaštitu na radu
mr. sig. Marijan Kaurić, dipl. ing.
P.O. GRADONAČELNIKA
Vesna Sajić, mag. oec. v.r.

GRAD PULA - POLA, Pula - Pola, Forum 1, kojeg zastupa Gradonačelnik Boris Miletić
i
VATROGASNA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE, Pula, Stoja 2, koju zastupa
Zapovjednik Dino Kozlevac
temeljem Zaključka Gradskog vijeća Grada Pula-Pola, Klasa: __________, Urbroj:
________ od ______________ 2016. godine
sklopili su dana _____________ 2016.

SPORAZUM O OBAVLJANJU POSLOVA CIVILNE ZAŠTITE
IZ NADLEŽNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE
Članak 1.
S ciljem objedinjavanja stručnih poslova sustava civilne zaštite i na temelju Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) iz nadležnosti grada, Grad PulaPola suglasan je da za njegove potrebe Vatrogasna zajednica Istarske županije (u daljnjem
tekstu: Zajednica) obavlja stručno administrativne poslove u vezi poslova civilne zaštite.
Članak 2.
Stručno administrativni poslovi koje će obavljati Zajednica su slijedeći:
- sudjelovanje u pripremi materijala i akata za donošenje na nadležnim tijelima
Grada,
- priprema godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj
sustava,
- sudjeluje u izradi procjena rizika od velikih nesreća,
- sudjeluje u pripremi odluke o odreñivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite,
- sudjeluje u pripremi odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite,
- sudjeluje u izradi plana djelovanja civilne zaštite,
- sudjeluje u izradi plana i provoñenju vježbi civilne zaštite,
- sudjelovanje u pripremi, organizaciji obuke, seminara i vježbi za Gradski stožer
civilne zaštite,
- sudjelovanje u izradi prijedloga planova opremanja materijalno tehničkim
sredstvima za Stožer i postrojbe civilne zaštite,
- sudjeluje u osiguranju uvjeta za voñenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima,
sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite,
- sudjeluje kod izrade prijedloga procjene rizika od velikih nesreća i ažuriranja
procjene rizika i plana djelovanja civilne zaštite,
- sudjeluje u uspostavljanju voñenja evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i
katastrofama,

-

koordinacija i suradnja unutar sustava civilne zaštite Grada i Županije,
sudjeluje u koordinaciji i suradnji s nadležnim državnim tijelom za civilnu zaštitu.
Članak 3.

Za obavljanje poslova iz članka 2. ovog Sporazuma osigurat će se sredstva u proračunu
Grada Pula-Pola za svaku fiskalnu godinu i zaključiti godišnji ugovor za obavljanje poslova
iz čl. 2. ovog Sporazuma.
Članak 4.
Zajednica se pored izvršavanja poslova iz članka 2. ovog Sporazuma obvezuje na praćenje
propisa iz sustava civilne zaštite i predlaganje mjera za unapreñenje sustava na području
Grada.
Članak 5.
Grad Pula-Pola 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.
Ovaj Sporazum se zaključuje na neodreñeno vrijeme.
Svaka od potpisnica može otkazati ovaj Sporazum, uz prethodnu pismenu najavu otkaza.
Članak 7.
Ovaj Sporazum sačinjen je u 4 (četiri ) istovjetna i jednako važeća primjerka, od kojih
svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.
Članak 8.
Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa od strane ovlaštenih osoba.
Klasa:
Urbroj :
Pula - Pola,
Grad Pula - Pola

Urbroj:

Vatrogasna zajednica Istarske županije

Gradonačelnik

Županijski vatrogasni zapovjednik

Boris Miletić

Dino Kozlevac, dipl.ing.

