
 Na temelju članaka 110. i 111. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine broj 125/19), 

članka 72. Zakona o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 

20/21), članka 18. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine „ broj 

79/06. i 110/15) i članka 42. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-

Orsera", broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera na sjednici održanoj dana 

24.12.2021. godine donijelo je 

 

 

 

P R O G R A M  
javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti  

na području Općine Vrsar-Orsera u 2022. godini  

 

 

I.  

 

 Programom javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Vrsar-

Orsera u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se javne potrebe u protupožarnoj 

i civilnoj zaštiti na području Općine Vrsar-Orsera (u daljnjem tekstu: Općina), a za koje su 

osigurana sredstva u Proračunu Općine za 2022. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun). 

 

II. 

  

 Pod javnim potrebama u protupožarnoj i civilnoj zaštiti podrazumijeva se:  

 -  sufinanciranje potreba Javne vatrogasne postrojbe Poreč-Centra za zaštitu od požara 

(u nastavku JVP-CZP) sukladno Sporazuma o osnivanju koji je Općina sklopila zajedno sa 

Gradom Porečom i ostalim općinama Poreštine. Osnovna zadaća JVP-CZP je sudjelovanje u 

provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenje požara i spašavanje ljudi i 

imovine ugrožene požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim 

situacijama te obavljanje poslova zaštite i spašavanja u ekološkim i drugim nesrećama. JVP -

CZP obavlja i druge poslove koji su vezani uz vatrogasnu djelatnost: prijevoz vode, 

osiguranje manifestacija i događanja (turističkih, sportskih, kulturnih...), osposobljavanje 

građane za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine 

ugrožene požarom, 

          - zakonska obveza financiranja Područne vatrogasne zajednice Poreč, koja ima zadatak 

da potiče organiziranje i rad dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, osigurava sredstva za 

opremanje vatrogasnih postrojbi, informira javnost i vrši promidžbene aktivnosti radi 

prevencije zaštite od požara i drugih nesreća,    

 -  financiranje potreba organiziranja civilne zaštite,   

 -  financiranje rada Dobrovoljnog društva Vrsar (sredstva za hitne potrebe), 

 -  financiranje službe civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije (u nastavku: 

VZIŽ) sukladno Sporazumu o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne 

samouprave koji je Općina sklopila sa VZIŽ., 

 - financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, stanica Pula 

sukladno Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja 

Stanice Pula na prostoru Općine Vrsar-Orsera, na nepristupačnim i teško prohodnim 

prostorima. 

 

 

  



III. 

 

 Novčana sredstava predviđena Proračunom Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu  

raspoređuju se kako slijedi: 

 

R.b. OPIS POZICIJE 
PLANIRANO 

u 2022. god. (kn) 

 1. 
Javna vatrogasna postrojba – Centar za zaštitu od 

požara Poreč  
623.000,00 

 2. Područna vatrogasna zajednica Poreč 370.000,00 

 3. DVD Vrsar 5.000,00 

 4. Služba civilne zaštite VZIŽ 14.000,00 

 5. Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Pula 10.000,00 

 SVEUKUPNO 1.022.000,00 

 

  

IV.  

 

 Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Vrsar – 

Orsera za 2022. godinu stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama 

Općine Vrsar-Orsera“, a primjenjuje se od 01.01.2022. godine. 

 

KLASA: 400-01/21-01/26 

URBROJ: 2167/02-01/16-21-15 

Vrsar - Orsera, 24.12.2021. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR – ORSERA 

PREDSJEDNCA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marina Deak 

 

 


