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Predmet:  Zastupničko pitanje Ranka Ostojića, u vezi s pravom korištenja cisterne kojom 

se služi Dobrovoljno vatrogasno društvo Primošten 

- odgovor Vlade 

 

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ranko Ostojić, postavio je, sukladno sa 

člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), 

zastupničko pitanje u vezi s pravom korištenja cisterne kojom se služi Dobrovoljno 

vatrogasno društvo Primošten. 

 

 

  Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

 

 Pravo korištenja višenamjenske autocisterne za vodu ne može prestati 

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Primošten jer s njim nije sklopljen Ugovor, već je 

sklopljen s Općinom Primošten, koja je predmetno vozilo predala na čuvanje, održavanje i 

korištenje Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Primošten. 

 

Naime, nalogom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, klase: 333-

06/14-12/19, urbroja: 526-07-01-02/2-17-47, od 19. lipnja 2017. godine, Općini Primošten 

naloženo je ustupanje višenamjenske autocisterne za vodu Općini Ervenik na određeno 

vrijeme do 30. rujna 2017. godine, nakon čega će predmetna cisterna biti vraćena Općini 

Primošten iz čega proizlazi da Općini Primošten, odnosno Dobrovoljnom vatrogasnom 

društvu Primošten, nije prestalo pravo korištenja, smještaja, čuvanja, održavanja 

višenamjenske autocisterne za vodu registarske oznake ZG6441FP. 

 

Pravo korištenja prestalo bi raskidom Ugovora, što u ovom slučaju nije 

učinjeno. Navedeni nalog od 19. lipnja 2017. godine odbijen je od strane Općine Primošten i 

nije izvršen uz obrazloženje da je isti u suprotnosti s člancima 12. i 14. Ugovora o smještaju, 

čuvanju, održavanju i korištenju višenamjenske autocisterne za vodu registarske oznake 

ZG6441FP, klase: VT 333-06/15-06/24, urbroja: 526-07-02/1-15-1. 

 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 



2 

 

 

Međutim, sukladno članku 8. navedenog Ugovora, korisnik se obvezuje da će 

po nalogu Ravnateljstva za robne zalihe u roku od 24 sata od zaprimanja zahtjeva, vozilo 

staviti na raspolaganje Ravnateljstvu, što nije učinjeno, a to povlači za sobom mogućnost 

aktivacije stavka 2. članka 12., odnosno prava na raskid Ugovora. 

 

Vezano uz pitanje kome je dodijeljena cisterna kojom se više godina služilo 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Primošten Vlada Republike Hrvatske ističe kako je od 

veljače 1994. godine do svibnja 1999. godine, Općina Primošten koristila jedno vatrogasno 

navalno vozilo iz Robnih zaliha, da bi Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klase: 333-01/99-

01/03, urbroja: 5030116-99-6, od 20. svibnja 1999. godine, 15 navalnih vatrogasnih vozila, 

jedno antiakcidentno vozilo i 6 vatrogasnih cisterni iz Robnih zaliha bili ustupljeni 

Ministarstvu unutarnjih poslova, a jedno navalno vatrogasno vozilo Ministarstvu obrane.  

 

Nadalje, vezano uz pitanje ugrožavanja sigurnosti zbog prelokacije 

višenamjenske cisterne za vodu ističemo kako se činom privremene prelokacije 

višenamjenske autocisterne za vodu, ne ugrožava sigurnost niti stanovništva, a niti turista koji 

se nalaze na području Općine Primošten jer je cisterna prioritetno namijenjena za prijevoz 

pitke vode te za eventualno manje pojavne oblike požara – dakle, to nije navalno vozilo 

namijenjeno samo za gašenje požara, zato se i zove višenamjensko. 

 

Odluka da je s ove destinacije cisterna trebala biti upućena u Općinu Ervenik, 

općinu s nerazvijenom vodovodnom mrežom, leži u činjenici da je u tom segmentu Općina 

Primošten i njeno okruženje znatno razvijenije, da ona nema potrebe ni u ovim ljetnim 

mjesecima za značajnijom dostavom pitke vode, te s tog naslova ni pučanstvo ne može biti 

ugroženo. 

 

Dakle, iz razloga procjene da je trenutno veća ugroženost žitelja Općine 

Ervenik, donesena je odluka o privremenoj prelokaciji cisterne. Kada bi došlo do požarne 

ugroze pučanstva u Primoštenu i okolici, naravno da bi Ravnateljstvo za robne zalihe zajedno 

s ostalim odgovornim subjektima, stavilo sve raspoložive kapacitete na raspolaganje kao što 

je to učinjeno i u svim dosadašnjim slučajevima. Na području Šibensko-kninske županije, 

Ravnateljstvo je privremeno prelociralo još neke cisterne vodeći računa da ostaju na području 

županije i da u slučaju potrebe mogu pravovremeno biti angažirane. 

 

Eventualno potrebna dodatna objašnjenja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

dr. sc. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, 

poduzetništva i obrta. 
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