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Na temelju članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ br. 01/13),
Općinsko vijeće Općine Žminj, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2016. godine donijelo je
sljedeću:
ODLUKU
o donošenju Strateškog plana upravljanja kulturno – povijesnom baštinom
na području Općine Žminj 2016. – 2021.
Članak 1.
Donosi se Strateški plan upravljanja kulturno – povijesnom baštinom na području
Općine Žminj od 2016. – 2021. godine.
Strateški plan upravljanja kulturno – povijesnom baštinom na području Općine Žminj
2016. – 2021. godine strateški je dokument u sklopu Strategije Europa 2020 koja ukazuje na
tri prioriteta: pametan rast, održiv rast i uključiv rast. Kao jedan od sektora u koje će ulaganja
biti usmjeravana posebno se ističe kultura i kreativne djelatnosti.
Strateški planom iz stavka 1. ovog članka definiraju se ključni projekti kao preduvjet
razvoja kulturnog sektora koji pridonosi konkurentnosti gospodarstva i otvaranju novih radnih
mjesta. Strateški plan jest dugoročni dokument koji predstavlja smjernice razvoja i služi kao
temelj za provedbu kulturne politike na području Općine.
Članak 2.
Strateški plan iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka supa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Žminj.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 302-01/16-01/07
URBROJ: 2171/04-01-16-3
Žminj, 31.03.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Jordan Krajcar v.r.
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Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst
(,,Narodne novine'', broj: 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09.), te članka 41. Statuta Općine
Žminj (,,Službeni glasnik Općine Žminj”, broj: 01/13.), Općinsko vijeće Općine Žminj na
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2016. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu te ostalih komunalnih djelatnosti za
2015. godinu u Općini Žminj

I.

R.br.
1.
2.
3.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
parkova, zelenih površina, igrališta, deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija i
odvoz otpada
Naziv
Materijal i sirovine
Deratizacija i dezinsekcija
Odvoz i odlaganje otpada
UKUPNO

Plan
55.500,00
9.500,00
19.000,00
84.000,00

Ostvarenje
49.447,06
9.118,75
17.457,35
76.023,16

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Žminj predviđena su u iznosu od 84.000,00 kuna, a utrošeno je 76.023,16 kuna.

II.
R.br.
1.
2.
3.

Održavanje i opremanje komunalne opreme
Naziv
Plan
Materijal i sirovine
Motorni benzin i dizel gorivo
Tekuće održavanje i registracija i
osiguranje opreme
UKUPNO

Ostvarenje

7.000,00
65.000,00
16.620,00

8.864,89
55.931,62
16.030,30

88.620,00

80.826,81

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Žminj predviđena su u iznosu od 88.620,00 kuna, a utrošeno je 80.826,81 kuna.
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Održavanje nerazvrstanih cesta
Naziv
Materijal i sirovine
Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja objekata
Vodoravna
i
vertikalna
signalizacija
UKUPNO

Stranica 8

Plan

Ostvarenje

22.700,00
50.000,00

17.778,28
44.634,94

20.550,00

20.550,00

93.250,00

82.963,22

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Žminj predviđena su u iznosu od 93.250,00 kuna, a utrošeno je 82.963,22 kuna.

IV.
R.br.
1.
2.

Redovno održavanje javne rasvjete
Naziv
Plan
Materijal i sirovine
Električna energija
UKUPNO

Ostvarenje

52.000,00
560.000,00
612.000,00

52.719,62
568.365,20
621.084,82

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Žminj predviđena su u iznosu od 612.000,00 kuna, a utrošeno je 621.084,82 kuna.

V.
R.br.
1.

Održavanje odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda
Naziv
Plan
Ostvarenje
Usluge odvoza fekalija
UKUPNO

1.500,00
1.500,00

5.966,25
5.966,25

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Žminj predviđena su u iznosu od 1.500,00 kuna, a utrošeno je 5.966,25 kuna.

VI.
R.br.
1.
3.

Tekuće i investicijsko održavanje groblja
Naziv
Plan
Materijal i energija,
vodom
Iznošenje i odvoz smeća
UKUPNO

opskrba

Ostvarenje

33.000,00

27.784,81

30.000,00
63.000,00

30.898,70
58.683,51

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Žminj predviđena su u iznosu od 63.000,00 kuna, a utrošeno je 58.683,51 kuna.
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Ukupna sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Žminj predviđena su u iznosu od 942.370,00 kuna,
a ukupno je utrošeno 925.547,77 kuna.
Ovo Izvješće o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu te ostalih komunalnih djelatnosti za 2015.
godini u Općini Žminj objaviti će se u Službenom glasniku Općine Žminj.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/16-01/22
URBROJ: 2171/04-01-16-01
Žminj, 31.03.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Jordan Krajcar v.r.

70
Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu – pročišćeni
tekst (,,Narodne novine'', broj: 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09.), i članka 41. Statuta
Općine Žminj (,,Službeni glasnik Općine Žminj”, broj: 01/13.), Općinsko vijeće općine Žminj
na sjednici održanoj 31. ožujka 2016. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Žminj za 2015. godinu

Članak 1.
I. NERAZVRSTANE CESTE
1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
85.596,04 kn
2 . Kredit za financiranje programa asfaltizacije nerazvrstanih
cesta
361.667,46 kn
3. Glavni projekti i geodetske usluge za rekonstrukciju nerazvrstanih
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cesta – priprema za kandidiranje na Mjeru 7
4. Troškovnik asfaltizacije preostalih nerazvrstanih cesta u
Industrijskoj zoni

II. JAVNE POVRŠINE
1. Projekt sanitarne odvodnje ulice 9. rujna
2. Uređenje trga ispred crkve Sv. Mihovila – geodetski snimak

III. JAVNA RASVJETA
1. Nabavka opreme i izgradnja
2. Energetski pregled javne rasvjete

Stranica 10

188.916,50 kn
1.875,00 kn

30.000,00 kn
10.483,75 kn

77.459,20 kn
81.250,00 kn

Članak 2.
Plan u proračunu za 2015. godinu iznosi 839.675,00 kn kn, izvršenje plana iznosi
837.257,95 kn, odnosno 99,71%.

Članak 3.
Ovo Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Žminj za 2015. godinu objavit će se u Službenom glasniku Općine
Žminj.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/16-01/22
URBROJ: 2171/04-01-16-02
Žminj, 31.03.2016.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Jordan Krajcar v.r.
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Na temelju članka 18.st.4. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15) i
članka 41. Statuta Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj br.01/13), Općinsko vijeće
Općine Žminj, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2016. donosi:

ODLUKU
o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Žminj

Članak 1.
Ovom Odlukom , određuje se organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite na području
općine Žminj na način da se poslovi civilne zaštite iz samoupravnog djelokruga općine za
potrebe općine obavljaju pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije.
Članak 2.
Zajedničko organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite podrazumijeva organiziranje
poslova iz samoupravnog djelokruga općine, a koji se odnose na planiranje, razvoj,
učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
U cilju provedbe odredbe st 1. ovog članka Vatrogasna zajednica Istarske županije, za
potrebe nadležnih tijela Općine Žminj:
- 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 određivanju 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 vježbi civilne zaštite,
- sudjeluje u osiguravanju uvjeta za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima,
sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite,
- sudjeluje u uspostavljanju vođenja evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i
katastrofama.
Članak 3.
Međusobne odnose u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite iz svog
samoupravnog djelokruga Općina Žminj i Vatrogasna zajednica Istarske županije uređuju
posebnim Sporazumom.
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Članak 4.
Sporazumom iz članka 3. ove Odluke uređuje se financiranje, način upravljanja, odgovornost
i druga pitanja od važnosti za njegove potpisnike.

Članak 5.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Žminj za potpisivanje Sporazuma iz članka 4. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Žminj“.

KLASA: 810-03/16-01/03
URBROJ: 2171/04-01-16-2
Žminj, 31.03.2016.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Jordan Krajcar v.r.
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Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (,,Narodne novine”, broj:
174/04, 79/07 i 38/09.), te članka 41. Statuta Općine Žminj (,,Službeni glasnik Općine
Žminj”, broj: 1/13.), Općinsko vijeće Općine Žminj, na sjednici održanoj dana 31. ožujka
2016. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o usvajanju izvješća Stanja sustava civilne zaštite na području Općine Žminj za 2015.
godinu, Godišnjeg plana razvoja CZ i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava CZ na
području Općine Žminj za 2016. – 2019. godinu
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Članak 1.
Usvaja se izvješćče o Stanju sustava civilne zaštite na području Općine Žminj za 2015.
godinu, Godišnji plan razvoja CZ i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ na području
Općine Žminj za 2016. – 2019. godinu
Članak 2.
Stanje sustava civilne zaštite na području Općine Žminj za 2015. godinu, Godišnji
plan razvoja CZ i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ na području Općine Žminj za
2016. – 2019. godinu analizirani su u prilozima koji čine sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Žminj.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-03/16-01/02
URBROJ: 2171/04-01-16-2
U Žminju, 31.03.2016.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Jordan Krajcar v.r.

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE ŽMINJ ZA 2016. – 2019. GODINU
Sadržaj

Uvod……………………………………………………………………………………
1.Procjena rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite…
2. Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara……………

2

3
3
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3. Operativne snage sustava civilne zaštite………………………………

4

4. Sustav uzbunjivanja građana i sklanjanje …………………………………

6

5. Edukacija stanovništva na području sustava civilne zaštite …………

6

6. Financiranje sustava civilne zaštite…………………….…………………

7

7. Suradnja na polju sustava civilne zaštite…………………………………

7

8. Izvršenje zadaća u skladu sa programom aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu
u 2016.godinu……………………………………………………………………….

8

9.Zaključak …………………………………………………………………………….

8

UVOD
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE ŽMINJ ZA 2016. – 2019. GODINU
I.
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i
katastrofa s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (stožeri, civilna zaštita,
vatrogastvo, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne
osobe koje se u sustavu civilne zaštite, zaštitom i spašavanjem bave u okviru
redovne djelatnosti), a koristeći polazišta i zaključke iz Izvještaja o sustavu civilne
zaštite na području Općine za 2015. godinu donose se Smjernice za organizaciju i
razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Žminj za razdoblje od 2016.-2019.
godine (dalje u tekstu: Smjernice).
Cilj Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine za
razdoblje od 2016.-2019. godine je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju
sustava civilne zaštite koji će s jedne strane osigurati najvišu razinu spremnosti za
provedbu zadaća sustava civilne zaštite stanovništva i materijalnih dobara na
području općine u složenim uvjetima prirodnih ili drugih većih nesreća odnosno
katastrofa.
Ostvarivanje ciljeva aktivnosti koje su predviđene Smjernicama podrazumijeva
potrebu izgradnje učinkovitog sustava civilne zaštite temeljenog na realnoj Procjeni
rizika od katastrofa, ali uz maksimalno uvažavanje dostignutog stupnja opremljenosti
i uvježbanosti trenutnih operativnih snaga čime će se izbjeći dupliranje kapaciteta i
osigurati racionalan pristup u trošenju proračunskog novca.
Daljnji razvoj sustava CZ u općini treba temeljiti na Procjeni rizika od velikih nesreća
za općinu , ali uz uvažavanje cjelovite analize stanja sustava CZ u prethodnom
razdoblju i zakonskih propisa i procedura koje definiraju ovo područje.
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Sukladno tome razvoj sustava CZ grada za razdoblje od 2016.-2019. godine treba
usmjeriti prema sljedećim aktivnostima:
OKVIR I POLAZIŠNE OSNOVE
1. Osnova za izradu Smjernica je Zakon o sustavu civilne zaštite.
2. Smjernice određuju smjer razvoja sustava civilne zaštite u općini u okviru
jedinstvenog sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.
3. Razvoj sustava civilne zaštite je kontinuirani i kreativni proces kojim će se
sukcesivno razvijati i usavršavati sustav radi dosezanja najviših standarda
potrebnih za provedbu zadaća sustava civilne zaštite.
4. Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika sustava civilne
zaštite u reagiranju na nesreće, velike nesreće i katastrofe te ustrojavanja,
pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite u prevenciji,
reagiranju na nesreće, velike nesreće i katastrofe i otklanjanju njihovih mogućih
uzroka i posljedica.
5. Smjernicama za razvoj sustava civilne zaštite za općinu, utvrđuju se međusobna
prava i obveze svih subjekata i sudionika sustava civilne zaštite kroz plansko
pripremanje, osposobljavanje, opremanje i uvježbavanje njihovih organiziranih
operativnih snaga kao i način međusobne koordinacije u izvršavanju zadaća
sustava civilne zaštite radi što kvalitetnijeg razvoja sustava civilne zaštite.
6. Polazište za razvoj sustava civilne zaštite je Procjena rizika od velikih nesreća za
općinu te Plan djelovanja civilne zaštite , kao i standardni operativni postupci koji
iz toga proizlaze.
1. PROCJENA RIZIKA OD UGROŽENOSTI I PLAN DJELOVANJA CIVILNE
ZAŠTITE
Cilj: Izraditi Procjenu rizika kojom su utvrđena stvarna razina i vrsta
ugroženosti i mogućih opasnosti, kao i njihovih posljedica na stanovništvo,
materijalna i kulturna dobra na području Općine Žminj. Procjena je osnova za
utvrđivanje potrebnih snaga, sredstava i opreme (svih resursa), kojima će se na
najučinkovitiji način spriječiti nastajanje ili umanjiti posljedice moguće nesreće ili
katastrofe.
Izraditi Plan djelovanja civilne zaštite kojim će se utvrditi optimalna organizacija,
aktiviranje i djelovanje sustava civilne zaštite, preventivnih mjera i postupaka, zadaća
sudionika, a posebno operativnih snaga u provedbi mjera sustava CZ uključivo sa
mjerama CZ. Ovim će se planom osigurati učinkovito, ali i racionalno korištenje svih
raspoloživih resursa.
U skladu sa zakonskim odredbama neophodno je:
a) Izraditi Procjenu rizika od katastrofa Općine Žminj
Nositelji: - Ovlaštenik
- načelnik
- općinsko vijeće
Rok: 2016.-2017.. godine.
b) Izraditi Plan djelovanja civilne zaštite općine Žminj
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Nositelji: - Ovlaštenik
- načelnik
- općinsko vijeće.
Rok: 2016.-2017.
2. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
Cilj: U skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara da jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave skrbe o stanju sustavu civilne zaštite na svom području
sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona, planovima zaštite od
požara, općim aktima i drugim odlukama, potrebno je izraditi novu Procjenu
ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara. Za donošenje Plana zaštite od
požara potrebno je prethodno mišljenje nadležne policijske uprave, te prethodno
mišljenje Vatrogasne zajednice Istarske županije na dio Procjene koji se odnosi na
organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz minimalna mjerila dana posebnim propisom
kojim se uređuje područje vatrogastva.
Nositelji: - Ovlaštenik
- načelnik, općinsko vijeće.
- Rok: 2016. g.
3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: Osigurati adekvatnu veličinu operativnih snaga koje će na osnovu svoje
jačine, osposobljenosti i uvježbanosti, osobne i skupne opremljenosti, pravilnog i
nedvosmislenog sustava upravljanja, zapovijedanja i nadzora moći učinkovito
suprotstaviti ugrozi, preventivno djelovati na nastajanje nesreće odnosno svesti
posljedice nesreće, ako je ona neizbježna, na najmanju moguću mjeru i što prije
osigurati uvjete za nastavak normalnog života i rada.
a) Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite općine je stručna potpora načelniku kod rukovođenja i
zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe.
Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje treba pripremiti
kvalitetne i utemeljene prijedloge koji će načelniku omogućiti donošenje prave i
pravovremene odluke za djelovanje u složenim i vrlo zahtjevnim uvjetima velike
nesreće ili katastrofe.
Da bi Stožer uspješno obavljao svoje zadaće u sustavu civilne zaštite potrebno
je u 2016 - 2019. godini izvršiti:
- Obuku članova Stožera civilne zaštite
- Opremanje Stožera civilne zaštite osobnom i skupnom opremom
b) Vatrogasno zapovjedništvo i postrojba
Javna vatrogasna postrojba u razdoblju 2016. – 2019. godini treba biti najznačajniji

___________________________________________________________________________
11. travnja 2016. godine

Broj 2 / 16

Službeni glasnik Općine Žminj

Stranica 17

operativni kapacitet sustava civilne zaštite - u spremnosti 24 sata dnevno. Kao
okosnica ukupnog sustava CZ na području općine, JVP treba svoje zadaće
provoditi sukladno Programu rada Zapovjednika JVP, a naročito poslove na pripremi
i provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za općinu.
U cilju provedbe zadaća iz navedenih Programa potrebno je izraditi Operativni
plan motrenja, čuvanja i ophodnje Područne vatrogasne zajednice (PVZ ) za 2016. –
2019. godinu i dostaviti ga svim sudionicima njegove provedbe.
Analiza stanja, a naročito izvješće zapovjednika JVP govore o redovitoj
provedbi preventivnih i operativnih zadaća, te posebno o redovitoj obuci operativnih
djelatnika u JVP. Iznimno dobru suradnju JVP sa ostalim sudionicima sustava civilne
zaštite na području općine treba nastaviti i u 2016. godini. Treba pokušati naći i
mogućnost za uključivanje JVP u provedbu nacionalnog Programa edukacije iz
područja sustava CZ.
Tijekom 2016. godine potrebno je izvršiti analizu izdvajanja financijskih
sredstava temeljem zakona o vatrogastvu u PVZ (općine, Hrvatske Šume,
osiguravajuća društva), te poduzeti radnje u cilju poboljšanja financiranja. Cilj je ove
analize osigurati dostatna sredstva za normalan rad PVZ u cjelini.
Nositelj: PVZ
Rok: do početka požarne sezone.
c) Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave za
poslove civilne zaštite koje se sustavu CZ zaštitom i spašavanjem bave
u svojoj redovitoj djelatnosti
Na osnovu Procjene rizika od velikih nesreća općine, a u skladu sa člankom 17.
stavak 1. i stavak 3. Zakona o sustavu CZ, potrebno je precizno odrediti operativne
snage sustava civilne zaštite, te posebno pravne osobe od interesa za sustav CZ
općine (ljudstvo, oprema i materijalna sredstva). Ove službe zajedno sa JVP trebaju
biti okosnica sustava civilne zaštite na području općine (IDZ - ispostava Rovinj,
HEP- pogon ,Vodovod i drugo). U skladu sa objektivnim proračunskim mogućnostima
treba poduprijeti njihovo djelovanje (posebno HMP), ali ih istovremeno sporazumom
obvezati na izvršavanje određenih zadaća iz područja sustava CZ.
Sa svim službama središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem
bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Policijska postaja , Hrvatske vode, inspekcijske
službe i dr.) potrebno je ostvariti djelatnu suradnju naročito u području razmjene
podataka, informacija i iskustava.
Nositelj: načelnik (na prijedlog Stožera).
Rok: do kraja 2016. godine.
d)

Postrojba civilne zaštite
Načelnik ima vrlo odgovornu zadaću zapovijedanja snagama CZ općine i
suradnju sa ostalim operativnim snagama. Zapovijedanje je uz upravljanje ključ u
izvršenju zadaće, a treba imati na umu da je postrojba CZ zapravo pričuvna snaga
čije pripadnike treba najprije pozvati u postrojbu, mobilizirati, opremiti i tek nakon

toga pravilno angažirati na zadaćama za koje su osposobljeni.
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Provoditelj mobilizacije CZ, temeljem Zakona o sustavu CZ je načelnik sa
zapovjednikom tima postrojbi CZ. Oni su neposredni izvršitelj funkcije zapovijedanja,
od prijema pripadnika CZ na mobilizacijskom zborištu do njihovog angažiranja i
kasnije demobilizacije. Upravo je izvršenje mobilizacije i zapovijedanje snagama CZ
područje u kojem je zapovjedni sastav CZ općine najmanje educiran, pa je u
narednom razdoblju prioritetna zadaća edukacija zapovjednika postrojbe CZ u
izvršavanju prijema i ustrojavanju postrojbi na mobilizacijskom zborištu i
zapovijedanju postrojbe u izvršenju namjenskih zadaća.
U 2016.godini potrebno je planirati
smotriranje obveznika civilne zaštite
Kontinuirana zadaća u sustavu CZ je opremanje operativnih snaga - Stožera CZ,
postrojbe civilne zaštite, te drugih pravnih osoba i specijaliziranih udruga građana za
postupanje u aktivnostima sustava CZ, osobnom opremom (rukavice, kombinezon,
kaciga i slično), u skladu sa donesenom Procjenom rizika.
Nositelj: načelnik, Stožer CZ i Zapovjednik postrojbi civilne zaštite
e) Udruge građana od značaja za sustav civilne zaštite općine
Temeljem Procjene rizika od katastrofa, ali i Plana djelovanja CZ, potrebno je u
tijeku 2016. godine odrediti udruge građana koje su od posebnog značaja za sustav
CZ te precizirati njihove zadaće u slučaju veće nesreće ili katastrofe. Isto tako važno
je odrediti način njihovog angažiranja u takvim slučajevima. U sadašnjim uvjetima
jasno je reguliran rad HGSS i DVD temeljem Zakona o HGSS i Zakona o
vatrogastvu, te djelomično Crvenog križa, dok je područje angažiranja ostalih udruga
uglavnom nedefinirano. Koncepcija prema kojoj su pripadnici udruga građana općine
ujedno i pripadnici postrojbi CZ je dobra,jer definira zakonski okvir njihovog
djelovanja. Udruge od posebnog interesa za sustav CZ općine potrebno je tijekom
2016. i 2017. g. godine sporazumno obvezati na provedbu zadaća iz područja CZ.
Nositelji: načelnik sa općinskim službama, Stožer civilne zaštite
Rok: tijekom 2016. i 2017. godine.
4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA I SPAŠAVANJA
Cilj: uspostava sustava javnog uzbunjivanja i obavještavanja građana koji će
omogućiti pravovremeno sklanjanje, evakuaciju ili neki drugi oblik zaštite u slučaju
veće nesreće ili katastrofe.
Nositelj ukupnog sustava uzbunjivanja građana na području Istarske županije je ŽC
112 sa sjedištem u Pazinu, koji osigurava stabilnost sustava uzbunjivanja, ali i
obavijesti građanima. Iz analize stanja je vidljivo kako rekonstruirani postojeći sustav
za sada zadovoljava potrebe, ali će razvojem naselja i poslovnih zona biti potrebno
njegovo širenje. U narednom razdoblju sustav bi se slijedom razmještaja subjekata
koji u proizvodnom procesu koriste opasne tvari, ili se u njihovim prostorima okuplja
veći broj ljudi trebao širiti na područje gospodarskih zona.
Urbanističkim i detaljnim prostornim planovima, a u skladu sa odredbama Prostornog
plana općine potrebno je urediti zahvate u prostoru koji definiraju uspostavu sustava
javnog uzbunjivanja, uzbunjivanja i obavještavanja građana u objektima u kojima se
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okuplja veći broj ljudi i u kojima se zbog buke ili slabe akustične izolacije ne može
čuti sustav javnog uzbunjivanja (uspostava internih razglasa, displeja i sl.). Potrebno
je također osigurati isticanje znakova za javno uzbunjivanje na svim mjestima u
kojima boravi veći broj ljudi (dvorane, škole, dom zdravlja, supermarketi i druga
mjesta). Izmjenama i dopunama GUP-a općine i UPU-ima treba osigurati zahvate u
prostoru neophodne za zaštitu i sklanjanje stanovništva.
Nositelj:
- ŽC 112
- Investitori, Vlasnici objekata,
- načelnik i općinsko vijeće.
Rok: trajna zadaća.
5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: podizanje ukupne razine svijesti građana kao sudionika ili korisnika
sustava civilne zaštite o mogućnosti ugroza i borbe protiv njihovog djelovanja.
Katastrofe, posebno neke od njih, kao što su primjerice potres ili veće nesreće
sa opasnim tvarima teško su predvidljive. Iako je dio njih ipak moguće predvidjeti
(poplava ili suša), sve u pravilu izazivaju teške posljedice po stanovništvo i
materijalna dobra.
Posljedice nesreće, u pravilu, budu daleko veće kod needuciranog i
neosposobljenog stanovništva, upravo zbog nesnalaženja i neznanja. Stoga je u i
narednoj godini edukaciji potrebno posvetiti dužnu pažnju, a posebno kroz:
- edukaciju stalno spremnih snaga (JVP i DVD, HMP, H GSS, operateri koji koriste
opasne tvari),
- edukaciju Stožera CZ, postrojbe CZ,
- edukaciju članova udruga građana koje su od značaja za sustav CZ,
- edukaciju građana, posebno najmlađih, putem subjekata koji se u sustavu CZ bave
ZiS (JVP, HMP, ZZJZ, , Udruge građana), uključivo sa nastavkom provedbe
Nacionalnog programa edukacije,
- informiranja građana putem sredstava javnog informiranja.
Dan CZ, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan CK, Dan broja 112, Dan
planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva,
a što znači da ove datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i dostignuća sudionika
zaštite i spašavanja (preferirati zajedničke aktivnosti).
Nositelji: - Stožer CZ
- Voditelji i zapovjednici operativnih snaga i udruga građana
- Škole i vrtići
- općinska uprava.
Rok: Trajna zadaća.
6. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: osigurati racionalno, ali učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.
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Prema članku 72. Zakona o sustavu civilne zaštite(NN 82/15) potrebno je utvrditi
izvore i način financiranja sustava CZ na području općine. Stoga je, u Proračunu
općine, u skladu sa ostalim propisima, potrebno ugraditi slijedeće stavke:
a) sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu )
b) Sredstva za provođenje sustava CZ
c) sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionicima u sustavu CZ (HMP,
komunalni servis i sanitarne usluge, vodoprivreda i sl.)
d) sredstva za provođenje sustava civilne zaštite (edukacija, opremanje,
intelektualne usluge, promidžba, vježbe, djelovanje snaga i slično).
Opremanje operativnih snaga sustav civilne zaštite treba nastaviti sukladno
planovima opremanja redovitih službi, dok kod opremanja pričuvnih snaga treba
uvažavati trenutno gospodarsko stanje ali i izbjeći dupliranje snaga, sredstava i
troškova. Financijski izdaci u 2016. godini moraju biti izraz objektivnih potreba i
stvarnih financijskih mogućnosti općine.
Pored navedenih sredstava u proračunu općine su planirana i sredstva za pravne
osobe koje se sustavom civilne zaštite bave u okviru svoje redovne djelatnosti – za
aktivnosti kao što su sanacija divljih odlagališta, održavanje deponija, priprema za
izgradnju deponija, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće javnih
površina, program suzbijanja zaraznih bolesti i slično.
Nositelji: načelnik, općinsko vijeće
Rok: Do 01.01.2017. i 01.01.2018. g. – donošenje Proračuna

7. SURADNJA NA POLJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim
institucijama u sustavu civilne zaštite iste razine postići podizanje razine sigurnosti
civilnog stanovništva (domaćeg stanovništva i turista).
Suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite na području općine je iznimno
dobra. U narednom razdoblju
2016-2019. godini ovu je suradnju potrebno
unaprijediti, posebno kroz poduzimanje zajedničkih napora za dodatnu edukaciju
članstva različitih sudionika CZ, te osobito civilnog stanovništva.
Operativne snage sustava civilne zaštite i sve ostale pravne osobe koje se
bave sustavom civilne zaštite u okviru svoje redovne djelatnosti, udruge građana koje
se bave sustavom civilne zaštite i sve fizičke osobe, dužne su poduzimati mjere
zaštite i spašavanja u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti, sve u cilju što
kvalitetnijeg i učinkovitijeg sustava CZ na području općine .
Nositelji: svi sudionici CZ
Rok: Trajna zadaća.
8. IZVRŠENJE ZADAĆA U SKLADU SA PROGRAMOM AKTIVNOSTI U
PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA
OPĆINU U 2016. GODINI
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Cilj: stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora.
Programom aktivnosti utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavnička
tijela županija,gradova, općina pojedina ministarstva, državne upravne organizacije,
javna poduzeća ustanove dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju
preventivne aktivnosti i uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od
požara, osobito zaštite od šumskih i drugih požara otvorenih prostora. Program
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2016. godini predviđa se:
- razrada prema zadaćama koje će definirati Vlada RH.
9. ZAKLJUČAK
Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na
raznolike prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti
stečena materijalna dobra. Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi
njegovoj učinkovitosti ali i doprinosi racionalnom trošenju financijskih sredstava iz
proračuna.
Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja
općina na kraju planiranog razdoblja imati :
-

očekuje se da će

završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata,
završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata Službe i pravne
osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti,
popunjene postrojbe materijalno-tehničkim sredstvima,
educirane sve strukture upravljanja i zapovijedanja i izvršenja.
educirane pripadnike postrojbi civilne zaštite,
višu razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite, a samim time i
veće povjerenje u sustav.

73
Na temelju članka 3. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13) i članka 41. Statuta Općine Žminj (Službeni
glasnik Općine Žminj broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Žminj je na svojoj sjednici održanoj
31. ožujka
2016. godine donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj za 2016. g.
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Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i članovima
predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Žminj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2016. godinu koja se osiguravaju u Proračunu
Općine Žminj za 2016. godinu.
Članak 2.
U Proračunu Općine Žminj za 2016. godinu osigurana su sredstva za rad političkih
stranaka i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Žminj u iznosu od 8.000,00 kuna.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj
pojedinoj političkoj stranci i listi grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih
članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj
političkoj stranci i listi grupe birača pripada i pravo na naknadu razmjerno broju njenih
izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos od 606,06 kuna.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu
od 60,61 kuna.
Članak 5.
Političkim strankama i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača
zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih članova u
Općinskom vijeću, s uvećanjem za svakog člana podzastupljenog spola od 10% iznosa
predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela, u iznosima kako slijedi:
• SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
2.484,85 kn
• ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR
2.424,24 kn
• Lista grupe birača SANJIN DIMIĆ BOLJUNČIĆ
1.272,73 kn
• Lista grupe birača ALDO BANČIĆ
1.212,12 kn
• HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
606,06 kn

Članak 6.
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Sredstva raspoređena prema članku 5. ove Odluke doznačuje Odsjek za financije i
proračun na žiro račun političke stranke odnosno člana predstavničkog tijela izabranog s liste
grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Žminj.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 003-01/16-01/01
URBROJ: 2171/04-01-16-01
U Žminju, 31.03.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Jordan Krajcar v.r.
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Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/05, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka
41. Statuta Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj: 01/13 ) dana 31. ožujka 2016.
donijelo je
ODLUKU
o ukidanju svojstva općeg dobra - javne ceste
Članak 1.
Ukida se svojstvo općeg dobra - javne ceste nekretninama označenim kao k.č. br. 13756/2, u
naravi put, k.č. br. 13756/3, u naravi put i k.č. br. 13756/4, u naravi put, sve upisane u zk.ul.
6685 k.o. Žminj.
Članak 2.
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Utvrđuje se da nekretnine koje su predmet ove Odluke, a pobliže su označene u odredbi
članka 1., u stvarnosti ne predstavljaju opće dobro - javnu cestu, odnosno da ne služe kao
javna cesta niti kao nerazvrstana cesta.

Predmetne nekretnine nastale su parcelacijom nekretnine označene kao k.č. br. 13756 k.o.
Žminj na način da su od iste nastale slijedeće katastarske čestice: k.č. br.13756/1 k.o. Žminj,
k.č. br. 13756/2, k.č. br. 13756/3 i k.č. br. 13756/4, sve k.o. Žminj pri čemu nekretnina

označena kao k.č. br. 13756/1 k.o. Žminj zadržava status općeg dobra - javne ceste, a ostale
nekretnine taj status gube zbog razloga navedenih u prethodnoj odredbi ovog članka.
Utvrđuje se da su Lokacijskom dozvolom izdanom od strane Upravnog odjela za
decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravi, prostorno uređenje i gradnju Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Grada Rovinja - Rovigno, klasa: UP/I-350-05/1302/469, urbroj: 2163/1-18-07/01-15-15 od 13. srpnja 2015. godine, određeni bitni elementi za
zahvat u prostoru i to za izgradnju nogostupa na dijelu ulice 9. rujna u naselju Žminj uz
županijsku cestu Ž 5079 i to na nekretnini označenoj kao k.č. br. 13756/2 k.o. Žminj.Utvrđuje
se da nekretnine označene kao k.č. br. 13756/3 i k.č. br. 13756/4, obje k.o. Žminj
predstavljaju zemljište koje je nužno urediti za potrebe u prometa i uređenje ulaza u Sajmište
na dijelu ulice 9. rujna u naselju Žminj.
Članak 3.
Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel u Rovinju-Rovigno,
izvršit će brisanje statusa nekretnina pobliže navedenih u odredbi članka 1. iste kao općeg
dobra - javne ceste, uz istodobni upis prava vlasništva na istima u korist Općine Žminj.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Žminj.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 361-01/15-01/01
URBROJ: 2171/04-01-16-03
Žminj, 31.03.2016.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Jordan Krajcar v.r.
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Izvješće Općinskom vijeću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
za Općinu Žminj u 2015. godini
Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Zakona o zaštiti
okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15), te Plana gospodarenja otpadom za Općinu Žminj,
Općinski načelnik Općine Žminj podnosi izvješće o provedbi utvrđenih obaveza i
učinkovitosti poduzetih mjera.
Djelatnost sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Žminj
obavlja tvrtka Komunalni servis d.o.o. Rovinj.
Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje
bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih
dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj
koncepta održivog razvitka.
Predviđena struktura komunalnog otpada u općini Žminj
Udio "sirovina" u
komunalnom
otpadu

Predvišena količina "sirovina" u
miješanom komunalnom
otpadu u 2015. g (t)

Vrsta materijala

%

572,71

Papir i karton

18

103,09

Plastika

10

57,27

Drvo

2

11,45

Tekstil

5

28,64

Metal

5

28,64

Staklo

5

28,64

Građevinski otpad

3

17,18

Organski otpad

39

223,36

Prosijani ostaci

5

18,64

Guma

1

5,73

Ostalo

7

17,75

Struktura komunalnog
otpada

Kako bi se spriječilo nastajanje divljih deponija, a posebno kako bi se odvajao koristan
otpad iz komunalnog otpada i smanjila njegova ukupna količina potrebno je predvidjeti
izgradnju reciklažnog dvorišta, za što su predradnje već započete te se planira izgradnja prve
faze reciklažnog dvorišta do 15. svibnja 2016. godine.
U pogledu sanacije divljih odlagališta otpada tijekom 2015. godine sanirana su
sljedeća odlagališta:
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1. Školska vala (komunalni otpad zbrinut, te građevinskim materijalom poravnata
površina)
2. Odlagalište na privatnoj parceli u Industrijskoj zoni (otpad iz trgovačkog centra
Erman) – otpad propisno zbrinut
3. Početak nastanka odlagališta na izlazu iz Y – propisno zbrinut otpad
Općina Žminj je uspostavila sustav zaprimanja obavijesti divljih odlagališta te je
sukladno tome organiziran i način evidentiranja divljih odlagališta, te praćenje stanja
na lokacijama divljih odlagališta.
Općina Žminj je u 2015. postavila 4 nova zelena otoka i to na sljedećim lokacijama:
1. Žminj Lukovica (ispod igrališta)
2. Cere – kod društvenog doma
3. Križanci – kod društvenog doma
4. Modrušani – kod autobusnog stajališta prema Šivatima
U Proračunu Općine Žminj za 2016. predviđena su sredstva u iznosu od 150.000 kn za
nabavu novih kanti za selektivno zbrinjavanje komunalnog otpada.
Ovo Izvješće objavit će se u Službenom glasniku Općine Žminj.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-10/16-01/02
URBROJ: 2171/04-01-16-1
Žminj, 31.03.2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Križman v.r.
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Na temelju članka 4. i 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“
broj 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14 - RUSRH), stavka 2. Programa mjera suzbijanja patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, o
rganizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj 128/11.) i članka
59. Statuta Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj 01/13.) Općinski načelnik Općine
Žminj dana 29. siječnja 2016. godine donosi:
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Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca
(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje
mjerama dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za
Općinu Žminj za 2016. godinu

Članak 1.
Programom mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i
štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno su zbijanje mjerama dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Žminj, u daljnjem tekstu
(Program mjera) utvrđuju se ovlašteni izvršioci za provođenje obvezatnih mjera deratizacije,
dezinsekcije i dezinfekcije (u daljnjem tekstu DDD mjere) na području Općine Žminj,
vrijeme, mjesto, lokacije i način provođenja akcija DDD mjera tijekom 2016 . godine.
Članak 2.
Obvezatne DDD mjere na području Općine Žminj u 2016. godini obavljati će ovlaštena
pravna ili fizička osoba na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na
području Općine Žminj sukladno članku 6. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini
Žminj (»Službeni glasnik Općine Žminj« broj 08/12).
Članak 3.
Obvezatne DDD mjere na području Općine Žminj u 2016. godini obavljat će ovlaštena osoba
iz čl. 2. ove Odluke na slijedećim lokacijama:
- mjere deratizacije u svim objektima u vlasništvu Općine, dvorišta, javne površine,
škola i vrtić, te u prizemnim prostorijama stambenih
i poslovnih objekata,podrumima, drvarnicama i prostorijama za sakupljanje otpada.
- mjere dezinsekcije u naseljima :
Žminj, Modrušani, Debeljuhi, Kršanci, Vidulini, Pifari, Krajcar Breg, Pamići,
Križanci, Orbanići, Jurići, Domijanići, Pucići, Žagrići, Žavori, Cere, Balići, Rudani,
Benčići, Gajmani, Gržini, Rojnići, Tomišići, Otočani, Šivati.
Članak 4.
DDD mjere provest će se na lokacijama utvrđenim u čl. 3. na području Općine Žminj.
Sustavne preventivne akcije deratizacije provest će se dva puta tijekom 2016 . godine i to u
rano proljeće (veljača-ožujak) i u jesen (rujan-listopad). Akcija preventivnih mjera
dezinsekcije komaraca obavit će se tijekom mjeseca srpnja/kolovoza, ovisno o biološkim
indikacijama i vremenskim uvjetima, a u dogovoru s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine
Žminj.
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Članak 5.
Akcije preventivne deratizacije provode se izlaganjem zatvorenih mamaca na osnovi
antikoagulanta I. i II. generacije sa djelatnim tvarima bromadiolon na biljnom nosaču kod
kojih je mogućnost naciljanom trovanja vrlo mala, a koriste se i pomoćna sredstva (ljepilo).
Pri izvođenju deratizacije kanalizacijskog sustava mamci moraju biti vezani na pocinčanu
žicu.
Dezinsekcija se provodi kroz edukativne akcije (dijeljenje letaka, savjeta i uputa
stanovnicima, akcije uništavanja larvi komaraca apliciranjem larvicidima u obliku tableta
mjesta pogodna za razvoj larvi i uništavanjem odraslih oblika metodom orošavanja ili
zamagljivanja insekticidima namijenjenim za takvu uporabu.
Akcije provode stručni djelatnici ovlaštene osobe Obrta EKO SERVIS MATIĆ Pazin sanitarna zaštita, zaštita bilja, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, Lovrin 80, vl. Nikola
Matić.
Izvođač je dužan prije početka provođenja akcija obavijestiti građanstvo o početku i
trajanju akcije tiskanim obavijestima preko javnih glasila ili oglasnih ploča Općine Žminj,
pismeno obavijestiti nadležnog sanitarnog inspektora i nadležni Županijski zavod za javno
zdravstvo radi provedbe nadzora sukladno Zakonu.

Izvođač je također dužan po svakom izvršenom poslu sačiniti izvješće i dostaviti ga Općini
Žminj.
Članak 6.
U svrhu realizacije ovog Programa za suradnju sa izvršiteljima za provođenje DDD mjera
zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj.

Članak 7.
Ovaj Program mjera primjenjuje se za 2016. godinu, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Žminj.“
KLASA: 501-01/16-01/04
URBROJ: 2171/04-01-16-01
U Žminju, 29.01.2016.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Križman, v.r.
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Na temelju članka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08. i 61/11.), te članka 59. Statuta
Općine Žminj (,,Službeni glasnik Općine Žminj’’, broj: 1/13.), Općinski načelnik Općine
Žminj dana 24. veljače 2016. godine donio je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
Članak 1.
U Pravilniku o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj Klasa: 023-01/12-01/04,
Ur.broj: 2171/04-01-12-1 od 29.veljače 2012.g. i Klasa: 023-01/12-01/04, Ur.broj: 2171/0401-13-2 od 15.siječnja 2013., članak 35. mijenja se i glasi:
“Službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini
od 1,20 kn (jednekuneidvadesetlipa) po kilometru udaljenosti od mjesta stanovanja do sjedišta
Općine Žminj.
Udaljenost od mjesta stanovanja do sjedišta Općine utvrđuje se prema podacima iz
internetskih podataka mreže udaljenosti Hrvatskog autokluba.
Naknada troškova prijevoza na posao i s posla isplaćuje se mjesečno, prilikom isplate plaće,
za dane koje je službenik odnosno namještenik bio prisutan, a prema evidenciji prisutnosti na
poslu.”
Članak 2.
U preostalom dijelu Pravilnik o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj Klasa: 02301/12-01/04, Ur.broj: 2171/04-01-12-1 od 29.02.2012.g. i Klasa: 023-01/12-01/04, Ur.broj:
2171/04-01-13-2 od 15.01.2013. ostaje i dalje na snazi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ,,Službenom glasniku Općine
Žminj”
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 023-01/12-01/04
Ur.broj: 2171/04-01-16-3
Žminj, 24.02.2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Križman v.r.
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