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68
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne („Narodne novine“ br. 82/15) i članka
41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 1/13, 6/17 i 1/18)
Općinsko vijeće Općine Žminj je na sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine
donijelo

ODLUKU
o usvajanju izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području
općine Žminj i Godišnjeg plana razvoja razvoja sustava civilne
zaštite za 2018.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području općine Žminj za
2017.g. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Žminj za
2018.godinu.
Članak 2.
Stanje sustava civilne zaštite na području općine Žminj za 2017.godinu i
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018.godinu sadržani su u prilogu ove
Odluke i njezin su sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave objave u
„Službenom glasniku“ Općine Žminj.
KLASA: 810-03/17-01/15
URBROJ: 2171/04-01-18-7
Žminj, 29.03.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
Predsjednik općinskog vijeća
Sanjin Stanić, v.r.
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STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ŽMINJ ZA 2017.
godinu
Prvog kolovoza 2015. godine stupio je na snagu Zakon o sustavu Civilne zaštite
(„Narodne novine“, br. 82/15.) kojim je sustav zaštite i spašavanja u RH uređen kao sustav
Civilne zaštite, a čime se ne samo formalno, već i suštinski mijenjaju određeni oblici i sadržaji u
provedbi mjera i aktivnosti radi spašavanja ljudskih života, materijalnih dobara i okoliša u
velikim nesrećama ili katastrofama.
Jedna od osnovnih novina Zakona o sustavu CZ je jasnije propisivanje nadležnosti
sudionika i operativnih snaga u sustavu Civilne zaštite po pitanjima značajnim za integriranje
svih djelatnosti snaga, tijela i općenito jačanje sposobnosti cjelokupnog sustav za djelovanje u
velikim nesrećama i katastrofama.
Ovim su Zakonom preciznije i drugačije uređene zadaće i odgovornosti JLiP(R)S u
pripremi, organizaciji i provedbi mjera Civilne zaštite, a izvršene su i određene promjene u
smislu kompatibilnosti sa zakonodavstvom i standardima EU.
Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
br. 82/15.) predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u
ostvarivanju prava i obveza u području sustava civilne zaštite , razmatraju stanje sustava
civilne zaštite, donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na svom
području,u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne
zaštite u narednoj godini, te obavljaju i druge poslove iz sustava civilne zaštite utvrđene
zakonom.
Donošenjem Zakona o sustavu Civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15), uređuje
se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba; osposobljavanje za potrebe
sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i inspekcijski nadzor nad
provedbom ovog Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite.
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Civilna
zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.
Sudionici u sustavu civilne zaštite temeljem čl. 8. predmetnog Zakona su :
–
–
–
–
–

Vlada Republike Hrvatske
središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite
tijela državne uprave i druga državna tijela
Oružane snage Republike Hrvatske i policija
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Procjena ugroženosti, planovi zaštite i spašavanja i plan civilne zaštite
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, planovi zaštite i
spašavanja te plan civilne zaštite temeljni su dokumenti za definiranje sustava zaštite i
spašavanja na području. Tim se dokumentima reguliraju okviri i potrebe razvoja sustava,
postojeće i potrebne snage i sredstva. Zakonska regulativa za potrebe tih dokumenata
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pretpostavlja izradu niza drugih dokumenata poput urbanističkih planova, plana intervencije u
zaštiti okoliša, Plana intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora, Plana zaštite od
poplava, izvode iz Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja Istarske županije,
odosno državnih planova, te druge dokumente propisane Zakonima.
Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN. 79/07 ) i
Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN.
br. 38/08) osnovana je Radna grupa za izradu navedenih dokumenata.
Procjena ugroženosti je izrađena, te je na istu dobivena suglasnost Državne uprave za
zaštitu i spašavanje. Na osnovu Procjene ugroženosti, izrađeni su i usvojeni na sjednici
općinskog vijeća Plan zaštite i spašavanja,te Plan civilne zaštite.

Stožer civilne zaštite
Na temelju članka 24.stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite imenovan je Stožer
civilne zaštite kao stručna potpora načelniku kod rukovođenja operativnim snagama sa
ulogom praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava civilne zaštite. Izrađen je Plan
pozivanja članova Stožera civilne zaštite kao i Pravilnik o radu Stožera civilne zaštite.

Služba civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije
Osnovna zadaća Službe Civilne zaštite je stručna i racionalna ispomoć tijelima lokalne i
područne (regionalne) samouprave uvijek u okvirima Ustavnih i zakonskih prava i obveza.
Uloga stručne službe u tom pogledu je stručna pomoć u obavljanju administrativno-stručnih
poslova za potrebe stožera,opremanje i osposobljavanje članova stožera do koordinacije i
stručno tehničkih poslova na suradnji sa sustavima zaštite i spašavanja susjednih
općina,gradova do županije uvijek temeljem pozitivnih zakonskih propisa. Od osnivanja
Službe,poslove su im povjerili Istarska županija,svih deset gradova,te trideset i jedna općina.
Tako uspostavljen sustav i organizacija bili su do sada na provjeri u nizu operativnih akcija
spašavanja na području čitave županije-od potraga za nestalim osobama do šumskih požara
i spašavanja iz mora.
U Istarskoj županiji se nakon donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju krenulo s
organizacijom sustava na način da se koriste postojeći resursi i organizacija,da sustav bude
što racionalniji i time efikasniji,te da sustav bude kompatibilan i integriran u jedinstven sustav
organizacije i zapovijedanja
Pored mnogih zadaća i obveza, Služba civilne zaštite učestvovala je u pripremi i
organizaciji sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije u travnju i svibnju na kojoj su
razmatrana pitanja u svezi programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016.g., a u studenom sjednica u svezi provedbe mjera
zaštite i spašavanja u slučaju zimskih uvjeta na području Istarske županije. Održano je
ukupno 46 sjednica Stožera cz.
Za potrebe Istarske županije, a temeljem Zakona o sustavu CZ i Pravilnika o vođenju
evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, Služba CZ izradila je
evidenciju operativnih snaga u IŽ ( postrojbe CZ JLS, HGSS, Crveni križ IŽ i Vatrogasna
zajednica) .Kontinuirano se vršio obilazak JLS te izvršne vlasti i osobe zadužene neposredno
za provođenje sustava civilne zaštite te ih se upoznavalo sa zadaćama i aktivnostima JLS
koji proizlaze iz Zakona o sustavu CZ i podzakonskih akata.Služba CZ je učestvovala u
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provođenju vježbi u osnovnim školama i vrtićima, te učestvovala u akcijama potrage za
nestalim osobama.
I u 2017.g. nastavljena je suradnja sa predstavnicima civilne zaštite Republike Slovenije i
autonomne pokrajne Friuli-Venezia -Giulia Republike Italije uz podršku Istarske županije
( resor međunarodne suradnje i europske integracije ) u okviru Jadranske Euroregije sa
ciljem podizanja razine sigurnosti civilnog stanovništva ( domaćeg i turista ), imovine te ekosustava u regiji.
Obilježavanje međunarodnog i nacionalnog Dana civilne zaštite provedeno je u Istarskoj
županiji, Gradu Pulu, Pazinu i Labinu. Povodom Svjetskog dana Civilne zaštite, a okviru
međuregionalne suradnje djelatnici Službe Civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske
županije godine posjetili su slovenske kolege u Kopru.
Civilna zaštita
Civilna zaštita je oblik organiziranja,pripremanja i sudjelovanja građana,pravnih osoba,tijela
državne uprave i jedinica lokalne samouprave uprave radi zaštite i spašavanja građana i
materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih,tehničko-tehnoloških,ekoloških
nesreća. Civilna zaštita je još uvijek u fazi transformacije iz vremena kada je djelovala unutar
MUP-a, do novog ustroja. Razvoj sustava civilne zaštite ovisit će o postojećoj pravnoj
regulativi, nadograđujući postojeće stanje novim elementima.
Izrađena je nova Odluka o ustroju postrojbi civilne zaštite koja je usklađena sa Procjenom
ugroženosti i ostalim gore navedenim dokumentima. Sve navedene snage se temeljem
važeće zakonske regulative ustrojavaju, popunjavaju i aktiviraju u suradnji sa Područnim
uredom države uprave Pazin.
Vatrogasna zapovjedništvo i postrojbe
Javna vatrogasne postrojba Rovinj pored gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine,
kontinuirano u okviru svojih nadležnosti provodi i preventivne mjere zaštite od požara s ciljem
smanjenja broja požara i nesreća, odnosno ublažavanja posljedica istih. Posebna pozornost
pridaje se ljetnoj požarnoj sezoni odnosno provedbi obveza iz Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara.
S početkom ljetne požarne sezone, a temeljem obaveza koje su proizašle iz
Programa Vlade RH u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara izvršene su slijedeće
obveze:
-

u suradnji sa Voditeljem Odsjeka za sport, socijalnu skrb, vatrogastvo i civilno društvo
radili na ažuriranju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada
Rovinja,
JVP Rovinj davala je odobrenja i vodila evidenciju o svim prijavljenim loženjima vatre
na otvorenom prostoru,
nabava potrebne osobne i zaštitne opreme izvršena je prije početka ljetne požarne
sezone, vatrogasna oprema održavana je redovito u punoj ispravnosti, eventualni
kvarovi otklanjani su žurno tako da je tijekom cijele godine održavana puna pripravnost
Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.
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Sistematizacija radnih mjesta i prikaz zaposlenih
Zvanje
Zapovjednik postrojbe
Zamjenik zapovjednika
Pomoćnik za operativne poslove
Voditelj odjeljenja
Vođa grupe
Vatrogasac vozač
Vatrogasac
Vatrogasac dežurni operativac
Administrator
Spremačica
UKUPNO

Po sistematizaciji
1
1
1
4
4
12
3
4
2
1
32

Sadašnje stanje
1
1
0
4
4
11
2
4
2
1
29

Nedostaje
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
3

Područje djelovanja

SMJERNICE – OSNOVE IZVJEŠĆA ZA 2014. GODINU

Javna vatrogasna postrojba za operativno i preventivno djelovanje raspolaže sa
ljudskim potencijalom od 27 radnika – operativca od kojih 25 radi u turnusima 12/24 i 12/48
te zamjenikom zapovjednika i zapovjednika postrojbe koji rade u vremenu od 7-15 sati.
Postrojba raspolaže sa 12 vatrogasnih vozila, jednim plovilom opremljenim za
gašenje malih početnih požara na vodi te ostalom vatrogasnom i tehničkom opremom
određenom Pravilnikom o tehničkom minimumu opreme u vatrogasnoj postrojbi.
Tijekom 2017 . godine Javna vatrogasna postaja Rovinj kontinuirano je imala 29
zaposlena radnika, od toga 27 operativnih radnika, jednu radnicu na poslovima financija administracije i spremačicu. Zbog povećanja obima poslova krajem godine izmijenjena je
sistematizacija radnih mjesta te je zaposlena još jedna osoba na poslovima računovodstva i
financija.
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Planu zaštite od požara i Procjeni ugroženosti za područje Grada Rovinja i
pripadajućih općina Javnoj vatrogasnoj postrojbi nedostaju 3 vatrogasca kako bi se
zadovoljila norma od 30 operativca.
Javna vatrogasna postrojba Rovinj udružena je u Područnu vatrogasnu zajednicu
Rovinj koju uz JVP Rovinj čine i Dobrovoljna vatrogasna društva : Rovinjsko Selo , Bale ,
Kanfanar i Žminj.
Struktura stručnih sprema u operativnom dijelu JVP Rovinj na datum 31.12.2017. je
sljedeća: 3 radnika VSS, 1 vatrogasni tehničara specijalista i 23 vatrogasnih tehničara.
IZVJEŠĆE O RADU I INTERVENCIJAMA ZA 2017. GODINU
JVP Rovinj je u 2017. godini ukupno je odradila 831 intervenciju od toga na području
Grada Rovinja te na područjima općina Bale, Kanfanar i Žminj izvršila ukupno 821
intervenciju dok su 10 intervencije odrađene izvan područja djelovanja JVP Rovinj .
Na području djelovanja JVP Rovinj ukupno je nastalo 87 požara, obavljeno je 672
tehničkih intervencija, a interveniralo se još i na 72 dojava, međutim do dolaska vatrogasaca
građani su sami uklonili opasnosti, odnosno sanirali početne događaje ili se radilo o lažnim
dojavama ili krivim procjenama dojavitelja.
Najveći broj požara nastao je na otvorenom prostoru - 58 , građevinskim objektima 21, dok je požara prijevoznih sredstava bilo 8.
Velikih požara na objektima koji su izazvali velike materijalne štete i koji bi zahtijevali
evakuaciju stanara ili veći prekid proizvodnog procesa nije bilo.
Dobrovoljna vatrogasna društva
Rovinjsko Selo, Bale, Kanfanar i Žminj uz
preventivne aktivnosti višekratno bili u pripravnosti, a na poziv Vatrogasnog operativnog
centra uključivali su se u intervencije otklanjanje posljedica olujnog nevremena, pretrage za
nestalom osobom te gašenja požara otvorenog prostora.
Dobrovoljna vatrogasna društva su također samostalno obavljala manje intervencije
na svom području djelovanja.
Najviše samostalnih intervencija koje su Dobrovoljna vatrogasna društva odradila bili
su radovi po radnom nalogu, osiguranja manifestacija te sanacija posljedica nevremena i
sanacija gnijezda osa i stršljena, te početni požari u građevinskim objektima .
Organizacija

Broj intervencija

DVD Bale

75

Ukupno
vatrogasaca
225

DVD Kanfanar

21

60

DVD Rovinjsko Selo

41

130

DVD Žminj

41

156

Sezonski vatrogasci

86

134

Civilna zaštita

1

1

Uspoređujući broj i vrste intervencija s prijašnjim godinama može se zaključiti da su
vatrogasci odradili veliki posao, te da su posljedice minimalne zbog pravovremene reakcije
na sve dojave s dovoljnim ljudskim i materijalnim potencijalima.
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Izvješće o vatrogasnim intervencijama u izvještajnom razdoblju

Na intervencijama su 33 civilnih osoba ozlijeđeno, nažalost 5 osoba su
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Na intervencijama su 33 civilnih osoba ozlijeđeno, nažalost 5 osoba su
stradale, te su i uslijed obavljanja intervencija i lakše ozlijeđena 2 vatrogasca

smrtno

Tokom 58 intervencija na šumskim požarima i požarima na otvorenim površinama
opožareno je nešto manje od 64 Ha šuma i obraslih površina, te je u izvještajnom periodu
izdano 6637 dozvola za spaljivanje biljnog otpada na otvorenom prostoru.
Nastali požari na otvorenom prostoru ugašeni su u kratkom vremenu zahvaljujući
ranom uočavanju, pravovremenoj dojavi, brzoj intervenciji i dobroj tehničkoj opremljenosti
Javne vatrogasne postrojbe i pripadajućih Dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Pregled izviješća o izvanrednim aktivnostima ( nesreća-događaja prouzročenim iznenadnim
djelovanjem prirodnih sila, tehničko tehnološkim akcidentima i sl.)


U izvještajnom periodu bilo je šest potrage za nestalom osobom. Tri potrage za
nestalom osobom odrađene su na području djelovanja JVP Rovinj te su rezultirale sa
isto toliko pronađenih živih i neozlijeđenih osoba . Ostale tri intervencije odrađene su
izvan područja djelovanja JVP Rovinj i to na području Umaga , Pazina i Labina. U tim
intervencijama uspješno je pronađena samo osoba na području Umaga, nestala u
rijeci Mirni. Posebno treba pohvaliti veliki odaziv snaga Dobrovoljnih vatrogasnih
društava područja. Takav tip intervencija bez njihovog angažmana i aktivnosti
jednostavno ne može biti učinkovit.



Sušno razdoblje u vrijeme požarne sezone uzrok je većeg broja intervencija na
otvorenom prostoru. Treba posebno pohvaliti angažman i profesionalnost svih
pripadnika JVP Rovinj i DVD-a područja. U iznimno napornom periodu svakodnevnih
požara odaziv i angažman je bio pravovremen i profesionalan. Bez pogovora ažurno i
požrtvovno sa iznimnom dozom profesionalnosti izvršavane su sve zapovijedi. Samo
zahvaljujući takvom pristupu interventnog osoblja spriječena je katastrofa većih
razmjera.

Detalji požara na području općina Žminj i Bale
Ozbiljan i profesionalan pristup svakoj dojavi i intervenciji, te kvalitetna i redovita obuka
profesionalaca i dobrovoljnih vatrogasaca rezultirale su izvrsnosti na samim intervencijama i
daju nam za pravo da budemo glavni nosioci sustava Civilne zaštite na našem području.
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GRAFIČKI PRIKAZ INTERVENCIJA
Intervencije 2017

OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI RADNIKA JVP
Polazeći od saznanja da samo dobro educiran i fizički pripremljen vatrogasac može
udovoljiti izazovima današnjih vatrogasnih intervencija te polazeći od statističkih pokazatelja
da je tendencija povećanja broja tehničkih intervencija naspram klasičnih intervencija
gašenja požara, tokom 2017. godine izvršeno je obučavanje i fizičko pripremanje
vatrogasaca naše JVP.
Obučavanje vatrogasaca vršeno je po redovitom programu obuke svakodnevno sa
određenim temama:
Obuka radnika JVP Rovinj:
-

održana su teorijska predavanja prema programu za 2017. godinu,
organizirani su i izvršeni taktički zadaci na terenu,
proveden je praktični rad sa vatrogasnim vozilima,
izvršena kompletna priprema za protupožarnu sezonu JVP i DVD-a,
održana obuka ekipe za helikopterske desante u Puli,
održane su kondicione vježbe s aparatima za zaštitu dišnih organa,
izvršen je obilazak značajnih objekata sa djelatnicima JVP Rovinj,
permanentno je vršena obuka za voditelja čamca,
tokom godine održavana su trenažna ronjenja sa vatrogasnim ronilačkim timom,
ekipa SAF 1B izvršila više zajedničkih obuka spašavanja iz dubina i visina,
mjesečno održane obuke za izvanbolničko spašavanje ITLS , BLS , te rad sa
defibrilatorom,
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Vježbe i obuke radnika JVP i DVD-a područja:
-

radnici JVP aktivno učestvuju u obukama DVD–a i zajedničkim vježbama,
održana vježba evakuacije sa djecom i zaposlenicima dječjeg vrtića "Neven"
organizirana vježba sa psima tragačima te je licenciran je potražni pas Bela
vježba sa osobljem hotela Monte Mulini, Lone i Eden
održano osposobljavanje za vatrogasne dočasnike, časnike, vatrogasce ,
održana je obuka vatrogasne mladeži,
održano osposobljavanje za pružanje medicinske prve pomoći,
održano više vježba spašavanja iz speleoloških objekta,
održana vježba vađenja potopljenog vozila podvodnim padobranima,
održana vježba vađenja i spašavanja unesrećene osobe u moru
organizirana i održana zajednička vježba sa roniocima VZIŽ i vatrogasne brigade Trst

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije-Ispostava Rovinj

Od 01.11.2011. započeo je s radom Zavod za hitnu medicinu Istarske županije – nova
zdravstvena ustanova s osnovnom djelatnosti pružanje hitne medicinske pomoći i skrbi u
transportu životno ugroženog pacijenta. HMS Rovinj jedna je od ispostava novog Zavoda.
Od 01.11.2011. započela je sa radom i centralna jedinica za primanje poziva za cijelu
županiju u Puli.
Od 01.11.2011 započeo je sa radom i edukacijski centar zavoda za hitnu medicinu.
1. Pregled aktivnosti tijekom 2017. godine na području civilne zaštite
Kroz proteklu je godinu u ZHMIŽ – ispostavi Rovinj1, broj intervencija iznosio:

-

u ambulanti 2 255
izvan ambulante 1 582

-

državna vježba velike nesreće 20.-23.4.2017. na više lokacija u Istri gdje je
sudjelovalo dvanaest timova ZHMIŽ iz svih ispostava.
Dežurstva na glazbenim festivalima i sportskim manifestacijama i utrkama, te
filmskim festivalima tijekom cijele godine

Pregled ostalih aktivnosti: djelatnici su uključeni u edukacije za vozače, medicinske
sestre/tehničare i liječnike po propisanim i licenciranim tečajevima iz područja osnovnog i
naprednog održavanja života odraslih i djece, zbrinjavanja traumatoloških i drugih hitnih
stanja. Liječnici educirani su za korištenje FAST ultrazvuka. Timovi ZHMIŽ su sudjelovali u
dvije redovite godišnje vježbe velike nesreće, kao i u državnoj vježbi velike nesreće u travnju
2017. Provođeni su redoviti mjesečni sastanci unutar ispostava. Kontinuirano se radi na
poboljšanju kvalitete rada i boljoj opremljenosti kako bi naši pacijenti dobili najkvalitetniju
hitnu zdravstvenu skrb kada im je potrebna.

-
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Županijski zavod za javno zdravstvo
Služba za higijenu i epidemiologiju provodi na području županije preventivne epidemiološke
aktivnosti prema prijavama zaraznih bolesti liječnika obiteljske medicine. U suradnji sa
Hrvatskim vodama provodi se i kontinuirana analiza površinskih i otpadnih voda koje nisu
uvijek zadovoljavajuće kvalitete, a nalazi se redovito šalju vodopravnoj inspekciji
Tijekom 2017. godine u Istarskoj županiji prijavljeno je deset (10) epidemija zaraznih bolesti:
osam (8) epidemija virusnog gastroenteritisa, jedna (1) epidemija salmoneloze i jedna (1)
epidemija enterobijaze (dječje gliste). U tim epidemijama ukupno je bilo 207 oboljelih i nije
bilo hospitaliziranih.
U svim slučajevima su poduzete odgovarajuće protuepidemijske mjere nakon kojih nije bilo
novooboljelih.
- U 2017. godini nije prijavljena niti jedna zarazna bolest od općeg javnozdravstvenog
značaja.
- Tijekom 2017. godine nije prijavljen niti jedan ekološki incident na području Županije.

Veterinarska stanica
Obavlja zakonom predviđene aktivnosti u smislu utvrđivanja bolesti,slanja materijala i lešina
na analize,poduzimanje naređenih mjera u slučaju dijagnosticiranja zaraze kao:zatvaranje
zaraženog područja, liječenje,cijepljenje, prisilno klanje, eutanazija itd. Higijeničarska služba
uklanja i zbrinjava sve uginule životinje s javnih i drugih površina,te provodi sve druge
aktivnosti opće zaštite.
Lovačko društvo
Aktivnosti koje su lovci obavljali i koje treba istaknuti su: čišćenje prosjeka i protupožarnih
putova, punjenje pojilica i lokava vodom u sušnim vremenima, sudjelovanje u raznim eko
akcijama čišćenja okoliša, uklanjanje zapaljivih stvari iz lovišta, sudjelovanje u akcijama na
smanjenju broja lisica u cilju smanjenja bjesnoće.
Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017.godini
Temeljem obveza koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini (u daljnjem tekstu Program)
poduzete su mjere uređenja i sanacije odlagališta otpada na svom području i poduzima
potrebne mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta, ažuriran je Operativni plan
motrenja, čuvanja i ophodnje za 2017. godinu i sukladno točci 1. Programa izvršeno je
usklađivanje podataka i odrednica iz važećeg Plana zaštite od požara od strane Područnog
vatrogasnog zapovjednika. Izvršena je priprava odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima,
opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na požarima. Obavljeno je dodatno popunjavanje
područne Javne vatrogasne postaje za vrijeme pojačane opasnosti od požara (samo tijekom
ljetne sezone), odnosno dodatno zapošljavanje vatrogasaca koji su dodatno osposobljeni i
opremljeni potrebnom opremom, te je već ranije usvojena Odluka o propisivanju potrebnih
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agrotehničkih mjera u svrhu zaštite poljoprivrednih zemljišta te uređenja i održavanja
poljoprivrednih rudina temeljem stavka 1. članka 11. i 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
( NN 66/01 ).
Financiranje sustava civilne zaštite
Pored redovnog financiranja kroz rad raznih snaga zaštite i spašavanja Proračun predviđa i
dodatno financiranje sustava zaštite i spašavanje te civilne zaštite. Tijekom 2017.g. nisu u
potpunosti utrošena predviđena sredstva.

ZAKLJUČAK
Iz ove skraćene analize stanja vidljivo je da na području trenutno stanje sustava civilne
zaštite zadovoljavajuće te osigurava uspješno funkcioniranje zaštite i spašavanja kako u
redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama gdje bi došle do izražaja svestrano
obavljene pripreme, poduzete preventivne i operativne mjere.
Postoji veći broj sudionika sustava civilne zaštite koji su izradili zasebna izvješća koja
predstavljaju dio ovog jedinstvenog dokumenta kada raspravljamo o stanju sustava civilne
zaštite na području, ali još nisu svi subjekti zaštite i spašavanja pronašli svoje mjesto u
sustavu iako su prema važećim propisima obvezni djelovati po pitanjima zaštite i spašavanja.
Raspolaže se sa dovoljno operativnih snaga zaštite i spašavanja od stalno aktivnih do
pričuvnih (uz potrebu ažuriranja civilne zaštite) te Stožerom civilne zaštite
Za stvaranje efikasnijeg ustroja zaštite i spašavanja lokalna samouprava, pravne osobe i
nositelji poslova zaštite i spašavanja trebaju u cijelosti preuzeti svoju Ustavnu i zakonsku
ulogu u izgradnji cjelovitog sustava zaštite i spašavanja. U tu svrhu neophodno je utvrditi
obveze koje treba iskazati: planiranjem i razradom načina djelovanja u velikim nesrećama i
katastrofama. Općina je izradila i usvojila Procjenu ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja i
Plan civilne zaštite.
Smjernicama za razvoj zaštite i spašavanja za 2016.-2019. godinu potrebno je definirati
daljnje pravce razvoja sustava te okvirno zacrtati pravce za izvršavanje zadaća zaštite i
spašavanja sa ciljem konačne uspostave cjelovitog sustava civilne zaštite.
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GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE ŽMINJ
ZA 2018. GODINU
Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine za 2017. godinu,
te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine
Žminj, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2018. godinu:
1. Općinsko vijeće donosi:
a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu
b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim
učincima
c. Procjenu rizika za područje općine
2. Načelnik donosi:
a. Plan djelovanja civilne zaštite
Stožer civilne zaštite
a. održava sjednice prema ukazanoj potrebi
b. edukacija o Sustavu Civilne zaštite
3. Javna vatrogasna postrojba Grada
a. provodi obuku djelatnika JVP
b. djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja,
dežurstva,
intervencije, održavanje voznog parka i opreme)
c. sudjeluje u obučavanju i organizaciji vježbi svih vatrogasnih organizacija na
razini Područne vz
e. priprema za ustrojavanje vatrogasne službe na moru kroz EU fondove
4. Hrvatski crveni križ- gradski crveni križ
a. pripremu, edukaciju i opremanje za djelovanje u kriznim situacijama i
drugim izvanrednim stanjima na području općine
b. edukaciju djelatnika i volontera društava Crvenog križa
c. unapređenje razvoja i koordinaciju rada društava Crvenog križa
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5. Pravne osobe koje pružaju usluge
a. potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim
u Odluci o dređivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite
b. dostava izvadaka iz Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama iz
Odluke
6. Edukacije djece u osnovnim školama i vrtićima
a.vježba evakuacije

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA
ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Red.
broj

OPIS POZICIJE

PLANIRANO
u 2018. god.

PLANIRANO
za 2019. god.

PLANIRANO
za 2020. god.

Pod.t.4

Pod.t.4

Pod.t.4

1.

Stožer civilne zaštite

2.

Područna vatrogasna zajednica

260.000,00

263.900,00

261.300,00

3.
4.
5.

DVD
Gradski Crveni križ
Služba civilne zaštite VZIŽ
Izrada zakonskih dokumenataProcjena rizika i Plana djelovanja

Pod t. 2
40.000,00
3.000,00

Pod t.2.
40.600,00
3.045,00

Pod t.2
40.200,00
3.015,00

0

0

0

Županijski zavod za HMP
SVEUKUPNO

37.194,00
340.194,00

37.751,91

37.379,97

345.341,91

341.909,97

6.
7.
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69

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ br
84/11,22/13,54/13, 148/13, 92/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 41. statuta Općine Žminj
(„Službeni glasnik općine Žminj“ br. 01/13, 06/17, 01/18.), Općinsko vijeće Općine
Žminj je na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. donijelo sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa općeg dobra javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake
- k.č. 13912 u naselju Pamići k.o. Žminj – dio predmetne k.č. površine cca 500m2 a
koja će se utvrditi geodetskim elaboratom.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke Općinski sud u Puli-Pola, Stalna služba u Rovinju-Rovigno –
Zemljišno knjižni odjel, izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na
nekretnini iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist
Općine Žminj.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Žminj“.
KLASA: 947-01/18-01/03
URBROJ: 2171/04-01-18-1
Žminj, 29.03.2018.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Sanjin Stanić, v.r.
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70
Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu –
pročišćeni tekst (,,Narodne novine'', broj: 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), i članka 41. Statuta Općine
Žminj (,,Službeni glasnik Općine Žminj”, broj: 01/13, 06/17 i 01/18.), Općinsko vijeće
općine Žminj na sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Žminj za 2017. godinu

Članak 1.
I. NERAZVRSTANE CESTE
1 . Kredit za financiranje programa asfaltizacije nerazvrstanih
cesta
337.135,38 kn
II. JAVNE POVRŠINE
1. Izgradnja reciklažnog dvorišta

42.544,88 kn

2. Asfaltiranje i sanacija nerazvrstanih cesta
2.1. Stancija Reti do spoja sa ŽC Žminj-Kanfanar
2.2. Stancija Žufić do spoja sa LC Matkići-Gradišće
2.3. Dionica u selu Tomišići
2.4. Dionica u selu Križanci

421.683,65 kn

3. Izgradnja kanlizacije dijela ulice 9. Rujan

447.882,28 kn

III. JAVNA RASVJETA
1. Izgradnja javne rasvjete
2. Rekonstrukcija javne rasvjete

29.920,13 kn
507.166,63 kn

IV. ULAGANJA U GROBLJA
1. Projekt proširenja groblja Cere

48.375,00 kn
Članak 2.

Plan u proračunu za 2017. godinu iznosi 2.093.404,00 kn, a izvršenje plana
iznosi 1.834.707,95 kn.
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Članak 3.
Ovo Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Žminj za 2017. godinu objavit će se u Službenom glasniku
Općine Žminj.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/18-01/23
URBROJ: 2171/04-01-18-1
Žminj, 29.03.2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Sanjin Stanić, v.r.

71
Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu –
pročišćeni tekst (,,Narodne novine'', broj: 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), i članka 41. Statuta Općine
Žminj (,,Službeni glasnik Općine Žminj”, broj: 01/13, 06/17 i 01/18.), Općinsko vijeće
općine Žminj na sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu te ostalih komunalnih
djelatnosti za 2017. godinu u Općini Žminj

I.

R.br.
1.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
parkova, zelenih površina, igrališta, deratizacija, dezinfekcija i
dezinsekcija i odvoz otpada
Naziv

Plan

Održavanje javnih površina - materijal i
sirovine

91.800,00

Ostvarenje
85.126,75
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Održavanje nogometnih igrališa
Odvoz i odlaganje otpada
UKUPNO
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40.000,00
14.500,00
146.300,00

37.809,21
9.862,35
132.798,31

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Žminj za 2017. godinu predviđena su u iznosu od 146.300,00
kuna, a izvršeno je 132.798,31 kuna.
II.
R.br.
1.
2.
3.

Održavanje i opremanje komunalne opreme
Naziv

Plan

Materijal i sirovine - servisni materijal
Motorni benzin i dizel gorivo
Tekuće održavanje i registracija
osiguranje opreme
UKUPNO

i

Ostvarenje

39.000,00
43.700,00
52.400,00

22.912,44
41.287,85
40.549,24

135.100,00

104.749,53

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Žminj za 2017. predviđena su u iznosu od 135.100,00 kuna, a
izvršeno je 104.749,53 kuna.
III.
R.br.
1.

Održavanje nerazvrstanih cesta
Naziv

Plan

Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja objekata, materijal i
sirovine, nerzavrstane ceste
Vodoravna i vertikalna signalizacija
UKUPNO

2.

Ostvarenje

475.000,00

461.811,75

17.000,00
492.000,00

16.802,51
478.614,26

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Žminj za 2017. predviđena su u iznosu od 492.000,00 kuna, a
izvršeno je 478.614,26 kuna.
IV.
R.br.
1.
2.

Redovno održavanje javne rasvjete
Naziv
Materijal i sirovine
Električna energija
UKUPNO

Plan
15.000,00
140.000,00
155.000,00

Ostvarenje
12.001,53
140.275,26
152.276,79
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Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Žminj za 2017. predviđena su u iznosu od 155.000,00 kuna, a
izvršeno je 152.276,79 kuna.
V.

Tekuće i investicijsko održavanje groblja

R.br.
1.

Naziv

Plan

Materijal i energija, opskrba vodom,
uređenje
Iznošenje i odvoz smeća
UKUPNO

2.

Ostvarenje

21.000,00

19.243,23

30.000,00
51.000,00

31.571,82
50.815,05

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Žminj predviđena su u iznosu od 51.000,00 kuna, a utrošeno je
50.815,05 kuna.
VI.

Nabavka komunalne opreme - kontejneri

R.br.
1.

Naziv
Nabavka komunalne
kontejneri
UKUPNO

Plan
opreme

-

Ostvarenje

104.962,50

98.457,50

104.962,50

98.457,50

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Žminj za 2017. predviđena su u iznosu od 104.962,50 kuna, a
utrošeno je 98.457,50 kuna.
VII.
R.br.
1.

Rashodi za zaposlene - vlastiti pogon
Naziv

Rashodi za zaposlene
UKUPNO

Plan
417.500,00
417.500,00

Ostvarenje
404.232,92
404.232,92

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Žminj za 2017. predviđena su u iznosu od 417.500,00 kuna, a
izvršeno je 404.232,92 kuna.
Ukupna sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Žminj za 2017. godinu predviđena su u
iznosu od 1.501.512,50 kuna, a ukupno je izvršeno 1.421.944,36 kuna.
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Ovo Izvješće o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu te ostalih komunalnih
djelatnosti za 2017. godinu u Općini Žminj objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Žminj.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/18-01/24
URBROJ: 2171/04-01-18-1
Žminj, 29.03.2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Sanjin Stanić, v.r.

72
Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05. 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 17. stavka 5. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 41. Statuta Općine Žminj (,,Službeni
glasnik“ Općine Žminj br. 1/13, 6/17, 1/18) Općinsko vijeće Općine Žminj je na
sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine donijelo

ODLUKU
osnivanju zajedničke službe
komunalnog i prometnog redarstva
Članak 1.
Općina Žminj, zajedno s Općinom Kanfanar i Općinom Bale-Comune di Valle
osniva Zajedničku službu komunalnog i prometnog redarstva Općina Bale-Comune
di Valle, Kanfanar i Žminj.
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Članak 2.
Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave iz stavka I. urediti će se
Sporazumom koji je sastavni dio ove Odluke.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpisivanje Sporazuma iz stavka 1. ovog
članka.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju zajedničke
službe komunalnog redarstva (KLASA: 363-01/10-01/63, URBROJ: 2171/04-01-10-1),
od 31. svibnja 2010.g. (“Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 4/10).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Žminj“.
KLASA: 363-01/18-01/26
URBROJ: 2171/04-01-18-1
Žminj, 29. ožujka 2018.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
Sanjin Stanić, v.r.
___________________________________________________________________

Općina Bale-Comune di Valle, Trg Tomaso Bembo 1 , Bale-Valle, OIB:05198666627,
zastupana po Općinskom načelniku Ediu Pastrovicchiu,
Općina Kanfanar, Trg M. Zelka 6, Kanfanar, OIB: 67683397343, zastupana po
Općinskom načelniku Sandru Jurmanu i
Općina Žminj, Pazinska 2/G, Žminj, OIB: 55323221255 zastupana po Općinskom
načelniku Željku Plavčiću, mag.oec.
zaključili su
SPORAZUM
O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA
U ORGANIZIRANJU ZAJEDNIČKE SLUŽBE
komunalnog i prometnog redarstva
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Članak 1.
Ovim Sporazumom ugovorne strane utvrđuju način na koji će zajednički
obavljati poslove komunalnog i prometnog redarstva, te uređuju međusobna prava i
obveze koje iz toga proizlaze.
Zajedničko obavljanje poslova komunalnog i prometnog redarstva temelji se
na odlukama Općinskih vijeća Općina potpisnika ovog Sporazuma, kojim se
odlukama ustanovljuje zajedničko obavljanje poslova komunalnog i prometnog
redarstva i ovlašćuju načelnici Općina, na sklapanje ovog Sporazuma.
Ovaj Sporazum se sklapa u skladu s odredbama članka 54. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi i odredbom članka 17. stavka 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu.
Članak 2.
Poslove zajedničkog komunalnog i prometnog redarstva obavljati će
komunalni i prometni redar kojega će putem natječaja u službu primiti Općina Bale.
Zajedničko obavljanje poslova komunalnog i prometnog redarstva
podrazumijeva provođenje važećih odluka o komunalnom redu usvojenih od općina
potpisnika ovog Sporazuma, kao i obavljanje svih ostalih poslova koje su sukladno
pozitivnim propisima Republike Hrvatske stavljene u nadležnost komunalnih i
prometnih redara, kao i drugih vrsta poslova za koje je uobičajeno da ih obavljaju
komunalni redari, odnosno prometni redari.
U obavljanju poslova komunalnog i prometnog redarstva za određenu
ugovornu stranu, redar je dužan držati se uputa izvršnih čelnika i drugih ovlaštenih
osoba pojedine ugovorne strane, a u pogledu vrste i opsega poslova koje je potrebno
obaviti.
U cilju provođenja odluka iz stavka 2. ovoga članka, komunalni i prometni
redar je u ime i za račun ugovornih strana iz ovog Sporazuma, ovlašten poduzimati
sve zakonom dopuštene radnje.
Članak 3.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će komunalni i prometni redar biti
smješten u uredskoj prostoriji Općine Bale-Comune di Valle koja će mu osigurati
nužne uvjete rada potrebne za obavljanje ovih poslova.
Komunalni i prometni redar će poslove redarstva obavljati na području svih
ugovornih strana, bez unaprijed određenog uredovnog vremena na području ili u
odnosu na pojedinu ugovornu stranu, ali tako da se poslovi za određenu ugovornu
stranu obavljaju ažurno i u približnom vremenu uredovanja koje će biti razmjerno
postotku iznosa sufinanciranja ukupnih troškova koje otpadaju na tu ugovornu stranu.
Ako izvanredne okolnosti zahtijevaju povećani angažman komunalnog i
prometnog redara za potrebe obavljanja poslova jedne ugovorne strane u dužem
vremenu uredovanja od utvrđenog u stavku 2. ovoga članka, po okončanju
izvanrednih okolnosti uredovati će razmjerno duže na poslovima za potrebe drugih
ugovornih strana.
Komunalni i prometni redar će tijekom godine za svako tromjesečno razdoblje
izrađivati izvješće o svom radu zasebno za pojedinu ugovornu stranu u pogledu
obavljenih poslova te ugovorne strane, i dostaviti izvješće izvršnom čelniku svake
ugovorne strane do 15. u mjesecu za prethodno tromjesečje.
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Članak 4.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se na visinu plaće te na druga prava i
obveze iz radnog odnosa zajedničkog komunalnog i prometnog redara primjenjuju
opći akti Općine Bale-Comune di Valle kojima se uređuje radnopravni status
službenika, a temeljem kojih će se općih akata donositi pojedinačni akti u odnosu na
komunalnog i prometnog redara.
Članak 5.
Sve troškove rada komunalnog i prometnog redara, ugovorne strane snose u
jednakom iznosu, odnosno svaka u 1/3 dijela, a izravno podmiruje Općina BaleComune di Valle.
U troškove rada komunalnog i prometnog redara ubrajaju se bruto plaća
redara s dodacima na plaću, kao i sve druge isplate redaru temeljem ostalih
materijalnih prava službenika (putni troškovi i sl.) zajedno sa svim pripadajućim
porezima i doprinosima, i to prema stvarnim iznosima isplate, a utvrđuju se mjesečno.
U troškove rada redara ubrajaju se i troškovi korištenja službenog vozila za
službene potrebe, troškovi nabave nužne stručne literature, troškovi vezani za
osiguravanje nužnih uvjeta rada kao što su opremanje uredske prostorije i sredstva
za rad, troškovi telefoniranja i korištenja službenog mobitela, troškovi vezani za
poslove obračuna plaće i drugih naknada redaru, troškovi korištenja softverskih
programa za rad redara, te svih drugih sličnih troškova, a koji se svi troškovi utvrđuju
u ukupnom paušalnom iznosu od 1.300,00 kn mjesečno.
Općine potpisnice ovog Sporazuma podmirivati će Općini Bale-Comune di
Valle mjesečne troškove iz stavka 2. i 3. ovoga članka, razmjerno iznosu
sufinanciranja utvrđenog u stavku 1. ovog članka, a na temelju ispostavljenih
mjesečnih računa od Općine Bale-Comune di Valle za protekli mjesec, u roku od 10
dana od primitka pojedinog računa.
Članak 5.
Prihodi od novčanih kazni koje komunalni i prometni redar ostvari provodeći
odluke iz članka 2. ovog Sporazuma, uplaćuju se ugovornoj strani na čijem je
području prekršaj nastao.
Članak 6.
U roku mjesec dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma donijeti će se
Pravilnik o organiziranju poslova, uz suglasnost svih načelnika Općina stranaka
sporazuma.
Članak 7.
Ovaj Sporazum zaključuje se na godinu dana, s time da se valjanost
Sporazuma produžuje na neodređeno vrijeme u pogledu one ugovorne strane koja
ne otkaže ovaj Sporazum pisanim putem 60 (šezdeset) dana prije isteka godine dana
od dana sklapanja Sporazuma.
Ugovorne strane mogu otkazati ovaj Sporazum u bilo koje vrijeme, u odnosu
na bilo koju ugovornu stranu koja u roku ne podmiruje troškove iz članak 5. ovog
Sporazuma.
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Iznimno, svaka ugovorna strana može jednostrano otkazati ovaj Sporazum, u
bilo koje vrijeme, ako komunalni i prometni redar učestalo nesavjesno obavlja
poslove redarstva za tu ugovornu stranu.
U slučaju prestanka važenja ovog Sporazuma u odnosu neku od ugovornih
strana, Sporazum ostaje na snazi u odnosu na druge ugovorne strane, a sva prava i
obveze iz Sporazuma koje su pripadale ugovornoj strani u pogledu koje Sporazum
prestaje važiti, preuzimaju ostale ugovorne strane razmjerno kriteriju utvrđenog u
članku 5. Sporazuma.
Članak 8.
Ovaj je sporazum sačinjen u osam (8) primjeraka, od čega svaka stranka
zadržava za svoje potrebe dva (2) primjerka, a (2) dva primjerka ostaju za službene
potrebe u Zajedničkoj službi.
Članak 9.
Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa, a biti će objavljen u
Službenom glasilu stranaka sporazuma.
KLASA:
URBROJ:
Bale, ______ 2018.

KLASA:
URBROJ:
Kanfanar, ______2018.

OPĆINA BALE
Općinski načelnik

OPĆINA KANFANAR
Općinski načelnik

Edi Pastrovicchio

Sandro Jurman

KLASA:
URBROJ:
Žminj, ______ 2018.
OPĆINA ŽMINJ
Općinski načelnik
Željko Plavčić, mag.oec.
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Na temelju odredaba članka 3. i 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10.), članka 28. Uredbe o klasifikaciji radnih
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 74/10. i 125/14.) i
članka 41. Statuta Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 1/13., 6/17. i
1/18.), Općinsko vijeće Općine Žminj, na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Općini Žminj

Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Općini Žminj
(Službeni glasnik Općine Žminj broj 6/17.), u članku 2., stavku 1., u tablici se dodaje
nova alineja koja glasi:
6.

Radna mjesta 10. Klasifikacijskog ranga

2,50

Alineje s rednim brojevima 6., 7. i 11. postaju alineje s rednim brojevima 7., 8. i 9.
Članak 2.
U preostalom dijelu Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Općini Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 6/17.) ostaje
neizmjenjena.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Žminj.
KLASA: 023-01/17-01/17
URBROJ: 2171/04-01-18-2
Žminj, 29.03.2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sanjin Stanić, v.r.
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Temeljem članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj:
36/95., 109/95. - Uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni
tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 91/11.,
144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) i članka 41. Statuta Općine Žminj (Službeni
glasnik Općine Žminj broj 1/13., 6/17. i 1/18.), Općinsko vijeće Općine Žminj, na
sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine, donijelo je

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Žminj broj 5/17.) - dalje:
“Odluka o komunalnoj naknadi”, u članku 7. stavku 2. riječi “Jedinstvenog upravnog
odjela” zamjenjuju se riječima “nadležnog upravnog tijela Općine Žminj”.
U Odluci o komunalnoj naknadi u članku 7. stavku 3. riječi “Jedinstveni upravni odjel”
zamjenjuju se riječima “nadležno upravno tijelo Općine Žminj”.
Članak 2.
U Odluci o komunalnoj naknadi u članku 17. stavku 1. riječi “Jedinstvenog upravnog
odjela” zamjenjuju se riječima “nadležnog upravnog tijela Općine Žminj”.
U Odluci o komunalnoj naknadi u članku 17. stavku 3. riječi “Jedinstveni upravni
odjel” zamjenjuju se riječima “nadležno upravno tijelo Općine Žminj”.
Članak 3.
U Odluci o komunalnoj naknadi u članku 18. stavku 2. riječi “Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Žminj” zamjenjuju se riječima “nadležnom upravnom tijelu Općine
Žminj”.
Članak 4.
U Odluci o komunalnoj naknadi u članku 21. stavku 2. riječi “Jedinstveni upravni odjel
Općine Žminj” zamjenjuju se riječima “nadležno upravno tijelo Općine Žminj”.
Članak 5.
U Odluci o komunalnoj naknadi članak 23. mijenja se i glasi:
“Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Žminj, a stupa na snagu i
primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.”
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Članak 6.
U preostalom dijelu Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Žminj
broj 5/17.) ostaje neizmjenjena.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenom glasniku Općine
Žminj.
KLASA: 363-01/17-01/63
URBROJ: 2171/04-01-18-3
Žminj, 29.03.2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sanjin Stanić, v.r.
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Temeljem članka 25. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine, broj: 36/95., 109/95. - Uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01.,
26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 49/11.,
84/11., 91/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) i članka 41. Statuta Općine
Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 1/13., 6/17. i 1/18.), Općinsko vijeće
Općine Žminj, na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine, donijelo je

Odluku o izmjenama
Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Članak 1.
U Odluci o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (Službeni glasnik Općine
Žminj broj 5/17.) članak 4. mijenja se i glasi:
“Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Žminj, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.”
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Članak 2.
U preostalom dijelu Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
(Službeni glasnik Općine Žminj broj 5/17.) ostaje neizmjenjena.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenom glasniku Općine
Žminj.
KLASA: 363-01/17-01/63
URBROJ: 2171/04-01-18-4
Žminj, 29.03.2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sanjin Stanić, v.r.
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Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj:
36/95., 109/95. - Uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni
tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 91/11.,
144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), te članka 41. Statuta Općine Žminj
(,,Službeni glasnik Općine Žminj’’, broj: 1/13., 6/17. i 1/18.), Općinsko vijeće Općine
Žminj, na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine, donijelo je

Odluku o izmjenama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine Žminj broj 5/17.) - dalje:
“Odluka o komunalnom doprinosu ”, u članku 15. stavku 2. riječi “Jedinstveni upravni
odjel” zamjenjuju se riječima “Upravno tijelo Općine Žminj nadležno za donošenje
rješenja o komunalnom doprinosu”.
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Članak 2.
U preostalom dijelu Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine Žminj
broj 5/17.) ostaje neizmjenjena.
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: 363-01/17-01/64
URBROJ: 2171/04-01-18-2
Žminj, 29.03.2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Sanjin Stanić, v.r.
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Izvješće Općinskom vijeću Općine Žminj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
za Općinu Žminj u 2017. godini

Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinica lokalne
samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne)
samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u
svom službenom glasilu. 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.
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 dovršiti
izgradnju reciklažnog dvorišta, za što su predradnje već započete te se planira izgradnja
prve faze reciklažnog dvorišta do kraja 2018. godine.
U pogledu sanacije divljih odlagališta otpada 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.
U ranijem periodu sanirana su sljedeća divlja odlagališta otpada:
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
4. Otpad na građevinskoj parceli unutar industrijske zone Žminj kod zgrade
Trgometal d.o.o.
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 dovršiti
izgradnju reciklažnog dvorišta, za što su predradnje već započete te se planira izgradnja
prve faze reciklažnog dvorišta do kraja 2018. godine.
Reciklažno dvorište je planirano na rubu naselja (iza radione ex Boksiti – cesta za Barban)
predviđeno na k. č. 7682 površine 2665 m2, k.č.7684 površine 3830 m2 i k.č. 7680/7
površine 5332 sve k.o. Žminj na lokaciji kod pročistaća otpadnih voda.
Za navedenu lokaciju je FZOEU odobrio sredstva sufinanciranja i to 40.000 kn za izradu
glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.
Reciklažno dvorište građevinskog otpada planirano je na lokaciji industrijska zona Žminj ulaz
Kanfanar – Žminj, k.č. 5015/12 i k.č. 5015/14 sve k. o. Žminj površine 4000 m2, predviđeno i
u Prostornom planu uređenja Općine Žminj. U tijeku su aktivnosti odlučivanja oko uređenja
ove nove lokacije.
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Općina Žminj ima ukupno uspostavljene sljedeće zelene otoke i to na lokacijama:
Žminj Lukovica (ispod igrališta)
Žminj kod sajmišta iza stare vage
Cere – kod društvenog doma
Križanci – kod društvenog doma
Modrušani – kod autobusnog stajališta prema Šivatima
Gržini - sredina sela

U 2017. godini odrađene su sve predradnje i dobivene suglasnosti na izrađeni Plan
gospodarenja otpadom za Općinu Žminj za radzoblje od 2017. do 2022. Godine, koji je i
usvojen na sjednici Općinskog vijeća održanoj 30. sijećnja 2018. Godine.
U Proračunu općine Žminj za 2018. predviđena su sredstva u iznosu od 115.000,00
kn za nabavu novih kanti za selektivno zbrinjavanje komunalnog otpada za koje će Fond za
zaštitu okolišđa i energetsku učinkovitost rasposati natječaj, a Općina Žminj je odradila
potrebne predradnje u smislu iskazivanja interesa pri najavi za objavu Javnog poziva.
Ovo izvješće objavit će se u Službenom glasniku Općine Žminj, te će se dostaviti
nadležnom uredu Istarske županije sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom i sukladno Planu gospodarenja otpadom Općine Žminj za razdoblje
od 2017.-2022.
Klasa: 363-10/17-01/02
Urbroj: 2171/04-01/18-17
Žminj, 29.03.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Plavčić, mag.oec., v.r.
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Sklopljen Ugovor o javnoj nabavi radova za rekonstrukciju postojeće škole u
Šajinima i prenamjenu u Poduzetnički inkubator Barban sa tvrtkom GITVaraždin d.o.o.
U sklopu projekta „Poduzetnički inkubator Barban- Centar poduzetničke
kreativnosti“, dovršen je postupak javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju
postojeće škole u Šajinima i prenamjenu u Poduzetnički inkubator Barban, te je dana
21.02.2018. sklopljen Ugovor o javnoj nabavi radova za rekonstrukciju postojeće
škole u Šajinima i prenamjenu u Poduzetnički inkubator Barban sa tvrtkom GITVaraždin d.o.o., koja je dostavila ekonomski najpovoljniju ponudu.
Radovi na zgradi stare škole u Šajinima započeli su početkom ožujka 2018.
godine. Planirano vrijeme izvođenja radova je 8 mjeseci za radove i 4 mjeseca za
opremanje odnosno ukupno 12 mjeseci.
Nakon rekonstrukcije i opremanja zgrada će biti u mogućnosti primiti svoje
prve stanare – inkubante u 8 novih moderno opremljenih ureda. Time će se ostvariti
nova fizička infrastruktura koja dugoročno predstavlja temelj razvoja malog i srednjeg
poduzetništva, što će omogućiti poboljšanje konkurentnosti Općine Barban i
središnje Istre te potaknuti osnivanje većeg broja tvrtki i privlačenje većeg broja novih
ulaganja.
Projekt „Poduzetnički
inkubator
Barban
–
Centar
poduzetničke
kreativnosti“ odobren je za sufinanciranje u okviru natječaja „Razvoj poslovne
infrastrukture“, referentne oznake KK.03.1.2.01.0063. Projektna prijava prošla je sve
faze evaluacije te je odobreno 2,55 milijuna kuna bespovratnih sredstava za
navedeni projekt koji u naravi predstavlja rekonstrukciju i opremanje postojeće
zgrade stare škole u Šajinima.
Rekonstrukcija i opremanje je sufinancirana bespovratnim sredstvima
Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost
i kohezija. Vrijednost radova je ukupno 1.282.141,00 kuna bez PDV-a odnosno
1.602.676,25 kuna sa PDV-om. Završetak radova na rekonstrukciji zgrade stare
škole u Šajinima očekuje se u 10 mjesecu 2018. godine kada će se započeti sa
opremanjem iste.
Realizacijom predmetnog projekta poboljšati će se dostupnost infrastrukture
MSP-ovima, privlačenja investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih
mjesta. Također će se doprinjeti povećanju broja novih poduzetnika na području
Općine Barban i susjednih općina u središnjoj Istri, te većoj stopi
„preživljavanja“ poduzetnika početnika u prvim godinama poslovanja. Veći broj radnih
mjesta kao i mogućnost osnivanja i razvoja vlastitog poslovanja uz podršku
inkubatora doprinjeti će ostanku mladih u lokalnoj sredini te time potaknuti i društveni
razvoj lokalnog područja.
Projektni partneri na ovom projektu su Općina Žminj i Općina Svetvinčenat.
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