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Na temelju članka 59. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 
5/18.) i članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Općinski 
načelnik na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj, dana 
7.siječnja 2020. godine donio je sljedeći 
 
 

PLAN  
prijma u službu za 2020. godinu 

 
 

I. 
Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Žminj na dan 
donošenja Plana, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme 
te potreban broj vježbenika u 2020. godini. 
 

II. 
Podaci iz točke I. Plana iskazani su u tablici koja se nalazi u prilogu i čini sastavni 
dio ovog Plana. 
Kratice u tablici imaju slijedeće značenje: 
- MSSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili 
stručnog specijalista, 
- PS – radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog 
prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke, 
- SSS – radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne 
spreme, 
- NSS – radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme 
ili završena osnovna škola, 
- V – vježbenici. 
 

III. 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku 
Općine Žminj. 
 
 
KLASA: 112-01/20-01/01 
URBROJ: 2171/04-01-20-1 
Žminj, 7. siječnja 2020. 
 

                              OPĆINSKI NAČELNIK  
                         Željko Plavčić, mag.oec., v.r.  
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Broj sistematiziranih 

radnih mjesta 
 

Broj popunjenih 
radnih mjesta 

Potreban broj 
službenika i 

namještenika 

Potreban broj 
vježbenika 

MSSS PS SSS NSS MSSS PS SSS NSS MSSS PS SSS NSS MSSS PS SSS NSS 

 
 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 

1. Pročelnik 1    1    0    0    

2. Viši stručni suradnik 
za imovinsko pravne 
poslove i opću upravu 1    1    0    0    

3. Stručni suradnik za 
društvene djelatnosti, 
poslove opće uprave i 
arhivu  1    1    0    0   

4. Viši stručni suradnik 
za proračun i financije 1    0    1    0    

5. Viši stručni suradnik 
za financije te obračun i 
naplatu komunalnih 
prihoda 1    1    0    0    

6. Viši stručni suradnik 
za gospodarstvo i EU 
projekte 1    0    0    0    

7. Viši stručni suradnik 
za prostorno planiranje i 
investicije  1    0    0    0    

8. Viši referent za 
prostorno uređenje i 
komunalno 
gospodarstvo 1    0    1    0    

9. Komunalni referent - 
komunalni redar   1    0    0    0  

10. Administrativni 
referent   1    0    0    0  

11. Spremač    1    0    0    0 

 

 
VLASTITI POGON 

 

12. Upravitelj vlastitog 
pogona 1    0    0    0    

13. Voditelj poslova 
namještenika Vlastitog 
pogona   0.5    0.5    0    0  

14. Vozač stroja za 
održavanje zelenih 
površina i nerazvrstanih 
cesta   1    1    0    0  

15. Radnik na 
održavanju objekata u 
vlasništvu Općine   1    1    0    0  

16. Radnik na 
održavanju zelenih 
površina - čistač ulica   1    1    0    0  

17. Radnik na 
održavanju groblja    1    0    1    0 



  
 

 

___________________________________________________________________________ 
  02. travnja 2020.  

Broj 1 / 2020 Službeni glasnik Općine Žminj Stranica 5  

 
215 

 
 
Na temelju članka 23. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Žminj  (“Službeni 

glasnik” Općine Žminj br. 5/10, 1/11, 3/12, 1/16, 4/16, 4/17, 5/17, 6/17) i članka 59. Statuta 
Općine Žminj („Službeni glasnik“ br. 5/18.) Općinski načelnik Općine Žminj je  dana 7. 
siječnja 2020. godine donio 

 
 
 

   O D L U K U   
o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete 

u 2020. godini 
 
 

 
I. 
 

Ovom se Odlukom uređuje uvjeti, visina i postupak ostvarivanja prava na jednokratnu 
novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2020. godini.  
 
Jednokratna novčana pomoć iz stavka I. dodjeljuje se kao pomoć za kupnju opreme i 
poticanje rasta nataliteta. 
 

II. 
 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete može ostvariti roditelj ili 
posvojitelj: 
  -  čije je dijete rođeno nakon 01. siječnja 2020. godine, 
 -  čije je dijete hrvatski državljanin s prebivalištem na području Općine Žminj, 
 -  ako barem jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Žminj najmanje  

posljednje dvije (2) godine prije rođenja djeteta, 
 -  ako je zahtjev podnesen u roku godinu dana od rođenja djeteta. 
 

 
III. 
 

Sredstva za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete osiguravaju se u Proračunu 
Općine Žminj.  
 
Visina pomoći utvrđuje se: 

- za prvo, drugo, treće i četvrto dijete - 4.000,00 kuna  
- za blizance, trojke, četvorke (po djetetu) - 4.500,00 kuna 
- za peto i svako daljnje dijete - 5.000,00 kuna. 

 
IV. 

 
Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođene pokreće se 
pisanim zahtjevom. 
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Zahtjev iz stavka 1. ispunjava se na propisanom obrascu koji sadrži podatke o podnositelju: 
ime i prezime, OIB, adresa, broj telefona, potpis podnositelja, podatke o djetetu – ime i 
prezime djeteta, datum rođenja djeteta te drugi podaci od važnosti za ostvarivanje prava. 
  
Uz zahtjev podnositelj je dužan dostaviti: 

- izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete (izvornik ili preslika uz predočenje 
izvornika) 

- uvjerenje o prebivalištu djeteta (izvornik ili preslika uz predočenje izvornika) 
- uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva na području Općine Žminj najmanje 

posljednjih 2 godina prije rođenja djeteta 
- izvadak iz matice rođenih za stariju djecu (ukoliko se zahtjev podnosi za drugo ili 

naredno dijete) 
- preslik tekućeg računa  
- preslik osobne iskaznice. 

 
V. 
 

U rješavanju o pravima utvrđenim ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o općem 
upravnom postupku. 
 
Zahtjev se predaje putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj. 
 
Ako podnositelj zahtjeva preda nepotpun zahtjev Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj će 
ga pozvati da u određenom roku otkloni nedostatke.  
 
Ako podnositelj ne upotpuni zahtjev po traženju takav zahtjev će se odbaciti kao neuredan. 
 
O ostvarivanju pojedinačnih prava donosi se rješenje. 
 

VI. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine 
Žminj. 
   
 
 
KLASA: 550-02/20-01/02 
URBROJ: 2171/04-01-20-1 
Žminj, 7. siječnja 2020. 
 
                                                                                                        
         OPĆINSKI NAČELNIK 
               Željko Plavčić, mag.oec., v.r. 
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Na temelju članka 61. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“, br.: 
01/13, 6/17, 1/18) podnosim Općinskom vijeću Općine Žminj 
 
 

IZVJEŠTAJ O RADU NAČELNIKA OPĆINE ŽMINJ 
za razdoblje  

LIPANJ - PROSINAC 2019. GODINE 
 
 

1. IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI 
- Dovršeni su svi koraci preduvjeti za prodaju nekretnina u 

Industrijskoj zoni Žminj – jug te su navedene i stavljanje čestica na 
prodaju, 

- Završeni su pregovori i proces izrade prijedloga novog UPU 
Industrijske zone 

- Sredstva predviđena Ugovorom o povratu sredstava Ministarstvu 
gospodarstva nenamjenski utrošenih prilikom uređenja Industrijske 
zone Žminj vrše se redovito i ne ugrožavanju likvidnost Općine, ali 
svakako opterećuju proračun. 

- Radi se aktivno na predmetima ošasne imovine koja postaje 
dugotrajna imovina Općine Žminj. Iste u 90% odrađuje općinska 
pravna služba,  

- Provedeni su i dodatni natječaji prodaja nekretnina na području 
Općine Žminj, 

- Pristupilo se dodatnim procjenama vrijednosti nekretnina u 
vlasništvu Općine Žminj, 

- Prekvalificirana je ŽC 50138 u NC čime su stvoreni preduvjeti za 
izradu geodetskog i glavnog projekta rekonstrukcije NC Gradišće-
Gržini te nastavka Gržini-groblje Cere te je izrađen Glavni projekt i 
predan na uvijete javno-pravnim tijelima. Izdavanje Građevinske 
dozvole očekuje se u drugom kvartalu 2020. 

- Nastavljeni su sporovi Općine Žminj s raznim strankama u postupku 
utvrđivanja vlasništva u korist Općine Žminj, 

- Napravljen je katalog Općinske i državne imovine na području 
Općine Žminj te je isti ubačen u GIS sustav Općine Žminj.  

- Omogućen je pristup GIS sustavu Općine Žminj svim 
zainteresiranim putem WEB stranice www.zminj.hr . Na istome su 
dostupne sve razine prostornih planova Općine Žminj. 

- Iskolčene su mnoge čestice Općine Žminj 
 

2. KULTURA, DRUŠTVENI ŽIVOT, SPORT 
- Uspješno su organizirane manifestacije: Dani otvorenih vrata 

Općine Žminj, 50. sabor čakavskog pjesništva, Armonike zad 

http://www.zminj.hr/
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kaštela, Bartulja, Dan Općine Žminj, Štrigariji po žminjskeh križinah, 
Živa jaslice, Izložba jaslica u kuli 

- Redovito su se pratile aktivnosti udruga sukladno programu 
društvenih, socijalnih i sportskih djelatnosti, te su redovito 
izvršavane obveze prema udrugama od javnog interesa na području 
Općine Žminj; DVD Žminj te JVP Rovinj 

- Potpomognuta je izrada i oblikovanje knjiga gđe. Milice kranjčić, 
Ljudi pod žminjsken turnon koja je i predstavljena žminjcima i svim 
uzvanicima. 
Knjigu je moguće kupiti u TZO Žminj  

- Nastavila se suradnja s OŠ V. Gortana Žminj te su redovito 
izvršavane sve aktivnosti. 

- Organiziran je prijem kod načelnika u sklopu predmeta Građanskog 
odgoja 

- Šira zainteresirana javnost upoznata je s djelatnostima MUP-a  
- Provedena je nabava za odobrene projekte: Idejno uređenje 

starogradske jezgre Žminja te Izrada izvedbenog projekta uređenja 
Žminjske kuće. Idejni projekt uređenja starogradske jezgre 
dostavljen je i preuzet te su isplaćena sredstva od strane 
ministarstva. Po otvaranju mogućnosti radi novonastale situacije isti 
će biti prezentiran vijećnicima i zainteresiranoj javnosti. 

- Odrađene su rekreativne biciklijade 
- Prijavljen je projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u centru 

Žminja koji je i odobren od LAG-a. Isti je u fazi nabave te se čekaju 
povoljniji vremenski uvjeti za realizaciju istoga. 

- Prijavljen je projekt FZOEU za izradu strategije SMART city Žminj. 
- Započeta je nabava za realizaciju projekta WiFi4Eu 
- Prijavljeno je četiri projekta za sufinanciranje Ministarstva kulture: 
-  Sanacija lopice crkve Sv. Križa 
-  Sanacija crkve Sv. Jakova 
-  Sanacija krovišta i uređenje crkve Sv. Foške 
-  Izrada Glavnog projekta uređenja Trga maršala Tita 

Od četiri prijavljena, Općini Žminj odobrena su ukupno dva projekta: 
Uređenje i sanacija krovišta crkve Sv. Foška i izrada Glavnog 
projekta uređenja trga maršala Tita. 

- Privodi se kraju projekt uređenja nogometnog igrališta NK Žminj u 
centru u vrijednosti 160.000,00kn 

- Tradicionalno su nagrađeni svi učenici koji su polučili odličan uspjeh 
tijekom osnovnoškolskog obrazovanja. 

- osigurani su i podijeljeni bonovi svim školarcima za nabavku radnih 
bilježnica i školskog pribora. 

- Upriličena je izložba korejskog umjetnika Hwang Yong Woona u 
Čakavskoj kući 

- Objavljena je publikacija Istra gourmet 2019 -2020, jedan od 
najpopularnijih turističkih promotivnih materijala Istre. Sadrži gotovo 
500 adresa na kojima će domaći i strani gosti kušati ulja, vina, 
sireve, pršut, tartufe, te ostale delicije. U publikaciji su se našle i 
žminjske adrese. 
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- Upriličene su projekcije filmova na otvorenom Zad kaštela 
- U organizaciji DVD ŽMINJ te uz pomoć Područne vatrogasne 

zajednice Rovinj, 40 članova DVD-a Žminj za djecu i mladež od 6 
do 16 godina, treću godinu za redom pet dana svojih ljetnih praznika 
proveli su u Rovinju. 
 

3. OPĆE POSLOVANJE 
- Cjelokupno poslovanje prilagođeno je Uredbi o zaštiti osobnih 

podataka – GDPR te je ista primjenjena 
- Osigurani su bolji i adekvatniji uvjeti poslovanja ulaganjem u 

napredak informatičke opreme 
- Odrađeni su brojni bilateralni posjeti i sastanci RH i inozemstvu 
- Opremljena je zgrada Općine, kao i domovi Vidulini, Mužini te velika 

sala Čakavske kuće 
- Potpisan je Ugovor s HŽ-om o financiranju srednjoškolskih karata 
- Potpisan je ugovor o sufinanciranju smještaja djece u jaslicama 

Vodnjan, Pićan te s tetama čuvalicama čime je svoj žminjskoj djeci 
ponuđena mogućnost smještaja u predškolske ustanove, 

- Dogovorena je daljnja suradnja s vrtićima susjednih općina 
- Projekt Dogradnja i nadogradnja OŠ V. Gortan Žminj i izgradnja 

školsko-sportske dvorane Žminj dobila je suglasnost Ministarstva 
obrazovanja te je upućen Zahtjev Istarskoj županiji za uvrštenje u 
proračun IŽ navedenog projekta za 2020, 

- s Uslugom odvodnjom odrađuje se izgradnja kolektora Lukovica „I“  
- s Uslugom odvodnjom odrađuje se izrada Glavnog projekta 

izgradnje UPOV-a Žminj, 
- Povećan je broj „zelenih otoka“ te trenutačno iznose 70 otoka na 

području Općine Žminj  
- Odobrena je aplikacija na natječaj FZOEU vezano uz nabavku 

spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 
- svim iznajmljivačima na području Općine Žminj osigurani su 

kompleti plastičnih vrećica za selektivno prikupljanje otpada. 
- Dovršena je evidencija i analiza izgrađenosti na području općine u 

svrhu točnog evidentiranja površina 
- Predani su zahtjevi za izmjenama i dopunama Odluke o načinu 

sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Žminj 
- Općini Žminj pristupila je Aglomeraciji Pazin kojoj je odobren projekt 

izrade projektne dokumentacije za cijelo područje te je u fazi analize 
postojećeg stanja na području Općine Žminj, 

- Izrađena je Strategija razvoja turizma TZ Središnje Istre, Žminja i 
Motovuna koja je predstavljena i prihvaćena na svim tijelima te se 
sukladno istoj pristupilo izradi svih materijala predviđenih istom, 

- Pratilo se potrebe DV Rapčići i OŠ V. Gortan te je OŠ nabavljen i 
pianino za Odjel glazbene škole koji je dostavljen i predan školi 

- Pojačano se radilo i na financijskoj konsolidaciji općine što je 
rezultiralo suficitom proračuna na kraju razdoblja 

- Evidentirana su sva nenaplativa potraživanja, te su poduzete sve 
mjere naplate nenaplaćenih naplativih potraživanja 

https://web.facebook.com/DVDZminj/?__tn__=K-R&eid=ARB3g5rVRm5uaRODHeTQ9Hi6TAazX0eUmhPIgA1O5AiFPhG2Jskhn3x1aLScicpKdlPHl_y2pVYtnTou&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCbgTSK9P6_oljDe_6MdaJmu2wnGu9Cjmb6YrsVARulDyFDFCJPTdUkOpOYbZaXNo_isrslhUJ4vnakAtIJ06XdjGISzZkBVo19emFyskNkjXlPJPzuAGcDdcezZ7yQHOGLjcABNnUjz5PkNTyYEgYlgaMNdbjPUIz8Je9Llr5hdjEj_NvzMCrhBB3epaZPU-jMic3HBqPlZ6fSkNfZqrxFm7SwvxbLfeA8B-kRYbFTPSMLTMveTNGbp6oKFkoogfU4PnBVeVn-McWYAMXPUqaN0qgrH1nJZRiCLh1i8CpIKE5R46esxlmxFPKCS6kImQrMfQS92aQbi3uhqzTggGTemyns


  
 

 

___________________________________________________________________________ 
  02. travnja 2020.  

Broj 1 / 2020 Službeni glasnik Općine Žminj Stranica 10  

- Redovito su isplaćivane novčane pomoći korisnicima proračuna kao 
i pomoć u kući 

- Evidentirana su sva neuređena grobna mjesta te su 
korisnici/vlasnici istih obavješteni 

- Upriličeni su svi datumi stradavanja mještana Općine Žminj u 2. 
Svjetskom ratu, 

- Raspisan je Natječaj za dodjelu studentskih stipendija 
- Odrađene su edukacije za iznajmljvače, 
- Obilježavanje otvorenja vojarne “Hrvatski branitelji Istre”krenula je iz 

Žminja. Pripadnici Hrvatske vojske su danas u svom hodu iz 
središta Istre iz Žminja krenuli prema Puli. S pripadnicima HV-a smo 
položili vijence i zapalili svijeće ispred spomenika 119. brigadi te 
postrojili na Kalvariji.  

- Organizirana je i održana javna rasprava s mještanima Jurića, 
Petešljara, Kuhara, Križanci i Pamići na teme širenja postojećeg 
kamenoloma Križanci te uklanjanje derutnog doma  

- Djed Božićnjak darivao je djecu OŠ Vladimira Gortana u Žminju te 
područnim školama Cere i Sutivanac. 

- Potpisani su Ugovori o stipendiranju s novih sedam stipendista 
Općine Žminj.  

- Održan je 28. Božićni koncert u prepunoj župnoj crkvi Sv. Mihovila u 
Žminju. Više od sat vremena prekrasnog repertoara uživali smo u 
prepunoj crkvi u prekrasnim izvedbama božićnih i sakralnih skladbi 
našeg crkvenog zbora, zbora OŠ V. Gortan Žminj, mladih župe Sv. 
Mihovila te izvedbama Roženice Pazin. 

 
4. INFRASTRUKTURA I KOMUNALNI POSLOVI 

- Rekonstruirana je dionica županijske ceste koja prolazi kroz mjesto 
Baliće 

- sanirana je i zamijenjena sva komunalna infrastruktura u centru 
Žminja koja se nalazila ispod raskrižja čime su se poboljšali uvjeti 
života svih korisnika vodoopskrbne mreže, interneta i struje. 

- izgrađena je mreža vodoopskrbe u naselju Lukovica u sklopu 
kolektora Lukovica „I“, 

- Započeta je i završena izgradnja kružnog raskrižja u centru Žminja 
vrijednosti 2.000.000,00 kn 

- Izgrađena je pješačka staza i zelena površina na području od IKB 
Banke do pizzerije Ulika.  

- Kontinuirano se dodaju „ležeći policajci“ na sve kritične točke u 
općini kako bi se povećala sigurnost u prometu 

- redovito se radi na izgradnji novih rasvjetnih tijela JR 
- instalirana je kamera za nadzor brzine prometa u naselju Debeljuhi 

te je izmjenjena cjelokupna rasvjeta 
- proširena je i uređena NC Žminj – gorenji Orbanići uz suglasnost 

svih vlasnika parcela 
- Ugrađene su biste ispred Čakavske kuće 
- obnovljena je fasada boćarskog doma Vidulini kao i rasvjeta na 

boćalištu 

https://web.facebook.com/Rozenicepazin/?__tn__=K-R&eid=ARA_FwC3PcXw2OpAJQW-TzOQgo8ePLmBZ4YQRBEd3ihotNFdmwXoOqxwB86sQzusNWsHABf-wWJOiyio&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGv3D5_eoOz54tytMaI1-pwayKOep8F3qTfWatOcbeyEoOMAECBFhQU-dIGwc7gx5ESI4ouDv9MnLOefHabrxH105_lb_8NQI0bupEf8tKdqTKUZEX1ru48LAu8KGZkjjTCfmzZJvMbNO_AGo7KplstqvBrq3GNvuOq4SD6Rp51jXQzYYt2X3RW0TovM57DKiZ1aUqR1lYQxfSfwgZvdLaLh6qHGVpzN0x55agPUJEXwP6DGP5RnZr4G1X1v5ckvVJ7EWofor_mNVGrO4QLbGAofHKlZrqlGpMYM8xAMXo4aX1nUaok7_TKXDpY8XqIEH1P9Yv4QhHfSR7BgK9792X8SvN
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- Kompletno je uređeno selo Balići te je rekonstruirana dionica ŽC 
kroz selo 

- Započeta je i dovršena rekonstrukcija dionice Žminj-Balići 
financirana iz EU. Maksimalna odobrena potpora je iznosila 
4.588.000 kuna. Odobrena je uporabna dozvola kao i povrat 
sredstava te je zatvoren kredit. 
Projekt je zaključen BEZ KOREKCIJA I PENALA. 

- Ishodovana uporabna dozvola za uređenja Macela te je projekt 
apliciran na natječaj MINT-a 

- Projekt izgradnje DV Žminj je reduciran i revidiran te je ispravljen 
objavljen na nabavi u listopadu. 

- Uređena su groblja Žminj i Cere te opremljena novim stalcima i 
slavinama. Navezena je dodatna količina rizle. 

- Odobren je zahtjev za financiranje izgradnje i opremanje 
Reciklažnog dvorišta Žminj 

- Izrađena je projektna dokumentacija usporenja prometa u 
Debeljuhima, Lukovici i Benčićima. Za sve je ishođena suglasnost 
nadležnih službi 

- Rekonstruirana je dionica LC kroz selo Mengići zajedno s 
pripadajućom infrastrukturom 

- Zamijenjena je stara rasvjeta na nogometnom igralištu Žminj  
- Preseljen je ured TZO Žminj u prostore bivšeg LASO-a te je isti 

opremljen 
- Stari ured TZO Žminj namijenjen školi harmonike 
- Otvorena je nova samposlužna autopraonica u Industrijskoj zoni 
- Redovito i prema programu se održavalo javne površine 
- Predani zahtjev za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije 

UPOV Žminj i kanalizacije Lukovica Hrvatskim vodama i na natječaj 
7.2.1. odbijen je 

- Redovito su održavani putevi i nerazvrstane ceste sukladno 
programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 

- Održavani su i povremeno su sanirani divlji deponiji, koji su pod 
kontrolom te su utvrđeni novi koji se planiraju sanirati 

- Nastavljena je uknjižba i ucrtavanje nerazvrstanih cesta na području 
općine te su spremni projekti za apliciranje na natječaje EU 

- redovito su odrađivane mjere dezinsekcije i deratizacije kao i 
zaprašivanje komaraca 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŽMINJ 
OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 022-01/19-01/04 
URBROJ: 2171/04-01-20-2 
Žminj, 30. ožujka 2020.  

OPĆINSKI NAČELNIK 
Željko Plavčić, mag.oec. 
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Na temelju članka 135. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 56/90., 
135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 41/01. – pročišćeni tekst, 55/01., 76/10., 85/10. i 
05/14.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 
19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 21. Statuta Općine Žminj ("Službeni glasnik 
Općine Žminj", broj 5/18.) Općinsko vijeće Općine Žminj, na sjednici održanoj  
31.ožujka 2020. godine, donosi 
   
 
 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
STATUTA OPĆINE ŽMINJ 

  
 

Članak 1. 
 

U Statutu Općine Žminj ("Službeni glasnik Općine Žminj", broj 5/18.) - dalje u tekstu 
»Statut«, u članku 33. riječi »,prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora«, brišu 
se.  
 

Članak 2. 
 

Članak 34. i članak 35. Statuta brišu se.  
 

Članak 3. 
 

U članku 46. stavak 1. alineji 3. Statuta iza riječi »dnevni red«  dodaje se riječ 
»sjednica«. 
 
U članku 46. u stavku 2. Statuta umjesto riječi »predstojniku ureda državne uprave u 
županiji« upisuje se »nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći 
akt«. 
 

Članak 4. 
 
U Statutu, u članku 60., dodaje se stavak 2. koji glasi: 
»Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova 
državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem 
upravnom području.« 
                                                                                                                        

Članak 5. 
 
U članku 63. Statuta, iza riječi Općine brišu se znakovi »:« i »-«, umjesto riječi 
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»predstojnika ureda državne uprave u županiji« upisuju se riječi »nadležno tijelo 
državne uprave«, a alineja 2. se briše.  

 
Članak 6. 

 
U članku 68. Statuta, stavak 1. mijenja se i glasi: 
»Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Žminj kao i povjerenih 
poslova državne uprave ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.« 

 
Članak 7. 

 
Članak 108. Statuta Općine Žminj, mijenja se i glasi: 
»Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja središnje tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko 
vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno 
posebnom zakonu. 
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi 
opći akt (u daljnjem tekstu: opći akt) nadležnom tijelu državne uprave u čijem je 
djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak 
donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana 
donošenja općeg akta. 
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 3. ovoga članka bez odgode 
dostaviti općinskom načelniku.« 
 

Članak 8. 
 
U cijelom tekstu Statuta Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 5/18.) 
riječi »središnje tijelo državne uprave« u određenom broju i padežu zamjenjuju se 
riječima »tijelo državne uprave« u odgovarajućem broju i padežu. 

 
Članak 9. 

 
U preostalom dijelu Statut Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 5/18.) 
ostaje i dalje na snazi u neizmijenjenom tekstu. 
    

Članak 10. 
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Općine Žminj. 
  
 
KLASA: 012-03/18-01/01 
URBROJ: 2171/04-01-20-4 
Žminj, 31. ožujka 2020. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sanjin Stanić, v.r. 
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Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 28/10.) i članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine 
Žminj br. 5/18.), Općinsko vijeće Općine Žminj, na prijedlog Općinskog načelnika Općine 
Žminj, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2020. godine donijelo je  
 
 
 

 
ODLUKU  

o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika  

koji dužnost obavljaju profesionalno 
 
 
 

Članak 1. 
 
U Odluci o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji 
dužnost obavljaju profesionalno (Službeni glasnik Općine Žminj broj 7/18.), članak 5., alineja 
2. mijenja se i glasi: 
 
- “koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika - 1,045.” 

 
Članak 2. 

 
U preostalom dijelu Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika Općine Žminj koji dužnost obavljaju profesionalno, Klasa: 120-01/18-
01/01, Urbroj:2171/04-01-18-1 od 03.09.2018. godine (Službenik glasnik Općine Žminj broj 
7/18.) ostaje i dalje na snazi u neizmijenjenom tekstu. 
  

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Žminj. 
  
 
KLASA: 120-01/18-01/01 
URBROJ: 2171/04-01-20-4 
Žminj, 31. ožujka 2020. 
 

          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
Predsjednik općinskog vijeća 
           Sanjin Stanić, v.r. 
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Na temelju članka 87. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08., 136/12. i 
15/15.), članka 10. stavka 1. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja 
jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne 
novine" br. 55/09.i 139/10.), članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Žminj 
za 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 8/19), te članka 41. Statuta 
Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 5/18) Općinsko vijeće Općine 
Žminj na sjednici održanoj 31. ožujka 2020. godine, donijelo je  
 
 

ODLUKU 
o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Žminj 

 
 

Članak 1. 
Odobrava se kreditno zaduživanje Općine Žminj kod Erste & Steiermarkishe bank 
d.d., za kapitalni projekt izgradnje Dječjeg vrtića u Žminju u iznosu od 12.000.000,00 
kuna (slovima: dvanaestmilijunakuna). Projekt je planiran u Proračunu Općine Žminj 
za 2020. godinu u Programu 1013 Gradnja objekata, kapitalni projekt K101302 – 
Izgradnja Dječjeg vrtića. 

Članak 2. 
Dugoročni kunski kredit iz članka 1. ove Odluke odobrava se uz slijedeće uvjete: 
 

Kreditor: Erste&Steiermarkishe bank d.d. 

Vrsta kredita: Dugoročni kunski kredit za investicije 

Iznos kredita: 12.000.000,00  kn 

Naziv projekta: Izgradnja Dječjeg vrtića Žminj 

Krajnji rok korištenja: 01.04.2021. 

Rok i način otplate: 15 godina, mjesečni anuiteti u iznosu  66.666,67 kn 

Kamatna stopa: 1,45% fiksna 

Naknada za obradu kredita: 0,1% odnosno 12.000,00 kn 

Naknada za prijevremenu 
otplatu kredita 

Ne obračunava se u slučaju povrata iz EU sredstava 
ili iz vlastitih sredstava 

Instrumenti osiguranja 
plaćanja: 

Obična zadužnica 

 
Članak 3. 

U skladu s člankom 87. Zakona o proračunu, na ovu Odluku potrebno je ishoditi 
suglasnost Vlade Republike Hrvatske.  
 
 

Članak 4. 
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Žminj za zaključivanje Ugovora o kreditu s 
kreditorom nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.  
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Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Žminj“ . 
 
KLASA: 400-01/20-01/02 
URBROJ: 2171/04-01-20-1  
Žminj, 31. ožujka 2020. godine  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
 

                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                        Sanjin Stanić, v.r. 
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 Na temelju članka 5. stavka 2., članka 7. stavka 1., članka 9. i članka 10. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine broj 
29/2019 i 98/2019) i članka 41. Statuta Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 
05/18), Općinsko vijeće Općine Žminj  na svojoj sjednici održanoj 31. ožujka 2020. godine 
donosi    
 
 
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj za 2020. godinu 
 
 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću Općine Žminj (u daljnjem tekstu: općinsko vijeće) 
za 2020. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Žminj za 2020. godinu. 
 

Članak 2. 
 

 U Proračunu Općine Žminj za 2020. godinu osigurana su sredstva za rad političkih 
stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću Općine Žminj u iznosu od 
26.400,00 kuna. 
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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. 
 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, u visini od 10 % iznosa 
predviđenog po svakom članu općinskog vijeća. 

 
Članak 4. 

 
 Za svakog člana općinskog vijeća utvrđuje se iznos od 2.000,00 kuna. 
 Za svakog člana općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada s 
uvećanjem u iznosu od 200,00 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   8.400,00 kn 

• ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR                         8.000,00 kn 

• Lista grupe birača - nositelj EDUARD ERMAN  6.000,00 kn 

• Lista grupe birača - nositelj SANJIN DEBELJUH                4.000,00 kn 
 
 

Članak 6. 
 

 Sredstva raspoređena prema članku 5. ove Odluke doznačuju se na središnji račun 
političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika tromjesečno u jednakim 
iznosima, odnosno, ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili 
završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja 
mandata. 

 
Članak 7. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Žminj. 
 
 
KLASA: 021-06/20-01/04 
URBROJ: 2171/04-01-20-1 
U Žminju, 31. ožujka 2020. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
Predsjednik općinskog vijeća 

      Sanjin Stanić, v.r.                                                 
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Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
68/18. i 110/18.), 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., 98/19.) i članka 41. 
Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 05/18.), Općinsko vijeće 
Općine Žminj je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2020. godine donijelo sljedeću  

 
 

ODLUKU 
o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi 

 
 
 

Članak 1. 
Utvrđuje se da je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste na nekretnini 
označenoj kao k.č. 13723/1 put upisanoj u z.k.ul. 7104 k.o. Žminj, te se na 
predmetnoj nekretnini u naselju Žminj ukida status nerazvrstane ceste - javnog dobra 
u općoj uporabi, i sada predstavlja građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Žminj. 
 

Članak 2. 
Temeljem ove Odluke Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno knjižni odjel u Rovinju - 
Rovigno, izvršit će brisanje upisa da je k.č. 13723/1 put upisana u z.k.ul. 7104 k.o. 
Žminj, opće dobro - javna cesta.  
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Žminj“. 
 
 
KLASA: 361-02/20-01/03 
URBROJ: 2171/04-01-20-4 
Žminj, 31. ožujka 2020. 
  

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
 
 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                    Sanjin Stanić, v.r. 
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Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
68/18. i 110/18.), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 
84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), 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. i 98/19.) i članka 
41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 05/18.), Općinsko 
vijeće Općine Žminj je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2020. godine donijelo 
sljedeću  

 
 

ODLUKU 
o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi 

 
 
 

Članak 1. 
 

Utvrđuje se da je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste na dijelu 
nekretnine označene kao k.č. 14212 upisane u z.k.ul. 6685 k.o. Žminj, i to u površini 
od 27 m2 te se na tom dijelu predmetne nekretnine ukida status nerazvrstane ceste - 
javnog dobra u općoj uporabi, sve prema Skici izmjere iz Geodetskog elaborata broj 
35/15 od kolovoza 2019. izrađenoj po Renati Otočan, mag.ing.geod. et geionf. i 
Wilfredu Petroviću, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo472, iz Abaka d.o.o. Rovinj za 
geodetske poslove i savjetovanje. 
Skica izmjere broj 35/15 od kolovoza 2019. čini sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 2. 
 

Dio nekretnine iz članka 1. ove Odluke u površini od 27 m2 u kojem dijelu se ukida 
status javnog dobra i isključuje iz opće uporabe sada predstavlja građevinsko 
zemljište u vlasništvu Općine Žminj, te će se Općina Žminj temeljem ove Odluke 
upisati suvlasnicom u 27/539 dijela predmetne k.č. 14212 k.o. Žminj. 
 

Članak 3. 
 

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno knjižni odjel u Rovinju - 
Rovigno, izvršit će brisanje statusa općeg dobra - javne ceste na 27/539 dijela k.č. 
14212 cesta upisana u z.k.ul. 6685 k.o. Žminj, sukladno Rješenju o utvrđivanju 
građevne čestice KLASA: UP/I-350-05/15-05/000346, URBROJ: 2163-1-18-07/1-17-
0004 od 17.02.2017. izdanom od Istarske županije, Upravnog odjela za 
decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenju i 
gradnju, Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju Rovinj i Skici izmjere iz 
Geodetskog elaborata broj 35/15 od kolovoza 2019. izrađenoj po Renati Otočan, 
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mag.ing.geod. et geionf. i Wilfredu Petroviću, dipl.ing.geod. iz Abaka d.o.o. Rovinj za 
geodetske poslove i savjetovanje, s Potvrdom Klasa: 350-05/19-11/419, URBROJ: 
2163/1-18-07/2-19-02 od 19.09.2019. kojom je potvrđeno da je parcelacijski elaborat 
za k.č. 11428/2, 1259/1 zgr., 1259/2 zgr. i 14212 k.o. Žminj, izrađen u skladu s 
pravomoćnim Rješenjem o utvrđivanju građevne čestice KLASA: UP/I-350-05/15-
05/000346, URBROJ: 2163-1-18-07/1-17-0004 od 17.02.2017., pravomoćnog 
10.03.2017., te će na istom 27/539 dijela k.č. 14212  u k.o. Žminj upisati vlasništvo 
Općine Žminj.  
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Žminj“. 
 
 
KLASA: 363-05/16-01/18 
URBROJ: 2171/04-01-20-5 
Žminj, 31. ožujka 2020. 
  

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                      Sanjin Stanić, v.r. 
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Na temelju članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 
05/18.) te članka 2. stavka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja 
imovinom u vlasništvu Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 03/16.), 
Općinsko vijeće na sjednici održanoj 31. ožujka 2020. godine donijelo je 

 
 
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Žminj 

 
 

Članak 1. 
Daju se na prodaju putem javnog natječaja pismenom licitacijom prikupljanjem 
pisanih ponuda nekretnine u vlasništvu Općine Žminj, označene kao k.č. 1338/Z 
kuća upisana u zk. ul. 1277 k.o. Žminj, u naravi obiteljska stambena zgrada i dvorište 
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površine 220 m2 u naselju Žminj, i k.č. 135/2 pašnjak upisana u zk. ul. 5757 k.o. 
Žminj, površine 340 m2 u naravi okućnica obiteljske stambene zgrade sagrađene na 
k.č. 1338/Z, unutar građevinskog područja naselja Žminj, po sveukupnoj početnoj 
cijeni od 760.000,00 kn (sedamstošezdesettisućakuna). 

 
Članak 2. 

Početna prodajna cijena nekretnina utvrđena je na temelju procjene tržišne 
vrijednosti nekretnina ovlaštenog procjenitelja – sudski vještak za  građevinsku 
struku i procjenu nekretnina. 
 

Članak 3. 
Natječaj će se provesti javnom pismenom licitacijom prikupljanjem pisanih ponuda 
sukladno važećoj Odluci o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u 
vlasništvu Općine Žminj, na dan objave natječaja. 
 

Članak 4. 
Jamčevina za nekretnine iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 76.000,00 
kn (sedamdesetšesttisućakuna). 
 

Članak 5. 
Rok uplate kupoprodajne cijene za nekretnine iz članka 1. ove Odluke je u roku od   
30 dana od sklapanja ugovora. Kupac može ishoditi uknjižbu prava vlasništva na 
kupljenoj nekretnini na temelju Ugovora i potvrde Općine Žminj o uplati kupoprodajne 
cijene u cijelosti. Općina Žminj izdati će kupcu Potvrdu o isplati kupoprodajne cijene 
u cijelosti u roku od 8 dana od izvršene uplate. 
 

Članak 6. 
Općinski načelnik objaviti će Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 
Žminj u skladu s odredbama važeće Odluke o uvjetima, načinu i postupku 
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Žminj na dan raspisivanja natječaja i 
ovom Odlukom. 
       

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom 
glasniku“ Općine Žminj. 
     
 
KLASA: 947-01/20-01/01 
URBROJ: 2171/04-01-20-3 
Žminj, 31. ožujka 2020. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Sanjin Stanić, v.r. 
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Na temelju članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 
05/18.) te članka 2. stavka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja 
imovinom u vlasništvu Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 03/16.), 
Općinsko vijeće na sjednici održanoj 31. ožujka 2020. godine donijelo je 

 
 
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Žminj 

 
 
 

Članak 1. 
Daje se na prodaju putem javnog natječaja pismenom licitacijom prikupljanjem 
pisanih ponuda nekretnina u vlasništvu Općine Žminj, označena kao k.č. 13163/2 
dvorište upisana u zk. ul. 7356 k.o. Žminj, u naravi neizgrađeno građevinsko 
zemljište površine 880 m2 u naselju D. Tankovići, po početnoj cijeni od 150.000,00 
kn (stopedesettisućakuna). 

 
Članak 2. 

Početna prodajna cijena nekretnine utvrđena je na temelju procjene tržišne 
vrijednosti nekretnina ovlaštenog procjenitelja – stalnog sudskog vještaka za 
područje graditeljstva i procjenu nekretnina. 
 

Članak 3. 
Natječaj će se provesti javnom pismenom licitacijom prikupljanjem pisanih ponuda 
sukladno važećoj Odluci o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u 
vlasništvu Općine Žminj, na dan objave natječaja. 
 

Članak 4. 
Jamčevina za nekretninu iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 15.000,00 
kn (petnaesttisućakuna). 
 

Članak 5. 
Rok uplate kupoprodajne cijene za nekretninu iz članka 1. ove Odluke je u roku od 
godine dana od sklapanja ugovora, i to u tri jednaka obroka, od kojih prvi dospijeva u 
roku od 30 dana od sklapanja ugovora, drugi obrok u roku od 6 mjeseci od dana 
sklapanja ugovora, a treći obrok u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora. 
Kupac može ishoditi uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini na temelju 
Ugovora i potvrde Općine Žminj o uplati kupoprodajne cijene u cijelosti. Općina Žminj 
izdati će kupcu Potvrdu o isplati kupoprodajne cijene u cijelosti u roku od 8 dana od 
izvršene uplate. 
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Članak 6. 
Općinski načelnik objaviti će Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine 
Žminj u skladu s odredbama važeće Odluke o uvjetima, načinu i postupku 
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Žminj na dan raspisivanja natječaja i 
ovom Odlukom. 
       

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom 
glasniku“ Općine Žminj. 
     
 
KLASA: 947-01/20-01/01 
URBROJ: 2171/04-01-20-3 
Žminj, 31. ožujka 2020. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Sanjin Stanić, v.r. 
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Na temelju članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 
05/18.) te članka 2. stavka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja 
imovinom u vlasništvu Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 03/16.), 
Općinsko vijeće na sjednici održanoj 31. ožujka 2020. godine donijelo je 

 
 
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Žminj 

 
 
 

Članak 1. 
Daje se na prodaju putem javnog natječaja pismenom licitacijom prikupljanjem 
pisanih ponuda nekretnina u vlasništvu Općine Žminj, označena kao k.č. 28/3 
vinograd upisana u zk. ul. 643 k.o. Žminj, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište 
površine 946 m2 u naselju Žminj, po početnoj cijeni od 220.000,00 kn 
(dvjestodvadesettisućakuna). 
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Članak 2. 
Početna prodajna cijena nekretnine utvrđena je na temelju procjene tržišne 
vrijednosti nekretnina ovlaštenog procjenitelja – stalnog sudskog vještaka za 
područje graditeljstva i procjenu nekretnina. 

Članak 3. 
Natječaj će se provesti javnom pismenom licitacijom prikupljanjem pisanih ponuda 
sukladno važećoj Odluci o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u 
vlasništvu Općine Žminj, na dan objave natječaja. 
 

Članak 4. 
Jamčevina za nekretninu iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 22.000,00 
kn (dvadesetdvijetisućekuna). 
 

Članak 5. 
Rok uplate kupoprodajne cijene za nekretninu iz članka 1. ove Odluke je 30 dana od 
dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. 
Kupac može ishoditi uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini na temelju 
Ugovora i potvrde Općine Žminj o uplati kupoprodajne cijene u cijelosti. Općina Žminj 
izdati će kupcu Potvrdu o isplati kupoprodajne cijene u cijelosti u roku od 8 dana od 
izvršene uplate. 
 

Članak 6. 
Općinski načelnik objaviti će Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine 
Žminj u skladu s odredbama važeće Odluke o uvjetima, načinu i postupku 
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Žminj na dan raspisivanja natječaja i 
ovom Odlukom. 
       

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom 
glasniku“ Općine Žminj. 
     
 
KLASA: 947-01/20-01/02 
URBROJ: 2171/04-01-20-3 
Žminj, 31. ožujka 2020. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Sanjin Stanić, v.r. 
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Na temelju članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 
05/18.) te članka 2. stavka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja 
imovinom u vlasništvu Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 03/16.), 
Općinsko vijeće na sjednici održanoj 31. ožujka 2020. donijelo je 

 
 
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Žminj 

 
 
 

Članak 1. 
Daje se na prodaju putem javnog natječaja pismenom licitacijom prikupljanjem 
pisanih ponuda nekretnina u vlasništvu Općine Žminj, i to: 

- k.č. 2545/18 pašnjak upisana u z.k.ul. 7814 k.o. Žminj, u naravi neizgrađeno 
građevinsko zemljište i dio poljskog puta u naselju Prkačini površine 2431 m2, 
suvlasnički udio 179/2431 površine 179 m2,  
prema Skici izmjere iz Geodetskog snimka izvedenog stanja - prijedlog parcelacije od 
04.02.2020. izrađenog po UOIG Bruno Sponza, dipl.ing.geod., Geo 481, Rovinj, 
Vrata pod zidom 3, koji čini sastavni dio ove Odluke, po sveukupnoj početnoj cijeni 
od 35.000,00 kn (tridesetpettisućakuna). 
 

Članak 2. 
Početna prodajna cijena nekretnine utvrđena je na temelju procjene tržišne 
vrijednosti nekretnine ovlaštenog procjenitelja –  sudskog vještaka za područje 
graditeljstva i procjenu nekretnina. 
 

Članak 3. 
Natječaj će se provesti javnom pismenom licitacijom prikupljanjem pisanih ponuda 
sukladno važećoj Odluci o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u 
vlasništvu Općine Žminj, na dan objave natječaja, s time da se određuje prvenstveno 
pravo kupnje u korist vlasnika susjedne nekretnine. 
 

Članak 4. 
Jamčevina za suvlasničke dijelove nekretnina iz članka 1. ove Odluke određuje se u 
iznosu od 3.500,00 kn (tritisućepetstokuna). 
 

Članak 5. 
Rok uplate kupoprodajne cijene za nekretnine iz članka 1. ove Odluke je 30 dana od 
dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. 
Kupac može ishoditi uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama na temelju 
Ugovora i potvrde Općine Žminj o uplati kupoprodajne cijene u cijelosti. Općina Žminj 
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izdati će kupcu Potvrdu o isplati kupoprodajne cijene u cijelosti u roku od 8 dana od 
izvršene uplate. 

 
Članak 6. 

Općinski načelnik objaviti će Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine 
Žminj u skladu s odredbama važeće Odluke o uvjetima, načinu i postupku 
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Žminj na dan raspisivanja natječaja i 
ovom Odlukom. 
       

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom 
glasniku“ Općine Žminj.     
 
 
Klasa: 947-01/20-01/04 
Urbroj: 2171/04-01-20-3 
Žminj, 31. ožujka 2020. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                  Sanjin Stanić, v.r. 
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Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  
za Općinu Žminj u 2019. 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. 
Prikupljene količine otpada (u kg) na području Općine Žminj u 2019. godini: 

 
 
 
 
 

Miješani komunalni otpad 643.890 

Papir i karton 83.540 

Ambalaža od plastike 29.920 

Staklena ambalaža 7.960 

UKUPNO 765.310 
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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 je javna nabava odrađena te se čeka 
rok mirovanja a vezano uz potpisivanje ugovora o izvođenju radova, koji se planira 
potpisati do 10.04.2020. Prethodno planirani rok izgradnja i stavljanje u funkciju 
reciklažnog dvorišta bio je do 31.07.2020., međutim obzirom na okolnosti oko đirenja 
koronavirusa COVID 19 I očekivanih mjera Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske isti rok će se vjerovatno produžiti. Odobrena nepovratna sredstva Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost su u iznosu od 2.541.256,18 kuna što je 85% 
ukupno prihvatljivih troškova projekta.  
Reciklažno dvorište je planirano na rubu naselja (iza radione ex Boksiti) na lokaciji 
k.č. 7682, 7683, 7684 sve k.o. Žminj, kod pročistača otpadnih voda.  
 
 U pogledu sanacije divljih odlagališta otpada Općina Žminj ima uspostavljen 
sustav zaprimanja obavijesti divljih odlagališta te je sukladno tome organiziran i način 
evidentiranja divljih odlagališta, te praćenje stanja na lokacijama divljih odlagališta, a 
izgradnjom reciklažnog dvorišta svakako će se potencijalna divlja odlagališta svesti 
na najnižu moguću razinu, odnosno potpuno i nestati sa područja Općine Žminj. 
 Općina Žminj ima ukupno uspostavljena 65 zelenih otoka i to na lokacijama 
svih naselja na području Općine Žminj dostupna stanovnicima. 

Općina Žminj ima važeći i odobreni Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2022. 

godine. 

U Proračunu općine Žminj za 2019. 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 okoliša i energetsku učinkovitost podijeliti tijekom 2020. godine, a sve nakon 

provedenog natječaja za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada čime će 

Općina Žminj dobiti 1.200 kompleta kanti od 120 litara (plavi i žuti spremnici) te će svako 

kućanstvo imati svoje kante za selektivno prikupljanje otpada. 

 

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.  

 
KLASA: 363-01/20-01/16 
URBROJ:2171/04-01/20-1 
Žminj, 26. ožujka 2020. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA ŽMINJ 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Željko Plavčić, mag.oec., v.r. 
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Ovo Izvješće jednoglasno je usvojeno na sjednici Općinskog vijeća Općine Žminj 
održanoj dana 31. ožujka 2020. godine. 
 
 
KLASA: 363-01/20-01/16 
URBROJ:2171/04-01/20-2 
Žminj, 31. ožujka 2020. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                          Sanjin Stanić, v.r. 

 

 
 
 

228 
 

 
 

  
Na temelju članka  17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18) i članka 
41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj broj 5/18.) Općinsko vijeće Općine 
Žminj, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2020.godine, usvojilo je 
 
 
 
 

SMJERNICE  
 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području  
 

Općine Žminj za razdoblje 2020. – 2023. godine 
 

 
                            I 
 

Donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  na području Općine 

Žminj za 2020.– 2023. g. 

 
                            II 

 



  
 

 

___________________________________________________________________________ 
  02. travnja 2020.  

Broj 1 / 2020 Službeni glasnik Općine Žminj Stranica 29  

  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Žminj 
za 2020. – 2023.g. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka. 

 
 

                            III 
 
 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenom 
glasniku Općine Žminj». 

 

 

     Klasa: 810-03/20-01/04 

Urbroj: 2171/04-01-20-2 

Žminj, 31. ožujka 2020. 

 

 

                                                                                 OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 

           Predsjednik vijeća 

    Sanjin Stanić, v.r. 

 

 
 

UVOD 

 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 
PODRUČJU OPĆINE ŽMINJ ZA RAZDOBLJE OD 2020. – 2023. 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 Žminj ( dalje u tekstu: 
Općina) 2020. godinu donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području Općine  za razdoblje od  2020.-2023. godine (dalje u tekstu: Smjernice). 
         Cilj  Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine  za 
razdoblje od 2020.-2023. 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 velikih 
nesreća, 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. 
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         Daljnji razvoj sustava CZ u Općine 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.  
         Sukladno tome razvoj sustava CZ Općine za razdoblje od  2020.-2023. 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 VELIKIH NESREĆA  

 

         Cilj: Općinskom  vijeću Općine Žminj kroz 2020.g biti će upućena na usvajanje 
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine kojom su utvrđena stvarna razina i 
vrsta ugroženosti i mogućih opasnosti, kao i njihovih posljedica na stanovništvo, materijalna i 
kulturna dobra na području Općine. Procjena je osnova za utvrđivanje daljnjih potrebnih 
snaga, sredstava i opreme (svih resursa),  kojima će se  na najučinkovitiji način spriječiti 
nastajanje ili umanjiti posljedice moguće nesreće ili katastrofe. 

          

         U skladu sa zakonskim odredbama  neophodno je i: 

 

         a) Izvršiti ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća .  

          Nositelj: - Načelnik 

         Sudjeluju: - Stožer civilne zaštite Općine , Ovlaštenik 

         Rok:  do kraja prosinca 2020. godine. 

 

2. PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE GRADA 

 

        Načelnik je donio Plan djelovanja civilne zaštite kojim su utvrđena optimalna 
organizacija, aktiviranje i djelovanje sustava civilne zaštite, preventivnih mjera i postupaka, 
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zadaća sudionika, a posebno operativnih snaga u provedbi mjera sustava CZ uključivo sa 
mjerama CZ. Ovim će se planom osigurava učinkovito, ali i racionalno korištenje svih 
raspoloživih resursa. 

 

         a) Izvršiti ažuriranje Plana djelovanja CZ  ili donijeti novi Plan djelovanja CZ 

             Nositelj: - Načelnik 

            Sudjeluju: - Stožer civilne zaštite Općine , Ovlaštenik 

            Rok:  do kraja prosinca 2020. godine. 

 

. 3. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA  I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA 

        Cilj: U skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu 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, usvojena je na Općinskom vijeću nova Procjena ugroženosti od požara i 
Plan zaštite od požara.  
 
          Izvršiti ažuriranje Plana djelovanja CZ 
 

           Nositelj: Načelnik 

           Sudjeluju : Općinsko vijeće,  Ovlaštenik 

            -  Rok: studeni 2020. g. 

 

 

4. 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 

    Operativne snage sustava civilne zaštite su sve prikladne i raspoložive sposobnosti i 

resursi operativnih snaga namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite. 

        Temeljem Odluke o određivanju operativnih snaga u sustavu civilne zaštite  i pravnih 
osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine , mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 
na području Općine  provoditi će sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 

 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine provode sljedeće 
operativne snage sustava civilne zaštite: 
 
1. Stožer civilne zaštite Općine Žminj   
2. JVP Rovinj 
3. DVD Žminj 
4. Gradsko društvo CK Rovinj 
5. HGSS-Stanica Pula 
6. Udruge 
7. Koordinatori na lokaciji 
8. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 
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         Operativne snage sudionici su sustava civilne zaštite, pozivaju se, mobiliziraju i 
aktiviraju za provođenje mjera i postupaka radi sprječavanja nastanka, ublažavanja te 
uklanjanja posljedica izvanrednog događaja, velike nesreće i katastrofe. 

         Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i 
poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka izvanrednog 
događaja, velike nesreće i katastrofe te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti 
okolnostima kada je proglašena katastrofa. 

         Operativnim snagama rukovodi i koordinira Načelnik uz potporu Stožera civilne zaštite 
Općine. U katastrofama i velikim nesrećama Načelnik izravno zapovijeda operativnim 
snagama sustava civilne zaštite Općine . 

          Operativne snage djeluju i razvijaju se u skladu s posebnim zakonima koji reguliraju 
djelatnost za koju su osnovane, te na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite i 
podzakonskih propisa koji reguliraju područje civilne zaštite, procjene rizika i plan djelovanja 
CZ na osnovi ovih Smjernica. 

         Operativne snage financiraju se dijelom ili u cijelosti iz proračuna Općine. Iz proračuna 
Općine financiraju se i izabrani programi i projekti udruga građana koji su od interesa za 
civilnu zaštitu. U idućem razdoblju aktivnosti treba usmjeriti prema projektima koji se 
financiraju sredstvima iz fondova Europske unije. 

       

a) Stožer civilne zaštite Općine Žminj 

 

         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 
2020 - 2023. godini  izvršiti: 

  

- Obuka članova Stožera civilne zaštite  

- Opremanje Stožera civilne zaštite osobnom i skupnom opremom 

b) Vatrogasno zapovjedništvo i postrojba 

 

         Javna vatrogasna postrojba Rovinj u razdoblju od 2020. – 2023. godini treba biti 
najznačajniji operativni kapacitet sustava civilne zaštite - u spremnosti 24 sata dnevno. Kao 
okosnica ukupnog sustava CZ na području Općine, JVP Rovinj  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 Općine. 

    U cilju provedbe zadaća iz navedenih Programa potrebno je izraditi Operativni plan 
motrenja, čuvanja i ophodnje Područne vatrogasne zajednice Rovinj  za 2020. – 2023. 
godinu i dostaviti ga svim sudionicima njegove provedbe. 

   Analiza stanja, a naročito izvješće zapovjednika JVP Rovinj 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 2020. godini.   

        Tijekom 2020. godine potrebno je izvršiti analizu izdvajanja financijskih sredstava 
temeljem zakona o vatrogastvu u PVZ Rovinj (Općina, HŠ, osiguravajuća društva), te 
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poduzeti radnje u cilju poboljšanja financiranja. Cilj je ove analize osigurati dostatna sredstva 
za normalan rad PVZ Rovinj u cjelini.  

         Nositelj: PVZ Rovinj  

         Rok:  do početka požarne sezone.   

  

c) Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave za poslove 
civilne zaštite koje se  sustavom 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 civilne zaštite Općine 
(ljudstvo, oprema i materijalna sredstva). Ove službe zajedno sa JVP Rovinj trebaju biti 
okosnica sustava civilne zaštite na području Općin (Zavod za hitnu medicinu - ispostava 
Rovinj, Vlastiti pogon za komunalne djelatnosti Općne Žminj, HEP- Elektroistra-pogon 
Rovinj, TD “Istarski vodovod PJ Rovinj 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 civilne zaštite. 

 Sa svim službama središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem 
bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Policijska postaja Rovinj, 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:  kontinuirano. 

 

d) Udruge građana od značaja za sustav civilne zaštite Općine  

 

         Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća,  i Plana djelovanja CZ, određene su 
udruge građana koje su od posebnog značaja za sustav CZ te su precizirane 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 GSS, GDCK i DVD temeljem 
Zakona o sustavu CZ i Zakona o vatrogastvu, dok je područje angažiranja ostalih udruga 
uglavnom  nedefinirano.   

          Nositelji: Načelnik sa gradskim službama. 

          Rok:  tijekom  2020. - 2023. godine. 

 

5.  SUSTAV UZBUNJIVANJA I OBAVJEŠTAVANJA GRAĐANA 

  

          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. 
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    Urbanističkim i detaljnim prostornim planovima, a u skladu sa odredbama Prostornog 
plana Općina potrebno je urediti zahvate u prostoru koji definiraju uspostavu sustava javnog 
uzbunjivanja, uzbunjivanja i obavještavanja građana u objektima u kojima se 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).  

         Nositelj: - 

         -  ŽC 112 

         - Investitori, Vlasnici objekata, 

         - Načelnik i Općinsko  vijeće. 

           Rok:  trajna zadaća. 

 

6.  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 ne osposobljenog 
stanovništva, upravo zbog nesnalaženja i neznanja. Stoga je u i  narednim godinama 
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,    
          - edukaciju članova udruga građana koje su od interesa za sustav CZ, 
          - 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. 

 

7. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

 

         Cilj: osigurati  racionalno, ali  učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. 

         Prema članku 72. Zakona o sustavu civilne zaštite 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 ) 

Sredstva za provođenje zaštite i spašavanja 

b)   Sredstva za provođenje sustava civilne zaštite 
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b) sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionicima u sustavu CZ (HMP, 
komunalni servis i sanitarne usluge,  vodoprivreda i sl.) 

c) sredstva za provođenje sustava civilne zaštite (edukacija, opremanje, intelektualne 
usluge, promidžba, vježbe, djelovanje snaga i slično). 

 

          Opremanje operativnih snaga sustava 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 2020. 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 nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće 
javnih površina, program suzbijanja zaraznih bolesti i slično.  

          Nositelji: Načelnik, Općinsko  vijeće 

          Rok: 2020. -2023. g. – donošenje Proračuna 

 

    

   8. 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 
narednoj 2020.- 2023. 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. 

 

9.  IZVRŠENJE ZADAĆA U SKLADU SA PROGRAMOM AKTIVNOSTI U     
     PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA    
     OPĆINU ŽMINJ ZA RAZDOBLJE OD 2020. - 2023. GODINE 
 

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 Općinu u 2020. godini  predviđa se: 

- razrada prema zadaćama koje će definirati Vlada RH. 



  
 

 

___________________________________________________________________________ 
  02. travnja 2020.  

Broj 1 / 2020 Službeni glasnik Općine Žminj Stranica 36  

 

 

10. ZAŠTITA OKOLIŠA 

 

Cilj: unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša 

         Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, 
poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša,uvažavanju znanstvenih spoznaja. 
Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenoga, održivo korištenje prirodnih dobara, 
bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša, sprječavanje i smanjenje onečišćenja 
okoliša,uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i 
ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti. Stoga je potrebno: 

- sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša 

- uspostaviti informacijski sustav zaštite okoliša sa svrhom cjelovitog upravljanja 
zaštitom okoliša 

- U suradnji sa Eko-stožerom razvijati snage i planirati vježbe sa ciljem provjere 
spremnosti i uporabe opreme za čišćenje i specijaliziranih plovila, 

- kontinuirana provedba akcija smanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim onečišćenjima 

- razrada i daljnje unaprjeđenje sustava civilne zaštite na  moru. 

 

 

11.  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  očekuje se da će 
Općina na kraju planiranog razdoblja imati : 
 
 završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata, 
 završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata Službe i pravne osobe koje se u 
sustavu civilne zaštite 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. 
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GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE ŽMINJ 

                                                            ZA 2020. GODINU 

 

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine  za 2019. godinu, te 

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Žminj, donosi 

se godišnji plan aktivnosti za 2020. godinu: 

 

1. Općinsko vijeće  donosi:  

a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu    

b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima 

 

 

2. Načelnik  donosi:  

a. Plan djelovanja civilne zaštite (ažuriranje ) 

 

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  

d. 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 

 

5. Povjerenici civilne zaštite 

             a. edukacija o sustavu civilne zaštite 

             

 

6. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 
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a. potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u 

Odluci o    

     određivanju  pravnih osoba od interesa za  sustav civilne zaštite  

b. dostava izvadaka iz Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke 

 

7. 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 2020. god. 

PLANIRANO 

za 2021. god. 

PLANIRANO 

za 2022. god. 

1.  Stožer civilne zaštite  3.000 3.000 3.000 

2. Područna vatrogasna zajednica 260.000 260.000 260.000 

3.  DVD 50.000 - - 

4. Povjerenici civilne zaštite  - - - 

5. Gradski  Crveni križ  40.000 40.000 40.000 

6. Služba civilne zaštite VZIŽ 3.000 3.000 3.000 

7. 
Izrada zakonskih dokumenata- 

Procjena rizika i Plana djelovanja 
18.750 18.750 - 

8. Županijski zavod za HMP 59.229 59.229 59.229  

9. Sufinanciranje sustava civilne zaštite -    

 S V E U K U P N O 433.979 433.979 433.979  
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229 
 

 
 
Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine br 87/08, 136/12, 15/15) 
i članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 05/18.), 
Općinsko vijeće Općine Žminj je na sjednici održanoj dana 31.03.2020. godine 
donijelo sljedeću  

 
 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za osnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretnini u 

vlasništvu Općine Žminj 
 
 
 

Članak 1. 
 

Daje se suglasnost za osnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretnini u vlasništvu 
Općine Žminj radi urednog povrata kredita poslovnoj banci Istarska kreditna banka 
Umag d.d., i to nekretnine označene kao k.č. 7706/12 k.o. Žminj – suvlasnički dio 
68/282 etažno vlasništvo (E-1) do iznosa od 400.000,00 kuna  
 

Članak 2. 
 

Svrha davanja suglasnosti iz čl. 1 ove Odluke i osnivanja založnog prava na 
nekretnini u vlasništvu Općine Žminj je osiguranje povrata dugoročnog kunskog 
kredita koji se odobrava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Žminj kao korisniku 
kredita koji ujedno i koristi navedenu nekretninu. 
 
Dugoročni kunski kredit iz članka 1. ove Odluke odobrava se uz slijedeće uvjete: 

Kreditor: Istarska kreditna banka Umag d.d. 

Vrsta kredita: Dugoročni kunski kredit za nabavku vatrogasnog 
vozila Mercedes UNIMOG U-4000 

Iznos kredita: 400.000,00 kuna 

Naziv projekta: Nabavka vatrogasnog vozila Mercedes UNIMOG 
U-4000 

Rok i način otplate: 5 godina, mjesečno ili tromjesečno u ratama 

Kamatna stopa: 2.50% godišnje fiksna 

Naknada za obradu kredita: 0,5% na odobreni kredit 

Instrumenti osiguranja 
plaćanja: 

Bianco mjenica DVD-a Žminj, založno pravo na 
nabavljenom vozilu 
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Članak 3. 
 

Ovlašćuje se načelnik Općine Žminj, nakon stupanja na snagu ove Odluke podnijeti 
zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu financija RH, ukoliko je takva suglasnost 
potrebna. 

 
Članak 4. 

 
Ovlašćuje se načelnik Općine Žminj da u ime Općine Žminj potpiše odgovarajući 
ugovor odnosno izda odgovarajuću izjavu o osnivanju založnog prava na nekretnini 
iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 5. 
 

Zadužuje se Dobrovoljno vatrogasno društvo Žminj da izvijesti Općinsko vijeće 
Općine Žminj o realizaciji kredita i utrošku kreditnih sredstava, o stanju I otplatama 
kredita do konačne otplate kredita. 
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službenom 
glasniku Općine Žminj. 
 

 
 

KLASA: 400-01/20-01/03 
URBROJ: 2171/04-01-20-1 
Žminj, 31. ožujka 2020. 
 
           

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sanjin Stanić, v.r. 

 
 
 

 

 

 


