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148

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu općinski načelnik
podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju
programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu
(,,Narodne novine'', broj 68/18), i članka 41. Statuta Općine Žminj (,,Službeni glasnik
Općine Žminj”, broj: 05/18.), Općinsko vijeće Općine Žminj na sjednici održanoj 27.
ožujka 2019. godine donijelo je

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

u Općini Žminj za 2018. godinu

Članak 1.

I. NERAZVRSTANE CESTE

1 . Kredit za financiranje programa asfaltizacije Iznos izvršenja KTO Iznos i opis
nerazvrstanih cesta

361.365,57 kn 54432 344.645,01 glavnica
34233 16.720,56 kamata

II. JAVNE POVRŠINE

1. Izgradnja reciklažnog dvorišta 75.424,75 kn 42641 Glavni projekt

2. Asfaltiranje i sanacija nerazvrstanih cesta 3.546.959,04 kn 42131 Radovi i sva
Žminj - Balići dokumentacija

3. Projektna priprema uređaja za pročišćavanja
otpadnih voda Žminj 23.760,00 kn 32374 Revizorske usluge

4. Uređenje raskrižja ispred zgrade općine 13.750,00 kn 32990 Idejni projekat

III. JAVNA RASVJETA

1. Izgradnja javne rasvjete 46.445,97 kn 42147 javna rasvjeta
materijal za izgradnju

2. Rekonstrukcija javne rasvjete 458.500,00 kn 45111 dodatna ulaganja - ESCO
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Članak 2.
Plan u proračunu za 2018. godinu iznosi 4.540.500,00,00 kn, a izvršenje

plana iznosi 4.526.205,29 kn.

Članak 3.
Ovo Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u općini Žminj za 2018. godinu objavit će se u Službenom glasniku
Općine Žminj.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/17-01/65
URBROJ: 2171/04-01-19-3
Žminj, 27. ožujka 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća
Sanjin Stanić, v.r.
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Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu općinski načelnik
podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju
programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu
(,,Narodne novine'', broj 68/18), i članka 41. Statuta Općine Žminj (,,Službeni glasnik
Općine Žminj”, broj: 05/18.), Općinsko vijeće općine Žminj na sjednici održanoj 27.
ožujka 2019. godine donijelo je

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu te ostalih komunalnih

djelatnosti za 2018. godinu u Općini Žminj

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

R.
b

Naziv Plan Ostvarenje KTO Iznos OPIS

1. Održavanje javnih
površina - materijal i
sirovine

97.000,00 72.291,42 32214
32229
32229

10.407,60
40.288,19
21.595,63

Materijal i sred za čišćenj
e
Materijal i sirovine
Deratizacija, dezinekcija
i dezinfekcija

2. Održavanje
nogometnih igrališta

53.500,00 47.527,66 32329
32341

8.972,50
38.555,16

Materijal i sirovine
Opskrba vodom

3. Odvoz i odlaganje
otpada

14.500,00 9.862,35 32349 11.454,25 Selektivni otpad, deponij

4. Održavanje odvodnje
i pročišćavanje
otpadnih voda

40.000,00 40.755,03 32329 40.755,03 Sanacija pročistača i
cijevi odvodnje

UKUPNO 205.000,00 170.436,46 170.436,46

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Žminj za 2018. godinu predviđena su u iznosu od 205.000,00
kuna, a izvršeno je 170.436,46 kuna.
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II. Održavanje i opremanje komunalne opreme

R.
b

Naziv Plan Ostvarenje KTO Iznos OPIS

1. Materijal i sirovine -
servisni materijal

28.000,00 31.033,99 32229 31.033,99 Servisni materijal za radne
strojeve

2. Motorni benzin i dizel
gorivo

60.000,00 64.463,36 32234 64.463,36 Gorivo za radne strojeve
(korpa,čistilica,
traktor, kamion,
kosilice, trimeri, pile)

3. Tekuće održavanje i
registracija i osiguranje
opreme

25.000,00 20.819,30 32323

32394

32921

8.936,20

7.886,52

6.949,92

Tekuće održavanje
opreme
Registracija komunalne
opreme
Premija osiguranja
komunalne opreme

UKUPNO 113.000,00 116.316,65 116.316,65

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Žminj za 2018. predviđena su u iznosu od 113.000,00 kuna, a
izvršeno je 116.316,65 kuna.

III. Održavanje nerazvrstanih cesta

R.b Naziv Plan Ostvarenje KTO Iznos OPIS

1. Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja objekata, materijal i
sirovine, nerzavrstane ceste

110.000,00 84.446,29 32321 84.446,29 Osnovni
materijal i
sirovine
Tekuće i
investicijsko
održavanje

UKUPNO 110.000,00 84.446,29 84.446,29

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Žminj za 2018. predviđena su u iznosu od 110.000,00 kuna, a
izvršeno je 84.446,29 kuna.

IV. Redovno održavanje javne rasvjete

R.b Naziv Plan Ostvarenje KTO Iznos OPIS

1. Materijal i sirovine 15.000,00 6.501,25 32229 6.501,25 Materijal za održavanje
javne rasvjete

2. Električna energija 90.000,00 86.816,90 32231 86.816,90 Potrošnja električe
energije za javnu
rasvjetu

UKUPNO 105.000,00 93.318,15 93.318,15

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Žminj za 2018. predviđena su u iznosu od 105.000,00 kuna, a
izvršeno je 93.318,15 kuna.
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V. Tekuće i investicijsko održavanje groblja

R.b Naziv Plan Ostvarenje KTO Iznos OPIS

1. Materijal i energija, opskrba
vodom, uređenje

12.000,00 1.837,15
12.487,50

32229
32221

3.423,77
15.819,46

Materijal za groblja
Uređenje staza i
površina na groblju

2. Iznošenje i odvoz smeća 30.000,00 28.962,60 32342 31.571,82 Odvoz otpada na
groblju

UKUPNO 42.000,00 43.287,25 43.287,25

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Žminj za 2018. predviđena su u iznosu od 42.000,00 kuna, a
utrošeno je 43.287,25 kuna.

VI. Nabavka komunalne opreme

R.b Naziv Plan Ostvarenje KTO Iznos OPIS

1. Nabavka komunalne
opreme -

80.000,00 37.979,81 42270 37.979,81 Nova turbina usisa
čistilice
Sitni alat i kolica za
posipavanje

UKUPNO 80.000,00 37.979,81 37.979,81

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Žminj za 2018. predviđena su u iznosu od 80.000,00 kuna, a
utrošeno je 37.979,81 kuna.

VII. Rashodi za zaposlene - vlastiti pogon

R.b Naziv Plan Ostvarenje KTO Iznos OPIS

1. Rashodi za
zaposlene

423.661,00 418.847,22 31111

31321

32322

31332

32121

32271

32379

336.304,63

50.445,62

1.681,49

5.717,18

7.187,30

4.596,00

9.169,00

Plaće vlastiti pogon

Doprinosi za obv zdravstveno

Doprinos za zaštitu zdravlja

Doprinos za nezaposl

Naknade za prijevoz

Zaštitna odjeća i obuća

Zaštita na radu

UKUPNO 423.661,00 418.847,22 418.847,22
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Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Žminj za 2018. predviđena su u iznosu od 423.661,00 kuna, a
izvršeno je 418.847,22 kuna.

Ukupna sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Žminj za 2018. godinu predviđena su u
iznosu od 1.078.661,00 kuna, a ukupno je izvršeno 964.631,83 kuna.

Ovo Izvješće o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu te ostalih komunalnih
djelatnosti za 2018. godinu u Općini Žminj objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Žminj.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/17-01/66
URBROJ: 2171/04-01-19-3
Žminj, 27. ožujka 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća
Sanjin Stanić, v.r.
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150

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne uaštite („Narodne novine“ br. 82/15) i
članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 05/18)
Općinsko vijeće Općine Žminj je na sjednici održanoj 27. ožujka 2019. godine
donijelo

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području
općine Žminj u 2018. godini i Godišnjeg plana razvoja sustava

civilne zaštite za 2019.godinu

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području općine Žminj za

2018.g. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Žminj za
2019.godinu.

Članak 2.
Stanje sustava civilne zaštite na području općine Žminj za 2018.godinu i

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019.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: 810-03/19-01/04
URBROJ: 2171/04-01-19-1
Žminj, 27. ožujka 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ

Predsjednik općinskog vijeća
Sanjin Stanić, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽMINJ

IZVJEŠĆE O STANJU SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE
u 2018.godini

Žminj, ožujak, 2019.
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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 RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA I PLAN DJELOVANJA CZ

Izrada Procjene rizika od velikih nesreća obaveza je načelnika, gradonačelnika i
župana jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave (JLP(R)S) u Republici Hrvatskoj
temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15).

Kako je u svibnju 2017. godine stupio na snagu Pravilnik o nositeljima, sadržaju i
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u
postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17) proizlazi da su jedinice lokalne
samouprave dužne izraditi i usvojiti na predstavničkom tijelu Procjenu rizika od velikih
nesreća.
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Procjena rizika polazišni je dokument za izradu svih planova i aktivnosti na smanjenju
rizika od katastrofa, davanju prioriteta kod ulaganja te održivi razvoj. Procjena rizika ne
provodi se za prijetnje poput ratova i terorističkih djelovanja.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje donijela je Pravilnik o smjernicama za izradu
procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 65/16), a župan Istarske
županije Kriterije za izradu smjernica za potrebe izrade procjena rizika od velikih nesreća na
razinama JLP(R)S kako bi procjene rizika od velikih nesreća bile jednoobrazne i usporedive.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15),
odredbama Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća
za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(Narodne novine br.65/16) i Smjernicama za izradu procjene rizika za područje Istarske
županije (donesenim od Župana Istarske županije dana 3. veljače 2017. godine, KLASA:810-
03/17-01/01, URBROJ:2163/1-01/8-17-3), općina je pristupila izradi Procjene rizika od velikih
nesreća, koje je u završnoj fazu izrade i uputiti će se na donošenje na slijedećoj sjednici
Općinskog vijeća.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje općine koristiti će se kao podloga za
planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika od katastrofa te provođenju ciljanih
preventivnih mjera. Sukladno članku 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od
katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, Procjena je polazni dokument za donošenje planskih dokumenata
na području civilne zaštite i provođenje zadaća definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite Općine je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu
pomoć i priprema akcije civilne zaštite kojima rukovodi načelnik.
Stožer je posebnim rješenjem imenovao Općinski načelnik, a po prethodnom prijedlogu
službi koje se bave civilnom zaštitom kao redovitom djelatnošću.
U 2018. godine održana je sjednica Stožera civilne zaštite Općine kao tematska sjednica
vezana uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2018. godini, na kojoj je usvojen Plan rada
Stožera CZ i Plan aktivnog uključenja na gašenju požara otvorenog prostora JVP i svih
subjekata zaštite od požara na području Područne vatrogasne zajednice Rovinj za 2018.
godinu, te Poslovnik o radu Stožera.

U narednom razdoblju potrebno je kroz različite oblike edukacije (seminari, vježbe i
slično) podignuti razinu osposobljenosti članova Stožera sa naglaskom na djelovanje u
kriznim situacijama.

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 joj povjerili Istarska županija, svih deset gradova, te trideset i
jedna općina.

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 2018. godini, a u studenom sjednica u svezi provedbe
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mjera zaštite i spašavanja u slučaju zimskih uvjeta na području Istarske županije. Održano je
ukupno 45 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
provođenju vježbi u osnovnim školama i vrtićima, te učestvovala u akcijama potrage za
nestalim osobama.

Tako uspostavljen sustav i organizacija bili su do sada na provjeri u nizu operativnih
akcija spašavanja na području čitave županije i to od potraga za nestalim osobama do
šumskih požara i spašavanja iz mora do bujičnih poplava. Dana 17.05.2018. godine održani
su 6. Dani civilne zaštite u organizaciji Službe civilne zaštite. Tema stručne konferencije bila
je „Zrakoplovne nesreće i civilna zaštita“. Nakon konferencije, održana je i javna pokazna
vježba snaga sustava civilne zaštite Istarske županije i djelatnika Zračne luke Pula, a na temu
pada zrakoplova i spašavanja nastradalih.

Civilna zaštita

Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih
osoba, tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uprave
radi zaštite i spašavanja građana i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih,
tehničko-tehnoloških, ekoloških nesreća. Implementacija novih zakonskih i pod zakonskih
akata postavlja pred JLiP (R) S, odnosno njihova upravna tijela nadležna za poslove CZ cijeli
niz novih, žurnih zadaća glede ustrojavanja, opremanja, osposobljavanja i razvoja te
imenovanje i osposobljavanja povjerenika. Novim Zakonom o sustavu CZ preciznije je
definirano mjesto i uloga povjerenika CZ kao svojevrsne ispomoći tijelima izvršne vlasti i
načelnicima Stožera CZ u organizaciji i provedbi mjera CZ na razini mjesne samouprave,
naselja, gradskih četvrti, ulica ili više stambenih zgrada.

Premda je Služba CZ VZIŽ još krajem 2015. godine kod JLS potaknula inicijativu o
formiranju mreža povjerenika CZ, njihovo imenovanje nije u značajnijem obimu provedeno.
Odluke o imenovanju povjerenika CZ donijelo je 10 jedinica lokalne samouprave, pri čemu je
ukupno na području županije imenovano 138 povjerenika i njihovih zamjenika.

Obzirom da je Zakonom o sustavu CZ imenovanje povjerenika CZ utvrđeno kao
obaveza, a uloga povjerenika i njihovih zamjenika u velikim nesrećama i katastrofama iznimno
značajna, pokretanje postupka njihovog imenovanja je neophodno.

Vatrogasna zapovjedništvo i postrojbe

Osnovna djelatnost PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO je:
- praćenje, usmjeravanje i usklađivanje rada članica u ostvarivanju njihovih zadaća u
vatrogastvu
- sudjelovanje u provedbi preventivnih aktivnosti zaštite od požara
- poticanje organizacije rada dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi
- promicanje djelatnosti zaštite od požara i inih nesreća u javnosti
- poticanje obrazovanja građana u oblasti vatrogastva
- organiziranje informativne i promidžbene aktivnosti u svezi prevencije zaštite od požara
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- praćenje i poticanje kadrovske osposobljenosti i tehničke opremljenosti članica

Dana 27.10.2010. god. Državna uprava za zaštitu i spašavanje na temelju članka 2.
Pravilnika o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova ( NN br. 61/94 ) i
članka 23. Zakona o opće upravnom postupku ( NN br. 47/09 ), povodom zahtijeva Dragana
Poropata, osobe ovlaštene za zastupanje PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO, sa sjedištem
u Rovinju, Istarska 13/a, u predmetu izdavanja suglasnosti za obavljanje poslova
osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova donosi rješenje da PVZ – CVFT,
ROVINJ – ROVIGNO ispunjava uvjete za obavljanje poslova osposobljavanja i usavršavanja
vatrogasnih kadrova prema važećem i propisanom Pravilniku.

Dana 27.10.2010. god. Državna uprava za zaštitu i spašavanje na temelju članka 2.
Pravilnika o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova ( NN br. 61/94 ) i
članka 23. Zakona o opće upravnom postupku ( NN br. 47/09 ), povodom zahtijeva Dragana
Poropata, osobe ovlaštene za zastupanje PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO, sa sjedištem
u Rovinju, Istarska 13/a, u predmetu izdavanja suglasnosti za izvođenje programa
osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje
požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom donosi rješenje da PVZ – CVFT,
ROVINJ – ROVIGNO ispunjava uvjete za izvođenje programa osposobljavanja pučanstva
za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i
imovine ugroženih požarom.

Na temelju dobivenih suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje u 2018.
godini u prostorijama JVP – UVFP, ROVINJ – ROVIGNO i na poligonu u Rovinjskom selu
PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO obavljena su sljedeća osposobljavanja:

- osposobljavanje za pučanstvo ove godine se nije održavalo, nije bilo zainteresiranih
kandidata

- za zvanje vatrogasac osposobljavanje je završilo osmero kandidata iz
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žminj

- za zvanje vatrogasca osposobljavanje je završio jedan kandidat koji je zaposlen na
radnom mjestu sezonski vatrogasac u JVP – UVFP, ROVINJ – ROVIGNO

- za zvanje vatrogasac I klase osposobljavanje je završio jedan kandidat iz
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žminj

Već se tradicionalno održava Mala vatrogasna olimpijada na kojoj se natječe
dvjestotinjak predškolske djece. Olimpijada je već nakon prvog održavanja pokazala velik
interes predškolskih ustanova pa je potreban angažman svih tijela područja PVZ – CVFT,
ROVINJ – ROVIGNO te Vatrogasne zajednice županije istarske. Ove je godine, na opće
zadovoljstvo svih predškolskih natjecatelja, nabavljen zračni dvorac – tobogan u obliku
vatrogasnog vozila.

U 2018. godini u posjetu PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO dolaze vatrogasci iz
Subotice ( Srbija ) i Grada Leonberga ( Njemačka ). Razmjena vatrogasaca sa navedenim
gradovima pokazala se uspješnom tako da se suradnja nastavlja.

2. RADNA TIJELA PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO

Upravni odbor

U 2018. godini Upravni odbor je održao sedam sjednica na kojima su donijete odluke
o poslovanju i aktivnostima PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO koji je u skladu sa planom
rada kojeg donosi Skupština PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO.

Važnije odluke donijete na sjednicama UO PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO:
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-u ovoj je godini nabavljeno vatrogasno plovilo u suradnji sa Lučkom upravom Rovinj
koje će zamijeniti staro vatrogasno plovilo. Radi se o vatrogasnom plovilu koje je
namijenjeno za potrebe Novozelandske obalne straže a kao takav zadovoljavati će i potrebe
PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO.

-od ove godine vlasništvo nad video nadzorom prenijeto je na Hrvatske šume.
Vrijednost video nadzora, dok je bio u vlasništvu PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO, je u
potpunosti amoritizirano.

-nabava vatrogasnih vozila PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO privela se kraju tako
da između tri ponuđena vatrogasna vozila za potrebe DVD-a PVZ – CVFT, ROVINJ –
ROVIGNO izabran je Mescedes Unimog U 4000 bez opreme. Tender na izabrana vozila biti
će raspisan krajem godine a ako ide sve po planu šumska vozila bi mogla biti isporučena
krajem 2019. godine.

Nadzorni odbor

U 2018. Nadzorni se odbor sastao dva puta te pri tome izvršio nadzor nad
poslovanjem PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO o kojem je podnio izvješće Skupštini PVZ –
CVFT, ROVINJ – ROVIGNO.

Skupština društva

Sjednice Skupštine PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO sazvane su dva puta tokom
2018. godine, obije radne. Na navedenim sjednicama prihvaćeni su izvještaji i odluke koje su
donijete na sjednicama Upravnog i Nadzornog odbora.

Komisije

Od komisija koje aktivno djeluju na području PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO su:
-komisija za preventivne poslove i nekretnine
-komisija za vatrogasnu mladež
Komisija za preventivne poslove i nekretnine tokom godine održala je dvije sjednice.

Sjednica komisije za nekretnine i preventivne poslove održala se sa sljedećim dnevnim
redom: financijski plan za 2018. godinu, plan rada za 2018. godinu, radovi na poligonu,
pregled hidrantske mreže, prikupljanje dokumentacije za dogradnju, gradnju i renoviranje
domova DVD-a.

Komisija za vatrogasnu mladež se tokom godine nije sastala.

3. VATROGASNE INTERVENCIJE

Na području PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO u 2018. godini bilo je puno manje
intervencija koje su zbog svoje veličine i zahtjevnosti zahtijevale veći broj članova tijela same
zajednice PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO. Od intervencija koje su zahtijevale veći broj
sudionika su šumski požari, kojih se na području PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO ove
godine bilo čak devedesetak posto manje, i to pretežito na području Žminja i na kojima su
sudjelovala sva četiri DVD-a područja. Za izdvojiti je i jedna potraga za nestalom osobom na
području PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO.

PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO na temelju iznijetog u izvješću uspješno djeluje
kod izvršavanja svojih osnovnih djelatnosti. S obzirom na osposobljavanje vatrogasnih
kadrova u prijašnjim godinama vidi se evidentan pad zainteresiranih za pristup Dobrovoljnim
vatrogasnim društvima na području PVZ – CVFT, ROVINJ – ROVIGNO. Mora se naglasiti
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da je velik broj osnivača i članova Dobrovoljnih vatrogasnih društva kod osnivanja bio
neadekvatno školovan pa su potrebe za osposobljavanjima bile veće. Danas su
osposobljavanja za vatrogasne kadrove manja zbog činjenice da su članovi tokom godina
došli do svog vrhunca školovanja ( s obzirom na stručnu spremu ) ili su odlučili da im daljnje
školovanje nije potrebno. Novih članova koji pristupaju Dobrovoljnim vatrogasnim društvima
ima sve manje pa se zbog tog „problema „ osposobljavanje odrađuje i za jednog polaznika
dok se u prijašnjim godinama osposobljavanje nije odrađivalo ispod 10 polaznika.

Vidljiva je velika aktivnost i entuzijazama svih članova tijela PVZ – CVFT, ROVINJ –
ROVIGNO a to se najviše osjeti tokom intervencija koje iziskuju veći broj ljudstva i
vatrogasnih vozila gdje se na zahtjev JVP – UVFP ROVINJ – ROVIGNO odazove
dvadesetak članova Dobrovoljnih vatrogasnih društva sa vozilima u relativno kratkom
vremenskom roku od nekih dvadesetak minuta za potrebe intervencija. Potrebno je naglasiti
da članovi koji se odazovu na intervenciju ostave svoj privatan posao ili otiđu uz dopuštenje
sa svog poslodavca.

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije-Ispostava Rovinj

Hitna medicinska pomoć u Istri je danas organizirana na 7 punktova - u svakoj
ispostavi IDZ po jedna ekipa, osim u Puli i Umagu po 2 ekipe tijekom 24 sata svaki dan. U
2016. godini potpisanim Sporazumima između gradova i općina Istarske županije, Istarskih
domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu IŽ građani Istre imali su zajamčeni viši standard
hitne medicine od onoga financiranog Mrežom hitne medicine.Dodatno je s gradovima
Poreštine i Labinštine potpisan ugovor o dodatnom nad standardu za noć i turističku sezonu.

Prijava hitnih intervencija je pozivom na 194 u centralnoj medicinskoj prijavno
dojavnoj jedinici (MPDJ) u Puli, a potom se oni disponiraju u svaku ispostavu na izvršenje.
Između ostaloga, uspješno provedena reorganizacija hitne medicine donijela je i
centralizirano praćenje i prijem poziva za hitne intervencije za razinu cijele Istre.

Oprema

Međusobna komunikacija unutar ekipa i prijavnog centra sada se odvija mobilnim
telefonima unutar VPN mreže i sustavom TETRA, a postavljeni sustav video nadzora u
svakoj ispostavi osigurava da MPDJ ima mogućnost vidjeti svakog pacijenta koji pozvoni i
prođe kroz vrata hitne službe. Sve ovo je napravljeno s ciljem bolje koordinacije rada timova
na terenu, da bi nam se olakšao rad i poboljšalo funkcioniranje cjelokupnog sustava hitnih
intervencija.

Sva su vozila opremljena suvremenom medicinskom opremom, redovno održavana i
u funkciji. U svakoj ispostavi postoje najmanje dva vozila namijenjena hitnim intervencijama
koja su ujednačeno opremljena i opremom zadovoljavaju potrebe u redovnom radu tijekom
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. U sklopu EU projekta „Cjelovit pristup poboljšanju HMS na prekograničnom
području“ liječnici su osposobljeni za korištenje FAST ultrazvuka, vozači za postupke
zbrinjavanja ozlijeđene osobe. Timovi ZHMIŽ su sudjelovali u dvije redovite godišnje vježbe
velike nesreće, kao i u državnoj vježbi velike nesreće u lipnju 2018. 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. Nabavljena su dva nova suvremena ambulantna vozila.
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Pregled aktivnosti tijekom 2018. godine

ISPOSTAVA INTERVENCIJE AMBULANTNIH PREGLEDA UKUPNO

ROVIN 1467 2444 3911

Izvješće o izvanrednim aktivnostima na području zaštite i spašavanja u 2018. godini:
- 17.05.2018. Vježba velike nesreća Zračna luka Pula na kojoj je sudjelovalo osam

timova HMS
- 2.-3.06.2018. Vježba velike nesreće – DUZUS u Kanfanaru, gdje su sudjelovala tri

tima ZHMIŽ
- 11.-14.06.2018. Zajedničke simulacijske vježbe s JVP Pula, sudjelovala četiri tima

HMS
- 8.12.2018. Vježba velike nesreće Novigrad, sudjelovalo devet timova HMS
- Dežurstva na glazbenim festivalima i sportskim manifestacijama i utrkama, te filmskim

festivalima tijekom cijele godine

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 2018. godine u Istarskoj županiji prijavljene su tri (3) epidemije zaraznih
bolesti: (1) epidemija virusnog gastroenteritisa, jedna (1) epidemija gastroenteritisa
nepoznatog uzročnika, te jedna (1) epidemija gastroenterokolitisa hidričnog načina prijenosa
( putem vode za piće)
- nije prijavljena niti jedna zarazna bolest od općeg javnozdravstvenog značaja
- na području Istarske županije u 2018. godini evidentiran je jedan (1) ekološki incident u
Raškom zaljevu gdje je došlo do izlijevanja pogonskog goriva (ugljikovodika). Aktivna
sanacija onečišćenja započeta je odmah po utvrđivanju incidenta (23.06.2018.), te je zbog
zabrane korištenja kemijskih sredstava izvršena isključivo mehaničkim putem. Sanacija se
provodila do 31.srpnja 2018. kada je na snagu stupila privremena obustava radova na
sanaciji. Odluka o završetku sanacije još nije donesena, a nastavak provođenja mjera planira
se na proljeće 2019. godine.

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
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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 2018.godini

Temeljem obveza koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. 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 2018. 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
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 2018.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 sustava civilne zaštite 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 sustava civilne zaštite lokalna samouprava, pravne osobe i
nositelji poslova zaštite i spašavanja trebaju u cijelosti preuzeti svoju Ustavnu i zakonsku
ulogu u izgradnji cjelovitog sustava civilne zaštite . 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 2019. GODINU

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine za 2018. godinu, te
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine , donosi se
godišnji plan aktivnosti za 2019. godinu:

1. Općinsko vijeće donosi:
a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2018. 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

5. Povjerenici civilne zaštite
a. edukacija o sustavu civilne zaštite

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

određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
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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 2019. god.
PLANIRANO
za 2020. god.

PLANIRANO
za 2021. god.

1. Stožer civilne zaštite 0

2. Područna vatrogasna zajednica 260.000,00 260.780,00 261.300,00
3. DVD 206.424,00 207.043,00 207.456,00
4. Povjerenici civilne zaštite 0 0 0
5. Gradski Crveni križ 40.000,00 40.120,00 40.200,00
6. Služba civilne zaštite VZIŽ 3.000,00 3.000,00 3.000,00

7. Izrada zakonskih dokumenata-
Procjena rizika i Plana djelovanja 19.250,00 0 0

8. Županijski zavod za HMP 59.384,00 59.562,00 59.680,00

9. Sufinanciranje sustava civilne
zaštite 3.000,00 3.000,00 3.000,00

S V E U K U P N O 591.058,00 573.505,00 574.636,00
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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 27. ožujka 2019. 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.zgr. 1494
škola i dvorište upisana u zk.ul. 4292 k.o. Žminj, površine 1630 m2, u naravi stara
ruševna školska zgrada sa dvorištem u nasljeu Modrušani, po početnoj cijeni od
1.700.000,00 kn (milijunisedamstotisućakuna).

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
170.000,00 kn (stosedamdesettisućakuna).

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
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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: 947-01/19-01/02
URBROJ: 2171/04-01-19-3
Žminj, 27. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNIK VIJEĆA

Sanjin Stanić, v.r.
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Temeljem članka 41. statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“, br.
05/18) i Natječaja za provedbu mjere 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” temeljem Lokalne razvojne
strategije LAG-a Središnja Istra 2014.-2020., Općinsko vijeće Općine Žminj na
sjednici održanoj dana 27. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja

na području Općine Žminj - projekt “Uređenje dječjeg parka Žminj”

Članak 1.

Ovom odlukom daje se suglasnost Općini Žminj za provedbu ulaganja - projekt
“Uređenje dječjeg parka Žminj” (naselje Žminj k.č. 13704/3 k.o. Žminj), na području
Općine Žminj, prema priloženom prilogu “Opis projekta/operacije”.

Članak 2.

Suglasnost se daje u svrhu prijave na natječaj za provedbu mjere 2.1.1. “Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” temeljem
Lokalne razvojne strategije LAG-a Središnja Istra 2014.-2020. u okviru Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjere 07 “Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, Podmjere 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.
U svrhu prijave projekta na natječaj naveden u prvom stavku ove točke, ovom
Odlukom se daje i suglasnost Općini Žminj za prijavu na natječaj.

Članak 3.

Prilog “Opis projekta/operacije” sastavni je dio ove Odluke.
U prilogu iz prethodnog stavka navedeni su bitni podaci o projektu: naziv
projekta/operacije, naziv korisnika, kratki opis projekta/operacije, društvena
opravdanost projekta/operacije, financijski kapacitet korisnika i procjena troškova
projekta, način održavanja i upravljanja projektom/operacijom, usklađenost
projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom Općine Žminj.
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Članak 4.

Ulaganje u projekt „Uređenje dječjeg parka Žminj” od posebnog je interesa za lokalno
stanovništvo i biti će dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim
skupinama.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom
glasniku Općine Žminj“.

KLASA: 361-08/19-01/01
URBROJ: 2171/04-01/19-03
Žminj, 27. ožujka 2019. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽMINJ
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Sanjin Stanić, v.r.
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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 18. siječnja 2019. godine donio

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

u 2019. godini

I.

Ovom se Odlukom uređuje uvjeti, visina i postupak ostvarivanja prava na jednokratnu
novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2019. 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 2019. 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 - 3.000,00 kuna
- za blizance, trojke, četvorke (po djetetu) - 3.500,00 kuna
- za peto i svako daljnje dijete - 5.000,00 kuna.
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IV.

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođene
pokreće se pisanim zahtjevom.

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: 550-02/19-01/01
URBROJ: 2171/04-01-19-1
Žminj, 18. siječnja 2019.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Plavčić, mag.oec., v.r.
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Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
za Općinu Žminj u 2018. 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 na području Općine Žminj u 2018. godini:

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 i stavljanje u funkciju reciklažnog dvorišta do kraja 2019. godine za
što su i odobrena sredstva nakon prijave na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost. 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. Za navedenu lokaciju je FZOEU odobrio sredstva sufinanciranja i to
2.541.256,18 kuna što je 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

U pogledu sanacije divljih odlagališta otpada Općina Žminj ima uspostavljen
sustav zaprimanja obavijesti divljih odlagališta te je sukladno tome organiziran i način

Miješani komunalni otpad 873,20 tona
Papir i karton 49,81 tona
Ambalaža od plastike 4,78 tona
Miješana ambalaža 4,13 tona
Staklena ambalaža 2,95 tona
UKUPNO 954,87 tona



___________________________________________________________________________
27. ožujka 2019.

Broj 2 / 19 Službeni glasnik Općine Žminj Stranica 27

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 uspostavljene sljedeće zelene otoke i to na
lokacijama:

1. Žminj Lukovica (ispod igrališta)
2. Žminj kod sajmišta iza stare vage
3. Cere – kod društvenog doma
4. Križanci – kod društvenog doma
5. Modrušani – kod autobusnog stajališta prema Šivatima
6. Gržini - sredina sela

Početkom 2019. godine, uspostavljeno je novih 35 zelenih otoka u svim
naseljima Općine Žminj.

U 2018. godini završen je Plan gospodarenja otpadom za Općinu Žminj za
razdoblje od 2017. do 2022. godine, koji je i usvojen na sjednici Općinskog vijeća
održanoj 30. siječnja 2018. 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 2019.
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 za
razdoblje od 2017.-2022.

KLASA: 363-01/19-01/01
URBROJ:2171/04-01/19-01
Žminj, 25. ožujka 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Plavčić, mag.oec., v.r.


