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Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“
br. 7/09) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim
oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“ br. 38/88 i 75/93) Općinski
načelnik Općine Žminj dana 30. prosinca 2020. godine donio je

PLAN
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja
akata
Općine Žminj za 2021. godinu
Članak 1.
Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata
Općine Žminj za 2021. godinu utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata i
brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata.
Članak 2.
Planom se utvrđuju klasifikacijske oznake po sadržaju i broju dosjea a koji će se
primjenjivati u uredskom poslovanju Općine Žminj u razdoblju od 01.01.2021. do
31.12.2021. godine, kako slijedi:

Klasifikacijska oznaka
po sadržaju

Broj
dosjea

POLITIČKE STRANKE

003
003-01

01

01

005
005-01

Političke stranke-općenito
SLOBODE, PRAVA I DUŽNOSTI ČOVJEKA I
GRAĐANINA

004
004-01

Opis djelatnosti unutar podgrupe

Općenito
INFORMIRANJE

01

Općenito

___________________________________________________________________________
24. veljače 2021.

Službeni glasnik Općine Žminj

Broj 1 / 2021

005-02

01

012
012-03

01

01

Općenito
REFERENDUM I DRUGI OBLICI
IZJAŠNJAVANJA

01

Općenito
TERITORIJALNA RAZGRANIČENJA

015
015-04

Statuti
IZBORNI SUSTAV

014
014-01

Zahtjevi o pravu na pristup informacijama
USTAVNI PROPISI I STATUTI

013
013-01

01

016

Ulice i trgovi
NARODNOSTI

016-02

01

Prava manjina

021

01

OPĆINSKO VIJEĆE

021-05

01

Općinsko vijeće-sjednice

021-06

01

Općinsko vijeće-ostalo

021-07

01

Savjet mladih

022

01

OPĆINSKI NAČELNIK

022-01

01

Akti općinskog načelnika

023
023-01

ORGANIZACIJA I RAD TIJELA UPRAVE
01

026
026-01

Stranica 4

Općenito
MJESNI ODBORI

01

Općenito
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OZNAKE, PRIJEM, DEŽURNOSIGURNOSNE SLUŽBE I OSTALO

031
031-06

01

035
035-01

Poštanske usluge
UREDSKO POSLOVANJE

01

036

Općenito
ARHIVIRANJE

036-01

01

Općenito

036-02

01

Postupak arhiviranja predmeta i akata
PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI

038
038-01

01

040
040-01

01

01

01

100

Općenito
MOLBE I PRIJEDLOZI

01

061
061-01

Općenito
PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD TIJELA
UPRAVE

053
053-02

Općenito
NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU AKATA

050
050-02

Općenito
UPRAVNI NADZOR I INSPEKCIJA

041
041-01

Stranica 5

Pojedinačni predmeti
JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA

01

Općenito
RAD I RADNI ODNOSI
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01

Općenito

112-01

01

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG
ODNOSA, UGOVOR O DJELU, DOPUNSKI
RAD
Općenito

112-02

01

Na neodređeno vrijeme

112-03

01

Na određeno vrijeme

112-04

01

Ugovor o djelu

112-07

01

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa

112-08

01

Ostalo

100-01
112

113

RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI,
BOLOVANJA, OBUSTAVE RADA

113-01

01

Općenito

113-02

01

Radno vrijeme

113-03

01

Odmori

113-04

01

Dopusti

113-05

01

Bolovanja

113-07

01

Ostalo

114
114-01

RADNI SPOROVI, DISCIPLINSKA
ODGOVORNOST
01

Općenito
ZAŠTITA NA RADU

115
115-01

01

Općenito

115-04

01

Nesreće na radu
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119
119-03

KADROVSKA POLITIKA I EVIDENCIJE
01

120

Kadrovske evidencije (evidencije, potvrde i dr.)
OSOBNI DOHOTCI

120-01

01

Općenito

120-02

01

Utvrđivanje, raspoređivanje

121

OSTALA PRIMANJA

121-05

01

Naknada za prijevoz na posao i s posla

121-07

01

Regres za godišnji odmor

121-09

01

Pomoć u slučaju smrti

121-10

01

Jubilarne nagrade

121-11

01

Otpremnina

121-15

01

Ostale naknade i pomoći
STRUČNO USAVRŠAVANJE

130
130-03

01

01

01

140
140-01

Pojedinačni predmeti
STRUČNI ISPITI

133
133-02

Savjetovanja (seminari)
STRUČNA PRAKSA (PRIPRAVNICI,
STAŽISTI I OSTALI)

132
132-02

Stranica 7

Stručni ispiti
MIROVINSKO OSIGURANJE

01

Općenito
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210
210-02

JAVNI RED I MIR
01

Pojedinačni predmeti
ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

214
214-01

01

Općenito

214-02

01

Mjere zaštite od požara i eksplozija

231
231-02

JAVNI SKUPOVI
01

302

Pojedinačni predmeti
GOSPODARSKI RAZVOJ

302-01

01

Općenito

302-02

01

Programi razvoja

310
310-01

INDUSTRIJA I RUDARSTVO
01

Općenito
OBRT I MALO PODUZETNIŠTVO

311
311-01

01

320

Općenito
POLJOPRIVREDA

320-01

01

Općenito

320-02

01

Poljoprivredno zemljište

320-12

01

Štete u poljoprivredi
ŠUMARSTVO

321
321-01

Stranica 8

01

Općenito
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322

VETERINARSTVO

322-01

01

Općenito

322-07

01

Veterinarska inspekcija

325

VODNO GOSPODARSTVO

325-01

01

Općenito

325-08

01

Vodnogospodarski doprinosi i naknade

330
330-01

TRGOVINA
01

334
334-01

01

Općenito
UGOSTITELJSTVO

01

340
340-01

Općenito
TURIZAM

335
335-01

Stranica 9

Općenito
PROMET I VEZE

01

Općenito
PROSTORNO UREĐENJE, PROSTORNO
PLANIRANJE

350
350-01

01

Općenito (izvješća, analize, uvjerenja)

350-02

01

Prostorni planovi (prijedlozi, izrada, odluke,
ugovori)

350-05

01

Uvjeti uređenja prostora

350-07

01

Ostalo

351

ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
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351-01

01

Općenito

351-03

01

Studije utjecaja na okoliš
GRAĐEVINSKI POSLOVI

360
360-01

Stranica 10

01

361

Općenito
IZGRADNJA OBJEKATA

361-01

01

361-02

01

361-08

01

363

Izgradnja objekata u vlasništvu Općine Žminj
(projektna dokumentacija, ugovori, dozvole i
dr.
Izgradnja objekata u privatnom vlasništvu
(projektna dokumentacija, ugovori, dozvole i
dr.)
Ostalo
KOMUNALNI POSLOVI

363-01

01

Općenito

363-03

01

Komunalna naknada (stambeni prostor)

363-03

02

Komunalna naknada (poslovni prostor)

363-03

03

Komunalna naknada (objekti koji se iznajmljuju
u turističke svrhe)

363-05

01

Legalizacija nelegalno izgrađenih zgrada u
prostoru

363-07

01

Komunalni doprinos

363-09

01

Grobna mjesta općenito (rješenja o nasljeđivanju i
dr. akti o promjeni korisnika grobnog mjesta,
suglasnosti, potvrde o korištenju grobnog mjesta i
dr.)

363-09

02

Dodjela grobnih mjesta

363-09

03

Aneksi ugovora o korištenju grobnih mjesta

363-10

01

Zbrinjavanje otpada (odlagališta i dr.)
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363-11

01

371
371-01

Komunalni red
STAMBENI ODNOSI

01

372

Općenito
POSLOVNI PROSTOR

372-01

01

Općenito

372-03

01

Zakup poslovnog prostora
OBJEKTI POD POSEBNOM ZAŠTITOM

373
373-01

Stranica 11

01

400

Objekti pod posebnom zaštitom-čuvanje,
održavanje, korištenje, restauriranje
FINANCIJE

400-01

01

Općenito (opći akti, upute, okružnice i dr.)

400-02

01

Financijski izvještaji Općine Žminj

400-03

01

400-08

01

400-09

01

Financijski planovi, izvješća proračunskih
korisnika i dr. korisnika sredstava iz proračuna
Općine Žminj
Proračuni (Proračun Općine Žminj, Izvještaji o
izvršenju Proračuna, Odluka o izvršenju
Proračuna)
Ostalo (izvodi otvorenih stavki, potvrde o
nepostojanju duga, dostave podataka
državnim i dr. tijelima i dr.)
KNJIGOVODSTVENORAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE

401
401-03

01

402

Računi
FINANCIRANJE

402-01

01

Općenito (sponzorstva, donacije i dr.)

402-06

01

Refundacije

402-08

01

Financiranje iz proračuna (ugovori, zahtjevi
korisnika za sredstvima planiranim u
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proračunu i sl.)
406

UPRAVLJANJE IMOVINOM I
NABAVLJANJE IMOVINE

406-01

01

Općenito

406-08

01

Inventure

410

POREZI

410-01

01

Općenito

410-02

01

Porez na nekretnine
NAPLAĆIVANJE POREZA, DOPRINOSA I
DRUGIH OBVEZA

415
415-07

01

DRUŠTVENA KONTROLA

470
470-03

01

01

502
502-01

Financijska revizija
MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

501
501-01

Postupci naplate potraživanja (ovrhe i dr.)

Općenito
PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

01

Općenito
SOCIJALNA ZAŠTITA

550
550-02

01

Planiranje potreba u socijalnoj skrbi

550-06

01

Ostalo
OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE

551
551-06

01

Novčane pomoći
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551-08

01

01

01

604
604-02

01

Stipendije i krediti
KULTURA

01

620
620-01

Općenito
STIPENDIRANJE

610
610-01

Općenito
ŠKOLSTVO

602
602-01

Ostalo
PREDŠKOLSKI ODGOJ

601
601-01

Stranica 13

Općenito
SPORT

01

Općenito

650

INFORMATIKA

650-01

Općenito

700

PRAVOSUĐE

700-04

Općenito (Rješenja pravosudnih tijela radi
objave na oglasnoj ploči, ostavinski postupci,
rješenja o uknjižbi Republike Hrvatske, ostala
rješenja o uknjižbi dostavljena na znanje
Općini Žminj i dr.)
Sudski sporovi

701

ODVJETNIŠTVO I PRAVNA POMOĆ

700-01

701-01
810

01

01

Općenito
CIVILNA ZAŠTITA
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810-03

01

01

910
910-01

Općenito
SURADNJA S INOZEMSTVOM

01

Općenito
KATASTAR ZEMLJIŠTA

932
932-01

Akti, mjere i postupci u sustavu civilne zaštite
DOMAĆA SURADNJA

900
900-01

Stranica 14

01

936

Općenito
GEODETSKI POSLOVI

936-01

01

Općenito

936-02

01

Parcelacijski i geodetski elaborati (ovjere,
dostave na uvid, obavijesti)

940
940-01

EVIDENCIJA NEKRETNINA U
DRUŠTVENOM / OPĆINSKOM VLASNIŠTVU
01

Općenito
PROMJENA REŽIMA VLASNIŠTVA

943
943-01

01

Općenito

943-04

01

Izvlaštenje
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

944
944-01

01

Općenito

944-02

01

Prijenos u općinsko vlasništvo

944-15

01

Zakup javne površine

944-17

01

Ustanovljenje služnosti
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944-18

01

Ostalo

945
945-01

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI U VEZI S
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
Općenito

01

946
946-01

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI U SVEZI S
ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM
Općenito

01

947
947-01

IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI OSTALO
Općenito (molbe za kupnju, natječaji, odluke
rješenja, brisovna očitovanja i dr.)

01

950
950-01

STATISTIKA
Općenito

01

960
960-03

Stranica 15

OSTALO
01

Ostalo

Članak 3.
Ovim Planom utvrđuje se i brojčana oznaka stvaratelja i primatelja akata kako slijedi:
NAZIV USTROJSTVENE JEDINICE

BROJČANA OZNAKA

Jedinstveni upravni odjel

01

Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine i objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Žminj.

KLASA: 035-01/20-01/01
URBROJ: 2171/04-01-20-1
Žminj, 30. prosinca 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Plavčić, mag.oec., v.r.
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Na temelju članka 59. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj
5/18. i 1/20.) i članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i
112/19), Općinski načelnik na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Žminj, dana 15. siječnja 2021. godine donio je sljedeći

PLAN
prijma u službu za 2021. 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 2021. 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: 112-01/21-01/01
URBROJ: 2171/04-01-21-1
Žminj, 15. siječnja 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Plavčić, mag.oec., v.r.
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Broj sistematiziranih
radnih mjesta
MSSS

PS

SSS

NSS

Potreban broj
službenika i
namještenika

Broj popunjenih
radnih mjesta
MSSS

PS

SSS

NSS

Stranica 17

MSSS

PS

SSS

Potreban broj
vježbenika
NSS

MSSS

PS

SSS

NSS

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
1. Pročelnik
2. Viši stručni suradnik
za imovinsko pravne
poslove i opću upravu
3. Stručni suradnik za
društvene djelatnosti,
poslove opće uprave i
arhivu
4. Viši stručni suradnik
za proračun i financije
5. Viši stručni suradnik
za financije te obračun i
naplatu komunalnih
prihoda
6. Viši stručni suradnik
za gospodarstvo i EU
projekte
7. Viši stručni suradnik
za prostorno planiranje i
investicije
8. Viši referent za
prostorno uređenje i
komunalno
gospodarstvo
9. Komunalni referent komunalni redar
10. Administrativni
referent
11. Spremač
12. Viši stručni suradnik
za protokol i
informiranje

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

VLASTITI POGON
13. Upravitelj vlastitog
pogona
14. Voditelj poslova
namještenika Vlastitog
pogona
15. Vozač stroja za
održavanje zelenih
površina i nerazvrstanih
cesta
16. Radnik na
održavanju objekata u
vlasništvu Općine
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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. i 1/20.) Općinski načelnik Općine Žminj dana 11.
siječnja 2021. godine donio je

ODLUKU
o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete
u 2021. godini

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, visina i postupak ostvarivanja prava na jednokratnu
novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2021. godini.
Jednokratna novčana pomoć iz stavka 1. ovog članka dodjeljuje se kao pomoć za kupnju
opreme i poticanje rasta nataliteta.
Članak 2.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete može ostvariti roditelj ili
posvojitelj:
- čije je dijete rođeno nakon 01. siječnja 2021. 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.
Članak 3.
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.
Članak 4.
Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođene pokreće se
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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 druge podatke 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.
Članak 5.
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.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine
Žminj.

KLASA: 550-02/21-01/01
URBROJ: 2171/04-01-21-1
Žminj, 11. siječnja 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Plavčić, mag.oec., v.r.

___________________________________________________________________________
24. veljače 2021.

Broj 1 / 2021

Službeni glasnik Općine Žminj

Stranica 20

297

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, 98/19 i 144/20) i članka 21. Statuta Općine Žminj ("Službeni glasnik Općine
Žminj", broj 5/18 i 1/20) Općinsko vijeće Općine Žminj, na sjednici održanoj
23.veljače 2021. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE ŽMINJ

Članak 1.
U Statutu Općine Žminj ("Službeni glasnik Općine Žminj", broj 5/18 i 1/20) - dalje u
tekstu »Statut«, u članku 5. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Grb i zastava Općine Žminj mogu se rabiti na način kojim se poštuje
tradicija, ugled i dostojanstvo Općine.«
Stavak 3. članka 5. postaje stavak 4.
Članak 2.
U Statutu Općine Žminj, u članku 11. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te
tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuju se posebnom odlukom
općinskog vijeća.«
Članak 3.
U članku 19. Statuta iza riječi »suradnji« dodaje se zagrada i riječi: »(sporazum,
ugovor, povelja, memorandum i sl.)«.
Članak 4.
U članku 21. Statuta umjesto riječi »zakonu« upisuje se riječ »zakonima«, te se
nakon riječi »nadzoru zakonitosti« upisuju riječi »rada i akata«.
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Članak 5.
U članku 22. Statuta dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga općine
detaljnije se uređuje odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.«
Stavci 3. i 4. članka 5. postaju stavci 4. i 5.
Članak 6.
U članku 24. Statuta riječ »mjesnog« briše se.
Članak 7.
U članku 26. stavak 1. Statuta umjesto riječi »načelnika i njegovog zamjenika«
upisuje se »općinskog načelnika«.
U članku 26. stavak 2. riječi »i njegovog zamjenika« brišu se.
U članku 26. stavak 3. riječi »i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim« i
»općinskog vijeća« brišu se.
U članku 26. stavak 7. riječi »i njegovog zamjenika« brišu se.
U članku 26. dodaje se stavak 8. koji glasi:
»Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu
za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi
najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici.«
Stavak 8. članka 26. postaje stavak 9.
Članak 8.
U Statutu Općine Žminj dodaje se članak 34. koji glasi:
»Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim
pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine te raspravljanja o
potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i
statutom.
Zborove građana može sazvati općinsko vijeće te općinski načelnik radi
raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za općinu.
Kada zborove građana saziva općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi
građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja općine, pojedina naselja ili
dijelove naselja na području općine.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru
većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana savjetodavno je za općinsko vijeće i
općinskog načelnika.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom
općine u skladu sa zakonom i Statutom.«.
Članak 9.
Članak 36. Statuta mijenja se i glasi:
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»Građani imaju pravo općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili
rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz
samoupravnog djelokruga općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i
Statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka općinsko vijeće mora
raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača upisanih
u popis birača Općine te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca
od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim
putem u skladu s tehničkim mogućnostima općine.
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja
uređuju se općim aktom u skladu sa zakonom i Statutom.«
Članak 10.
Članak 37. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:
»Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela
te na nepravilan odnos zaposlenih u upravnom tijelu kada im se obraćaju radi
ostvarivanja prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.«
U članku 37. Statuta dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i
elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima općine.«
Članak 11.
U članku 40. Statuta riječi »Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi« brišu se.
Članak 12.
U članku 41. stavku 1. alineji 6. ispred riječi »godišnje izvješće o izvršenju
proračuna« dodaje se riječ »usvaja«.
Članak 13.
Članak 42. Statuta mijenja se i glasi:
»Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju većinom
glasova svih članova predstavničkog tijela.
Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino
obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju
pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.«
Članak 14.
Članak 48. Statuta mijenja se i glasi:
»Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih
redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona
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kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspuštanju općinskog vijeća sukladno odredbama zakona
kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.
Od dana konstituiranja Općinskog vijeća, član Općinskog vijeća ima sva prava
i dužnosti određene Ustavom, zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom, do prestanka
mandata.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje
od dana konstituiranja Općinkog vijeća do isteka tekućeg mandata općinskog vijeća
izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno
odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju općinskog vijeća sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.
Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne
prima plaću.
Član Općinskog vijeća za svoj rad u Općinskom vijeću ima pravo na naknadu
sukladno odluci Općinskog vijeća.
Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi
sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s
poslodavcem.
Član Općinskog vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv.«
Članak 15.
U članku 49. stavak 1. Statuta, u alineji 1. umjesto riječi »koja je zaprimljena
najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena
kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste« upisuje se », danom
dostave pisane ostavke«.
U članku 49. stavak 1. alineja 4. iza riječi »Općine« dodaju se riječi »danom
prestanka prebivališta«.
U članku 49. stavak 2. briše se.
U članku 49. stavak 3. umjesto riječi »nezavisnoj listi« upisuju se riječi »listi grupe
birača«.
Stavak 3. članka 49. postaje stavak 2.
Članak 16.
U članku 51. stavak 1. Statuta, u alineji 5. riječi »i zamjeniku načelnika« brišu se.
Članak 17.
U članku 52. stavak 3. Statuta, riječi »i njegovog zamjenika« brišu se.
Članak 18.
U članku 53. Statuta dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog
ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova općinskog vijeća, te predsjednika
i članova radnih tijela općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.«
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Članak 19.
U članku 57. Statuta dodaje se alineja 5. koja glasi:
»- obavještava općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom
predviđeni uvjeti i obavještava općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za
početak mandata zamjeniku vijećnika.«
Članak 20.
U članku 59. stavak 2. Statuta ispred riječi »četiri godine« dodaju se riječi »u
pravilu«.
Članak 21.
Članak 64. Statuta mijenja se i glasi:
»Općinski načelnik Općine Žminj nema zamjenika.
Ako za vrijeme trajanja mandata načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je
načelnik onemogućen obavljati dužnost zbog duže odsutnosti ili iz drugih razloga
spriječenosti, načelnika će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg načelnik imenuje na
početku mandata iz redova članova Općinskog vijeća.
Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju
dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine, a pritom
dužnosnicima i službenicima i namještenicima općine nije neposredno dostupan na
drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja
akata i sl.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova predstavničkog
tijela općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako
bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje
prava općinskog načelnika.
Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili
volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.«
Članak 22.
Članak 65. Statuta briše se.
Članak 23.
U članku 66. Statuta, u stavku 1. riječi »i zamjeniku načelnika« brišu se.
U članku 66. Statuta, stavci 2. i 3 mijenjaju se i glase:
»Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, u Općini će
se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe izbora dužnost
općinskog načelnika obavljat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.«
»O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave
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nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.«
Članak 24.
Članak 67. Statuta mijenja se i glasi:
»Općinski načelnik može se opozvati u postupku propisanom člankom 26.
ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika,
mandat mu prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja
prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada
Republike Hrvatske.«
Članak 25.
U Statutu, u članku 70., dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu.«
Članak 26.
Članak 77. Statuta Općine Žminj, mijenja se i glasi:
»Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju
(imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne
osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog
odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja
mjesnog odbora.«
Članak 27.
U članku 81. Statuta, stavak 2. mijenja se i glasi:
»Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima
biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora.«
Članak 28.
U članku 90. stavku 3. Statuta, umjesto riječi »raspustiti vijeće« upisuju se riječi
»općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća«.
Članak 29.
U preostalom dijelu Statut Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 5/18 i
1/20) ostaje i dalje na snazi u neizmijenjenom tekstu.
Članak 30.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Žminj, osim članaka 7., 13., 16., 17., 21., 22., 23. i 24. koji stupaju
na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih
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lokalnih izbora za članove općinskog vijeća te općinskog načelnika.

KLASA: 012-03/18-01/01
URBROJ: 2171/04-01-21-5
Žminj, 23. veljače 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Sanjin Stanić, v.r.

298
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 i 1/20), Općinsko vijeće Općine Žminj na svojoj
sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj za 2021. 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 2021. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Žminj za 2021.
godinu.
Članak 2.
U Proračunu Općine Žminj za 2021. godinu osigurana su sredstva za rad
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću Općine
Žminj u iznosu od 26.400,00 kuna.
Članak 3.
Za svakog člana općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da
svakoj pojedinoj političkoj stranci i listi grupe birača pripadaju sredstva razmjerno
broju njenih članova općinskog vijeća.

___________________________________________________________________________
24. veljače 2021.

Službeni glasnik Općine Žminj

Broj 1 / 2021

Stranica 27

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: 021-06/21-01/01
URBROJ: 2171/04-01-21-1
U Žminju, 23. veljače 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
Predsjednik općinskog vijeća
Sanjin Stanić, v.r.
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299
Na temelju odredbe članka 6., stavka 1. alineje 1. Odluke o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica RovinjRovigno («Službeni glasnik Općine Žminj», broj 9/20), te članka 41. Statuta Općine
Žminj («Službeni glasnik» Općine Žminj, br. 5/18 i 1/20) Općinsko vijeće Općine
Žminj, na sjednici održanoj dana 23. veljače 2021. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne
postrojbe Rovinj-Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno

Članak 1.
Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj-Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica
Rovinj-Rovigno daje se suglasnost na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe
Rovinj-Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno Urbroj: 2171-0124-20-120-2 utvrđen na Upravnom vijeću JVP Rovinj – Rovigno na elektroničkoj
sjednici od 10. prosinca 2020. godine.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke čini prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe RovinjRovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno Urbroj: 2171-01-24-20120-2 od 10. prosinca 2020. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom
glasniku» Općine Žminj.

KLASA: 214-01/21-01/03
URBROJ: 2171/04-01-21-2
Žminj, 23. veljače 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
Predsjednik Općinskog vijeća
Sanjin Stanić, v.r.
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Na temelju odredbe članka 32., stavka 3. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine
broj 125/19) i članka 54. stavka 1., a u skladu s člankom 53., stavkom 1. Zakona o
ustanovama („Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19), Upravno
vijeće
Javne
vatrogasne
postrojbe
Rovinj,
na
sjednici
održanoj
dana__________________godine, uz prethodnu suglasnost osnivača:
Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno od
2021.
Klasa/Classe:
Urbroj/Numprot:
Općinskog vijeća Općine Bale
Klasa/Classe:

od

2021.
Urbroj/Numprot:

Općinskog vijeća Općine Kanfanar
Klasa:

od

2021.

Općinskog vijeća Općine Žminj
Klasa:

od

Urbroj:
2021.
Urbroj:

donijelo je:

STATUT
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ROVINJ-ROVIGNO – UNITÀ DEI
VIGILI DEL FUOCO PUBBLICA ROVINJ-ROVIGNO

1.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se status, naziv, sjedište, djelatnost, područje djelovanja,
pečat i štambilj, zastupanje i predstavljanje, tijela, njihove ovlasti i način odlučivanja,
imovina i financijsko poslovanje, međusobna prava i obveze, unutarnju ustrojstvo i
odredbe o radnicima, način ostvarivanja suradnje sa sindikatom, javnost rada, zaštita
tajnosti podataka te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Javne
vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
(u daljnjem tekstu: Javna vatrogasna postrojba).
Članak 2.
Javnu vatrogasnu postrojbu osnovali su Grad Rovinj-Rovigno, Općine Bale,
Kanfanar i Žminj osnivačkim aktom – Sporazumom o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Rovinj-Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno.
2.

STATUS JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
Članak 3.

Javna vatrogasna postrojba je javna ustanova, u vlasništvu osnivača: Grada
Rovinja-Rovigno, Općine Bale, Kanfanar i Žminj, koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao
javnu službu na području Grada Rovinja-Rovigno, Općina Bale, Kanfanar i Žminj.
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Članak 4.
(1) Odluku o statusnim promjenama i prestanku rada Javne vatrogasne postrojbe donose
osnivači.
(2) Osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja gradonačelnik odnosno načelnik
općine, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
3.

NAZIV I SJEDIŠTE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
Članak 5.

(1) Naziv Javne vatrogasne postrojbe je: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJROVIGNO- UNITÁ DEI VIGILI DEL FUOCO PUBBLICA ROVINJ-ROVIGNO.
(2) Skraćeni naziv je: JVP Rovinj-Rovigno – UVFP Rovinj-Rovigno.
Članak 6.
(1) Sjedište Javne vatrogasne postrojbe je u Rovinj-Rovigno, Istarska 13/a.
(2) Naziv Javne vatrogasne postrojbe mora biti istaknut na zgradi u kojoj je sjedište
Javne vatrogasne postrojbe.
Članak 7.
Odluku o promjeni naziva i sjedišta Javne vatrogasne postrojbe donose osnivači,
na prijedlog Vatrogasnog vijeća.
4.

DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
Članak 8.

(1) Djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe su:
-

gašenje požara i spašavanje ljudi, životinja i imovine ugroženih požarom i
eksplozijom ili drugim ugrozama na kopnu, vodi i ispod vodene površine;
pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama na kopnu, vodi i ispod
vodene površine;
obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama;

-

sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija;

-

pružanje usluga vatrogasnih (protupožarnih) osiguranja i tehničke zaštite;

-

pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti;

-

pružanje usluge najma prostora;

-

pružanje usluge prijevoza vode;

-

pružanje usluge ispumpavanja;
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-

pružanje usluge nadzora nad vatrodojavnim sustavom;

-

iznajmljivanje vatrogasne opreme;

-

pripremanje i organizacija seminara iz djelatnosti;

-

osposobljavanje i usavršavanje u sustavu vatrogastva;

-

izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti.
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(2) Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, odnosno djelatnosti upisanih u sudski
registar, Javna vatrogasna postrojba može obavljati i druge djelatnosti, ako se one u
manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.
Članak 9.
(1) Javna vatrogasna postrojba može promijeniti ili proširiti djelatnost.
(2) Odluku o promjeni ili proširenju djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe donose
osnivači, na prijedlog Vatrogasnog vijeća.
5.

PODRUČJE DJELOVANJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
Članak 10.

(1) Javna vatrogasna postrojba djeluje na području Grada Rovinja-Rovigno, Općina Bale,
Kanfanar i Žminj.
(2) Javna vatrogasna postrojba može sudjelovati i u vatrogasnim intervencijama izvan
područja Osnivača, sukladno zakonu i drugim važećim propisima, odgovarajućim
planovima zaštite od požara, vatrogasnim i provedbenim planovima te na temelju
sporazuma o sufinanciranju s drugim jedinicama lokalne samouprave, vodeći računa da
se osigura neprekidna nužna protupožarna zaštita područja Osnivača.
(3) Na temelju zapovijedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika, Javna vatrogasna
postrojba dužna je sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan područja djelovanja.
6.

PEČAT, ŠTAMBILJ I ZNAK JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
Članak 11.

(1) U pravnom prometu Javna vatrogasna postrojba koristi pečate i štambilje.
(2) Pečat Javne vatrogasne postrojbe je okruglog oblika, promjera 30 mm, na čijem se
obodu nalazi natpis: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ-ROVIGNO, ispod u
drugom krugu, UNITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO PUBBLICA a u sredini je vatrogasni znak
koji se sastoji od vatrogasne kacige iza koje se nalazi prekrižena vatrogasna sjekirica i
baklja.
(3) Za svakodnevno poslovanje Javna vatrogasna postrojba ima štambilj koji je
pravokutnog oblika na kojem je upisan tekst: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA – prvi
red, UNITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO PUBBLICA – drugi red, ROVINJ-ROVIGNO – treći red.
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(4) U slučaju da Javna vatrogasna postrojba ima više pečata i štambilja oni moraju biti
označeni rednim brojevima.
(5) Pečati i štambilji JVP Rovinj-Rovigno – UVFP Rovinj-Rovigno su dvojezični.
Članak 12.
(1) Pečatom se ovjeravaju isprave i akti Javne vatrogasne postrojbe u pravnom prometu.
(2) Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće administrativno – financijsko poslovanje
Javne vatrogasne postrojbe.
(3) Odlukom zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe određuje se broj pečata i
štambilja, način korištenja i čuvanja pečata i štambilja.
Članak 13.
Javna vatrogasna postrojba ima znak koji je pleter okruglog oblika sa grbom RH u
središtu kojega je vatrogasna kaciga sa bakljom i sjekiricom. Uz gornji rub znaka ispisan
je tekst JVP-UVFP, a uz donji rub ROVINJ-ROVIGNO.
7.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 14.

(1) Javnu vatrogasnu postrojbu zastupa i predstavlja zapovjednik.
(2) Zapovjednik može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Javne vatrogasne
postrojbe u pravnom prometu, u granicama svojih ovlasti. Punomoć se izdaje sukladno
odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
(3) Zapovjednik
dokumentacije.
8.

određuje

osobe

ovlaštene

za

potpisivanje

financijske

i

druge

TIJELA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
Članak 15.
Tijela vatrogasne postrojbe su:

-

Vatrogasno vijeće,

-

Zapovjednik.

1. Vatrogasno vijeće
Članak 16.
Vatrogasno vijeće upravlja Javnom vatrogasnom postrojbom te u tom smislu:
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donosi Statut, uz prethodnu suglasnost osnivača;
donosi opće akte, na prijedlog zapovjednika;
predlaže osnivačima statusne promjene, promjenu ili proširenje djelatnosti te
promjenu naziva i sjedišta Javne vatrogasne postrojbe;
raspisuje natječaj te utvrđuje prijedlog za imenovanje zapovjednika;
. donosi odluku o raspisivanju natječaja za zapošljavanje radnika Javne vatrogasne
postrojbe;
donosi programe rada i razvoja, na prijedlog zapovjednika i nadzire njihovo
provođenje;
donosi financijski plan i godišnji financijski izvještaj;
raspravlja i odlučuje o izvješću zapovjednika o radu Javne vatrogasne postrojbe;
odlučuje o stjecanju novih nekretnina, njihovom opterećenju i otuđenju, uz prethodnu
suglasnost osnivača;
odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđenju ostale imovine vrijednosti iznad
200.000,00 kn na prijedlog zapovjednika, a vezano uz usvojeni program rada i
financijski plan;
odlučuje o prigovorima na akte od strane zapovjednika;
donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim
pravima radnika;
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Javne
vatrogasne postrojbe.
Članak 17.

(1) Vatrogasno vijeće ima tri (3) člana, a čine ga:
jedan (1) predstavnik iz reda Vatrogasne zajednice županije,
-

jedan (1) predstavnik iz reda osnivača,

-

jedan (1) predstavnik iz reda radnika Javne vatrogasne postrojbe.

(2) Člana vatrogasnog vijeća iz stavka 1., podstavka 1. ovog članka imenuje vatrogasna
zajednice županije.
(3) Člana Vatrogasnog vijeća iz stavka 1., podstavka 2. ovog članka imenuje većinski
osnivač u kojem je sjedište Javne vatrogasne postrojbe.
(4) Člana Vatrogasnog vijeća iz stavka 1., podstavka 3. ovog članka biraju između sebe
radnici zaposleni u Javnoj vatrogasnoj postrojbi na slobodnim i neposrednim izborima,
tajnim glasovanjem, na način utvrđen zakonom.
(5) Izbor člana Vatrogasnog vijeća iz stavka 3. i 4. ovog članka obaviti će se najkasnije u
roku od 15 dana od dana imenovanja člana Vatrogasnog vijeća od strane Vatrogasne
zajednice županije.
(6) Predsjednik vatrogasnog vijeća je predstavnik iz reda osnivača.
(7) Mandat članova Vatrogasnog vijeća traje pet (5) godina, a počinje teći danom
konstituiranja Vatrogasnog vijeća.
(8) Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu.
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Članak 18.
(1) Prvu konstituirajuću sjednicu Vatrogasnog vijeća saziva Zapovjednik u roku od 30
dana od dana imenovanja članova Vatrogasnog vijeća.
(2) Predsjednik vatrogasnog vijeća saziva i vodi sjednice Vatrogasnog vijeća, a najmanje
jednom u tri (3) mjeseca te potpisuje akte koje donosi Vatrogasno vijeće, a u pitanju
odlučivanja ima položaj člana.
(3) Predsjednik Vatrogasnog vijeća dužan je sazvati sjednicu na zahtjev zapovjednika ili
člana Vatrogasnog vijeća.
(4) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Vatrogasnog vijeća zamjenjuje ga,
sa svim ovlastima predsjednika, član Vatrogasnog vijeća kojeg on za to ovlasti.
Članak 19.
(1) Članu Vatrogasnog vijeća iz reda Vatrogasne zajednice županije, odnosno osnivača
prestaje mandat:
-

na osobni zahtjev,

-

ako bude razriješen.

(2) Članu Vatrogasnog vijeća koji je izabran iz reda radnika Vatrogasne postrojbe
prestaje mandat:
-

na osobni zahtjev,

-

ako mu prestane radni odnos u Javnoj vatrogasnoj postrojbi,

-

opozivom radnika Javne vatrogasne postrojbe na način utvrđen zakonom.

(3) U slučaju kada članu Vatrogasnog vijeća mandati prestaje prije isteka vremena na
koji je imenovan, odnosno izabran, novom članu Vatrogasnog vijeća mandat traje do
isteka mandata člana Vatrogasnog vijeća umjesto kojeg je imenovan, odnosno izabran.
Članak 20.
(1) Član Vatrogasnog vijeća može biti razriješen, odnosno opozvan u sljedećim
slučajevima:
-

ako se ne pridržava uputa i smjernica tijela, odnosno osoba koje su ga imenovale,
odnosno izabrale,

-

ako sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka ili odluka kojima se nanosi šteta
Javnoj vatrogasnoj postrojbi, a na to je bio upozoren,

-

ako zanemaruje obveze člana Vatrogasnog vijeća.

(2) O razrješenju, odnosno o opozivu člana Vatrogasnog vijeća odlučuje tijelo, odnosno
organizacija, odnosno osobe koje su ga imenovale, odnosno izabrale.
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Članak 21.
(1) Vatrogasno vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama.
(2) Vatrogasno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici prisutna
natpolovična većina ukupnog broja članova Vatrogasnog vijeća.
(3) Vatrogasno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim u
slučajevima donošenja statuta, financijskog plana i financijskog izvještaja, kad odluke
donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Vatrogasnog vijeća.
(4) Vatrogasno vijeće donosi poslovnik o radu Vatrogasnog vijeća kojim se pobliže
uređuju pitanja iz djelokruga rada Vatrogasnog vijeća koja nisu regulirana zakonom i
ovim Statutom.
Članak 22.
(1) O radu sjednice Vatrogasnog vijeća vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznesenim prijedlozima, o
sudjelovanju na raspravi te o donesenim aktima.
(3) Zapisnik potpisuje zapisničar i predsjednik Vatrogasnog vijeća.
(4) Zapisnik se obvezno dostavlja članovima Vatrogasnog vijeća uz poziv i materijal za
sljedeću sjednicu vatrogasnog vijeća.
2. Zapovjednik
Članak 23.
Zapovjednik je poslovodni i stručni voditelj Javne vatrogasne postrojbe te u tom
svojstvu:
-

organizira i vodi rad i poslovanje Javne vatrogasne postrojbe;

-

predstavlja i zastupa Javnu vatrogasnu postrojbu;

-

poduzima odgovarajuće radnje u ime i za račun Javne vatrogasne postrojbe;

-

odgovara za zakonitost rada Javne vatrogasne postrojbe;

-

odgovara za financijsko poslovanje Javne vatrogasne postrojbe;

-

predlaže plan i program rada Javne vatrogasne postrojbe Vatrogasnom vijeću;

-

podnosi pisano izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe jednom godišnje
Vatrogasnom vijeću;

-

samostalno donosi odluke u vezi s djelovanjem Javne vatrogasne postrojbe iz
svog djelokruga;

-

samostalno donosi odluke o stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine Javne
vatrogasne postrojbe čija vrijednost iznosi do 200.000,00 kn;
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-

donosi odluke u prvom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim
pravima radnika;

-

po odluci Vatrogasnog vijeća raspisuje natječaj za zapošljavanje;

-

na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za zapošljavanje JVP Rovinj –
UVFP Rovinj-Rovigno sklapa ugovore o radu sa izabranim kandidatom;

-

organizira rad i obavlja raspored radnika Javne vatrogasne postrojbe;

-

obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i općim aktima Javne
vatrogasne postrojbe.
Članak 24.

(1) Odluku o imenovanju i razrješenju zapovjednika donosi utvrđeni čelnik jedinice
lokalne samouprave na prijedlog Vatrogasnog vijeća, uz prethodnu suglasnost
županijskog vatrogasnog zapovjednika.
(2) Zapovjednik se imenuje na vrijeme od pet (5) godina. Po isteku mandata ista osoba
može biti ponovno imenovana za zapovjednika.
(3) Osoba koja se imenuje zapovjednikom mora udovoljavati uvjetima propisanima
Zakonom o vatrogastvu i unutarnjim aktima Javne vatrogasne postrojbe te mora
poznavati hrvatski i talijanski jezik.
Članak 25.
(1) Zapovjednik se imenuje na temelju provedenog javnog natječaja.
(2) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje zapovjednika donosi
Vatrogasno vijeće, najkasnije jedan (1) mjesec prije isteka mandata na koji je
zapovjednik imenovan.
(3) U javnom natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na
koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni
kandidati biti obaviješteni o izboru.
(4) Rok za prijavu kandidata je osam (8) dana od objave natječaja.
(5) Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u Narodnim novinama, pri Zavodu za
zapošljavanje, na mrežnim stranicama Vatrogasne postrojbe
te na oglasnoj ploči
Vatrogasne postrojbe.
(6) Prijavljeni kandidati o izboru moraju biti obaviješteni u roku ne dužem od 45 dana od
dana isteka roka za podnošenje prijava.
(7) U roku od petnaest (15) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata za
zapovjednika, Vatrogasno vijeće će obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i
dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest
(15) dana od dana primitka te obavijesti, može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog
suda u skladu sa Zakonom o ustanovama.
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Članak 26.
(1) Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude
izabran, javni natječaj će se ponoviti.
(2) Do imenovanja zapovjednika na temelju ponovljenog javnog natječaja, imenovati će
se vršitelj dužnosti zapovjednika, na vrijeme do, najduže, godinu dana.
(3) Vršitelj dužnosti zapovjednika ima sva prava i obveze zapovjednika.
Članak 27.
(1) Zapovjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan u
slučajevima i na način utvrđen zakonom.
(2) U slučaju razrješenja zapovjednika prije isteka vremena na koje je imenovan,
utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave će uz prethodnu suglasnost županijskog
vatrogasnog zapovjednika, imenovati vršitelja dužnosti zapovjednika, a Vatrogasno
vijeće je dužno raspisati javni natječaj za imenovanje zapovjednika u roku od 30 dana od
dana imenovanja vršitelja dužnosti.
Članak 28.
(1) Zapovjednik ima zamjenika zapovjednika.
(2) Zamjenik zapovjednika pomaže zapovjedniku u obavljanju odgovarajućih poslova,
odnosno obavlja odgovarajuće poslove koje mu zapovjednik povjeri te zamjenjuje
zapovjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.
(3) Zamjenik zapovjednika mora ispunjavati uvjete iz članka 24., stavka 3. ovog Statuta.
Članak 29.
(1) Zamjenika zapovjednika imenuje zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe na mandat
od pet (5) godina.
(2) Na razrješenje zamjenika zapovjednika primjenjuju se odredbe utvrđene člankom
27., stavkom 1. ovog Statuta.
Članak 30.
(1) Pomoćnika zapovjednika imenuje zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe iz redova
radnika u Vatrogasnoj postrojbi, na mandat od pet (5) godina.
(2) Na razrješenje pomoćnika zapovjednika primjenjuju se iste odredbe kao i za
zamjenika zapovjednika.
(3) Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe može imati najviše pet (5) pomoćnika
zapovjednika.
9.

IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

Članak 31.
Financijsko poslovanje Javne vatrogasne postrojbe obavlja se u skladu sa
zakonom i drugim propisima.
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Članak 32.
(1) Sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se iz proračuna osnivača te
iz drugih izvora sukladno zakonu.
(2) Sredstva koja Javna vatrogasna postrojba ostvari vlastitom djelatnošću, mogu se
koristiti samo za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti.
(3) Odluku o načinu korištenja sredstava iz stavka 2. ovoga članka donosi Vatrogasno
vijeće.
Članak 33.
Sredstva za rad i poslovanje Javne vatrogasne postrojbe koriste se samo za
namjene utvrđene zakonom te financijskom planu i godišnjim planom i programom rada
Javne vatrogasne postrojbe.
Članak 34.
(1) Javna vatrogasna postrojba za obveze prema trećima odgovara cijelom svojom
imovinom.
Nekretnine koje su člankom 12. Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe osigurali osnivači za obavljanje njene djelatnosti ne mogu se otuđiti niti
opteretiti.
(2) Osnivači Javne vatrogasne postrojbe solidarno i neograničeno odgovaraju za njezine
obveze.
(3) Ako u obavljanju svoje djelatnosti Javna vatrogasna postrojba ostvari manjak
prihoda, isti će pokriti osnivač.
(4) Ako u obavljanju svoje djelatnosti Javna vatrogasna postrojba ostvari višak prihoda,
taj se višak prihoda upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Javne
vatrogasne postrojbe, sukladno planu i programu razvoja.
Članak 35.
Nalogodavac i odgovorna osoba za pravilno planiranje i izvršavanje financijskog
plana je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe.
10.

MEĐUSOBNA
POSTROJBE

PRAVA

I

OBVEZE

OSNIVAČA

I

JAVNE

VATROGASNE

Članak 36.
Osnivači davanjem prethodne suglasnosti na statut Javne vatrogasne postrojbe,
imenovanjem člana Vatrogasnog vijeća, imenovanjem zapovjednika, sudjelovanjem u
gospodarenju nekretninama te razmatranjem izvješća o radu Javne vatrogasne
postrojbe, poduzima odgovarajuće mjere da se osigura obavljanje djelatnosti Javne
vatrogasne postrojbe suglasno sa zakonom, odlukom iz članka 2. ovog Statuta i ovim
Statutom.
Članak 37.
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Javna vatrogasna postrojba je dužna uredno i neprekidno obavljati svoju
djelatnost i racionalno poslovati, a najmanje jednom godišnje, bez posebnog traženja
osnivača, dužna je osnivačima podnijeti izvješće o svom radu
Članak 38.
Javna vatrogasna postrojba ima pravo tražiti od osnivača da, sukladno njegovoj
nadležnosti i objektivnim mogućnostima, osigura druga odgovarajuća sredstva i uvjete za
njen rad.
11.

UNUTARNJE USTROJSTVO I RADNICI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
Članak 39.

Unutarnje ustrojstvo, minimalni broj radnika, uvjeti za pojedina radna mjesta te
poslovi i zadaci određuju se posebnim općim aktom Javne vatrogasne postrojbe, polazeći
od principa potreba i racionalnosti poslovanja, sukladno vatrogasnom planu jedinice
lokalne samouprave usklađenim s vatrogasnim planom Republike Hrvatske i vatrogasnim
planom županije.
Članak 40.
(1) Radna mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi popunjavaju se putem javnog natječaja,
kojeg raspisuje zapovjednik, na temelju odluke vatrogasnog vijeća.
(2) U javnom natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na
koje se sklapa ugovor o radu, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će
prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.
(3) Rok za prijavu kandidata je osam (8) dana od objave natječaja.
(4) Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se pri Zavodu za zapošljavanje, na
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe.
(5) Prijavljeni kandidati o izboru moraju biti obaviješteni u roku ne dužem od 45 dana od
dana isteka roka za podnošenje prijava.
(6) Prijavljeni kandidati imaju pravo u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti
podnijeti pisani prigovor.
Članak 41.
(1) Javna vatrogasna postrojba može imati i stručnu službu koja obavlja stručne i
administrativne poslove.
(2) Na radne odnose zaposlenih u stručnoj službi primjenjuju se opći propisi o radu, ako
ovim Zakonom, statutom ili kolektivnim ugovorom nije drukčije propisano.
(3) Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe aktom o unutarnjem ustroju propisuje
uvjete koje moraju ispunjavati zaposleni u stručnoj službi.
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SURADNJA SA SINDIKATOM
Članak 42.

(1) Sindikalno organiziranje u Javnoj vatrogasnoj postrojbi je slobodno.
(2) Javna vatrogasna postrojba dužna je sindikalnom povjereniku staviti na raspolaganje
obavijesti koje su mu potrebne za obavljanje njegove dužnosti te omogućiti uvid u akte i
dokumente u vezi s ostvarivanjem i zaštitom prava radnika iz radnog odnosa.
13.

JAVNOST RADA
Članak 43.

(1) Rad Javne vatrogasne postrojbe je javan.
(2) Objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Javne vatrogasne
postrojbe na oglasnoj ploči i njenim mrežnim stranicama te davanjem informacija u
sredstvima javnog priopćavanja, upoznaje se javnost, odnosno građani i druge pravne
osobe s organizacijom rada, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Javne
vatrogasne postrojbe te radom Javne vatrogasne postrojbe kao javne ustanove.
(3) Uvid u dokumentaciju Javne vatrogasne postrojbe te druge materijale u svezi s
radom Javne vatrogasne postrojbe omogućiti će se svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi,
sukladno zakonu i općim aktima Javne vatrogasne postrojbe kojima se uređuje pravo na
pristup informacijama.
(4) Odredba stavka 3. ovog članka ne odnosi se na materijale i dokumente koji sadrže
informaciju koja je izuzeta od prava na uvid.
Članak 44.
Za davanje odgovarajućih priopćenja sredstvima javnog priopćavanja u smislu
članka 43. ovog Statuta ovlašten je zapovjednik te njegov zamjenik u mjeri u kojoj ga za
to ovlasti zapovjednik, odnosno druge osobe koje ovlasti zapovjednik za njihov djelokrug
rada.
14.

ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA
Članak 45.

(1) Tajnim se podacima smatraju podaci koje zapovjednik, sukladno pozitivnim propisima
i općem aktu odredi tajnim, kao i svi podaci koje kao tajne javno tijelo ili druga pravna
osoba priopći Javnoj vatrogasnoj postrojbi.
(2) Radnici Javne vatrogasne postrojbe dužni su čuvati sve podatke koji se smatraju
tajnima bez obzira na način saznanja o tim podacima ili pribavljanja, odnosno stjecanja
mogućnosti uvida u takve podatke.
(3) Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obaveze.
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(4) Obveza čuvanja tajnih podataka traje i nakon prestanka radnog odnosa u Javnoj
vatrogasnoj postrojbi, sukladno pozitivnim propisima.
(5) Obveza čuvanja tajnih podataka ne odnosi se na davanje podataka pravosudnim i
upravnim tijelima.
Članak 46.
Podatke koji su označeni kao tajni može nadležnom tijelu priopćiti zapovjednik ili
osoba koju on za to ovlasti.
15.

OPĆI I DRUGI AKTI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
Članak 47.

(1) Opći akti Javne vatrogasne postrojbe su Statut, pravilnici, poslovnici, procedure i
odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga djelatnosti Javne vatrogasne
postrojbe.
(2) Statut donosi Vatrogasno vijeće, uz prethodnu suglasnost osnivača.
(3) Ostale opće akte donosi Vatrogasno vijeće, na prijedlog zapovjednika.
Članak 48.
(1) Opći akti Javne vatrogasne postrojbe stupaju na snagu osmog dana od dana objave
na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe.
(2) Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

16.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 49.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Vatrogasne
postrojbe Rovinj donesen dana 30. lipnja 2000. godine.
Članak 50.
(1) Opći akti Javne vatrogasne postrojbe uskladiti će se s odredbama ovog Statuta nakon
njegova stupanja na snagu.
(2) Do donošenja akata u smislu stavka 1. ovog članka, ostaju na snazi postojeći opći
akti Javne vatrogasne postrojbe, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 51.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Javne vatrogasne
postrojbe.
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Članak 52.
Izmjene i dopune statuta donose se istim postupkom kao i statut.
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ROVINJ-ROVIGNO
UNITÀ DEI VIGLI DEL FUOCO PUBBLICA
ROVINJ-ROVIGNO
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
___________________________
UR.BROJ/
Rovinj-Rovigno, XX.XX.2021.
Utvrđuje se da je ovaj Statut, Broj:
/2021, objavljen na oglasnoj ploči Javne
Vatrogasne postrojbe dana______________ 2021. godine te da je tog dana i stupio na
snagu.

ZAPOVJEDNIK
__________________________________

300
Na temelju odredbe članka 7., stavka 1., točke 2. i stavka 2., članka 12., stavaka 1., 3. i
5. Zakona o ustanovama («Narodne novine», broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
članka 31. stavaka 2. i 5., a u skladu s člankom 122., stavkom 2. Zakona o vatrogastvu
(«Narodne novine», 125/19), te članka 41. Statuta Općine Žminj («Službeni glasnik» Općine
Žminj br. 5/18 i 1/20) Općinsko vijeće Općine Žminj, na sjednici održanoj dana 23. veljače
2021. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe RovinjRovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno

Članak 1.
U Preambuli Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità
dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno kod navođenja Zakona o vatrogastvu broj u
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zagradi: “(«Narodne novine», br. 127/19)” zamjenjuje se brojem u zagradi kako slijedi:
“(«Narodne novine», br. 125/19)”.
Članak 2.
U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:
“U slučaju promjene djelatnosti odluku o promjeni djelatnosti, osim o promjeni
vatrogasne djelatnosti donosi Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe uz prethodnu
suglasnost predstavničkih tijela Osnivača.”.
U istom članku stavak 3. točke 1-4 mijenjaju se i glase:
“
• sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija;
• gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom
eksplozijom;
• pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama;
• obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a
provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.”.
U istom članku stavak 8. mijenja se i glasi:
“Područje djelovanja i odgovornosti Javne vatrogasne postrojbe utvrđuje se na temelju
Vatrogasnih planova Osnivača, planova zaštite od požara i zajedničkom procjenom
ugroženosti od požara.”.
Članak 3.
U članku 7. stavak 3. briše se riječ: “većinskog“.
U istom članku iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
“Zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, uz prethodnu suglasnost županijskog
vatrogasnog zapovjednika, imenuje i razrješava Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno, na
mandat od pet godina na temelju javnog natječaja.”.
Članak 4.
U članku 11. stavak 1. brišu se točke 3. i 4.
Članak 5.
U članku 13. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
“Dobit ostvarena vlastitom djelatnošću može se koristiti za provedbu vatrogasne
djelatnosti i aktivnosti.“.
Članak 6.
Članak 17. mijenja se i glasi:
“Poslove i broj profesionalnih vatrogasaca utvrditi će Vatrogasno vijeće zasebnim
aktom, sukladno planu zaštite od požara te vatrogasnom planu jedinice lokalne samouprave
usklađenim s vatrogasnim planom Republike Hrvatske i vatrogasnim planom županije.“.
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Članak 7.
Ova Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Rovinj-Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno stupa na snagu osmog
dana od dana objave u «Službenom glasniku» Općine Žminj.

KLASA: 214-01/20-01/1
URBROJ: 2171/04-01-21-5
Žminj, 23. veljače 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
Predsjednik Općinskog vijeća
Sanjin Stanić, v.r.

301
Na temelju članka 41. Statuta Općine Žminj («Službeni glasnik» Općine Žminj, br.
5/18 i 1/20) Općinsko vijeće Općine Žminj, na sjednici održanoj dana 23. veljače
2021. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog I. Aneksa Sporazuma o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica
Rovinj-Rovigno

Članak 1.
Općinskom načelniku Općine Žminj daje se suglasnost na sklapanje I.Aneksa
Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno - Unità dei vigili
del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke čini nacrt I.Aneksa Sporazuma o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica RovinjRovigno.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom
glasniku» Općine Žminj.

KLASA: 214-01/20-01/1
URBROJ: 2171/04-01-21-7
Žminj, 23. veljače 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
Predsjednik Općinskog vijeća
Sanjin Stanić, v.r.

Na temelju odredbe članka 7., stavka 1., točke 2. i stavka 2., članka 12., stavaka 1., 3. i 5.
Zakona o ustanovama («Narodne novine», br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka
31. stavaka 2. i 5., a u skladu s člankom 122., stavkom 2. Zakona o vatrogastvu («Narodne
novine», br. 125/19), članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik» Grada
Rovinja-Rovigno, br. 3/18 i 5/18), članka 50. Statuta Općine Bale («Službeni glasnik» Općine
Bale, br. 01/18 i 03/20), članka 41. Statuta Općine Žminj («Službeni glasnik» Općine Žminj,
br. 05/18 i 1/20) i članka 33. Statuta Općine Kanfanar («Službeni glasnik» Općine Kanfanar,
br. 02/09 i 03/13) i Odluke Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno KLASA/CLASSE:
_______ URBROJ/NUMPROT: __________ od ________, Odluke Općinskog vijeća Općine
Bale-Valle KLASA/CLASSE: _______ URBROJ/NUMPROT: ______ od _______, Odluke
Općinskog vijeća Općine Žminj KLASA: _____________ URBROJ: _______ od ______,
Odluke Općinskog vijeća Općine Kanfanar KLASA: __________ URBROJ: ______ od
________
Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno, OIB: 25677819890, kojeg
zastupa gradonačelnik dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.
Općina Bale-Valle, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale, OIB: 05198666627 koju zastupa
općinski načelnik Edi Pastrovicchio
Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj, OIB: 55323221255, koju zastupa općinski
načelnik Željko Plavčić, mag.oec.
Općina Kanfanar, Trg Marka Zelka 6, 52352 Kanfanar, OIB: 67683397343, koju zastupa
općinski načelnik Sandro Jurman
zaključuju
I. ANEKS SPORAZUMA
O OSNIVANJU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ROVINJ-ROVIGNO – UNITÀ DEI
VIGILI DEL FUOCO PUBBLICA ROVINJ-ROVIGNO
Članak 1.
U Preambuli Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno –
Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno kod navođenja Zakona o vatrogastvu broj u
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zagradi: “(«Narodne novine», br. 127/19)” zamjenjuje se brojem u zagradi kako slijedi:
“(«Narodne novine», br. 125/19)”.
Članak 2.
U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:
“U slučaju promjene djelatnosti odluku o promjeni djelatnosti, osim o promjeni
vatrogasne djelatnosti donosi Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe uz prethodnu
suglasnost predstavničkih tijela Osnivača.”.
U istom članku stavak 3. točke 1-4 mijenjaju se i glase:
“
• sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija;
• gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom
eksplozijom;
• pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama;
• obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a
provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.”.
U istom članku stavak 8. mijenja se i glasi:
“Područje djelovanja i odgovornosti Javne vatrogasne postrojbe utvrđuje se na temelju
Vatrogasnih planova Osnivača, planova zaštite od požara i zajedničkom procjenom
ugroženosti od požara.”.
Članak 3.
U članku 7. stavak 3. briše se riječ: “većinskog“.
U istom članku iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
“Zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, uz prethodnu suglasnost županijskog
vatrogasnog zapovjednika, imenuje i razrješava Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno, na
mandat od pet godina na temelju javnog natječaja.”.
Članak 4.
U članku 11. stavak 1. brišu se točke 3. i 4.
Članak 5.
U članku 13. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
“Dobit ostvarena vlastitom djelatnošću može se koristiti za provedbu vatrogasne
djelatnosti i aktivnosti.“.
Članak 6.
Članak 17. mijenja se i glasi:
“Poslove i broj profesionalnih vatrogasaca utvrditi će Vatrogasno vijeće zasebnim
aktom, sukladno planu zaštite od požara te vatrogasnom planu jedinice lokalne samouprave
usklađenim s vatrogasnim planom Republike Hrvatske i vatrogasnim planom županije.“.
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Članak 7.
Ovaj I. aneks Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno –
Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno stupa na snagu danom potpisivanja sviju
sporazumnih strana.
OPĆINA BALE-VALLE
NAČELNIK
Edi Pastrovicchio
_____________________

GRAD ROVINJ-ROVIGNO
GRADONAČELNIK
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.
_____________________________
KLASA/CLASSE:
URBROJ/NUMPROT:
Rovinj-Rovigno, __________
____________

KLASA/CLASSE:
URBROJ/NUMPROT:
Bale-Valle,

OPĆINA KANFANAR
NAČELNIK
Sandro Jurman
mag.oec.
_____________________________

OPĆINA ŽMINJ
NAČELNIK
Željko Plavčić,
____________________

KLASA:
URBROJ:
Kanfanar, ___________
_____________

KLASA:
URBROJ:
Žminj,
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Na temelju članka 35. 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), članka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama
(“Narodne novine”, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 7. i 8. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13 i
98/19) i članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 05/18.
i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Žminj na sjednici održanoj dana 23. veljače 2021.
godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Žminj“
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 3. stavak 1. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića
„Žminj“, KLASA: 601-01/20-01/04, URBROJ: 2171/04-01-20-1 od 10.07.2020.
(„Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 05/20) na način da sada glasi:
„Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i
predškolske dobi od navršenih 6 (šest) mjeseci života do polaska u osnovnu školu.“
Članak 2.
U preostalom dijelu Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića „Žminj („Službeni glasnik
Općine Žminj“ broj 05/20) ostaje i dalje na snazi u neizmijenjenom tekstu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku”
Općine Žminj.

KLASA: 601-01/20-01/04
URBROJ: 2171/04-01-21-9
Žminj, 23. veljače 2021.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Sanjin Stanić, v.r.

___________________________________________________________________________
24. veljače 2021.

Broj 1 / 2021

Službeni glasnik Općine Žminj

Stranica 49

303

Temeljem članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom
planu (“Narodne novine” broj 124/14., 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), članka
68. stavka 4. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08., 136/12. i 15/15.),
članka 148. Općeg poreznog zakona (“Narodne novine” br. 115/16., 106/18., 121/19.,
32/20. i 42/20.) te članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj
br. 05/18. i 1/20.) na prijedlog Općinskog načelnika Općinsko vijeće na sjednici
održanoj 23. veljače 2021. godine donijelo je

ODLUKU
o otpisu potraživanja Općine Žminj

Članak 1.
Ovom Odlukom se sukladno zakonskim propisima utvrđuje otpis dospjelih, a
nenaplativih, te neosnovanih potraživanja Općine Žminj.
Članak 2.
Odobrava se otpis zastarjelih i nenaplativih potraživanja Općine Žminj u
ukupnom iznosu od 63.830,82 kuna i to s osnove:
165122 grobna naknada - godišnje – 19.936,00 kuna
165261 ukopi - 6.995,00 kuna
16429 potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine – 1.500,01 kuna
16414 potraživanja za zatezne kamate – 971,69 kuna
16831 ostali prihodi – 250,00 kuna
165121 naknada za korištenje J.P. – 32.879,00 kuna
16424 potraživanja za naknade za ceste - 1.178,52 kuna
165221 naknada za uređenje voda – pravne osobe – 31,50 kuna
165321 komunalna naknada – pravne osobe – 89,10 kuna
Odobrava se otpis neosnovanih potraživanja Općine Žminj u ukupnom iznosu
od 51.758,23 kuna i to s osnove:
165223 naknada za zaštitu voda-priključci na kanalizaciju – 31.588,49 kuna
1721419 utužena potraživanja, grobna mjesta – 20.169,74 kuna
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Članak 3.
Analitički pregled potraživanja iz članka 2. Odluke je sastavni dio ove Odluke i
neće se javno objaviti.
Članak 4.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj za provedbu ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Žminj.

Klasa: 406-01/20-01/03
Urbroj: 2171/04-01-21-6
Žminj, 23. veljače 2021.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Sanjin Stanić, v.r.
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Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18,
31/20 ) i članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 5/18,
1/20) Općinsko vijeće Općine Žminj je na sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine
donijelo

ODLUKU
o usvajanju izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području
općine Žminj za 2020.g. i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne
zaštite za 2021.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području općine Žminj za
2020.g. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Žminj za
2021.godinu.
Članak 2.
Stanje sustava civilne zaštite na području općine Žminj za 2020. godinu i
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. 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: 810-03/20-01/12
URBROJ: 2171/04-01-21-7
Žminj, 23. veljače 2021.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
Predsjednik
SANJIN STANIĆ, v.r.
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OPĆINA ŽMINJ

IZVJEŠĆE O STANJU SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE
u 2020.godini

Žminj, siječanj, 2021.
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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, 118/18, 31/20.) 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, 118/18,
31/20).
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
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samouprave dužne izraditi i usvojiti na predstavničkom tijelu Procjenu rizika od velikih
nesreća.
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.
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:81003/17-01/01, 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 Žminj 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 2020. godine održana je sjednica Stožera civilne zaštite Općine kao tematska sjednica
vezana uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2020. 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 2020.
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 administrativnostručnih 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.
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
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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.

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.
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
Javna vatrogasne postrojba Rovinj pored gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine,
kontinuirano u okviru svojih nadležnosti provodi i preventivne mjere zaštite od požara s ciljem
smanjenja broja požara i nesreća, odnosno ublažavanja posljedica istih. Posebna pozornost
pridaje se ljetnoj požarnoj sezoni odnosno provedbi obveza iz Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara.
Izvadak iz Rješenja o registraciji
Javna vatrogasna postrojba Rovinj upisana je kod Trgovačkog suda u Rijeci 16.ožujka
2000. godine, pod nazivom Javna vatrogasna postrojba Rovinj – Unita dei vigili del fuoco
pubblica Rovigno, sa sjedištem u Rovinju, Istarska 13/a.
Skraćeni naziv JVP Rovinj – UVFP Rovigno
Predmet poslovanja – djelatnosti:
Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku
Hrvatsku a svoju funkciju u oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba vrši kroz:
-

-

organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija, kao
nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju drugi
subjekti (grad, općine, vatrogasne zajednice i dr.),
praćenje stanja zaštite od požara na području djelovanja Javne vatrogasne postrojbe,
poduzimanje mjera za koje je Javna vatrogasna postrojba ovlaštena,
briga o opremljenosti vatrogasnom tehnikom i opremom,
provedbu javnih vježbi pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Rovinj samostalno,
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provedba i učešće na javnim vježbama u suradnji sa ostalim javnim vatrogasnim
postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, u organizaciji Područnih
vatrogasnih zajednica i Vatrogasne zajednice Istarske županije,
provedba i učešće na javnim vježbama u suradnji sa svim subjektima zaštite i
spašavanja,
organizacija, pripomoć i učešće na tečajevima, seminarima iz oblasti zaštite i
spašavanja,
briga o osposobljavanju građana u poznavanju minimuma mjera zaštite od požara,
organizaciju i neposredno gašenje požara, organizaciju spašavanja ljudi i imovine
ugroženih požarom,
pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,
sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda,
aktivno učešće i rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja,
obučavanje i stručno osposobljavanje,
kontinuirano praćenje novih tehnoloških dostignuća (sajmovi, seminari,Internet,posjete)
i
obavljanje svih drugih poslova koji su temeljem Zakona stavljeni u nadležnost Javne
vatrogasne postrojbe.

Sistematizacija radnih mjesta i prikaz zaposlenih ( stanje na dan 31.12.20200.)
Zvanje
Zapovjednik postrojbe
Zamjenik zapovjednika
Pomoćnik za operativne poslove
Voditelj odjeljenja
Vođa grupe
Vatrogasac vozač
Vatrogasac
Vatrogasac dežurni operativac
Administrator
Spremačica
UKUPNO

Po sistematizaciji
1
1
1
4
4
12
3
4
2
1
33

Sadašnje stanje
1
1
0
4
4
10
4
2
2
1
29

Nedostaje
0
0
1
0
0
2
+1
2
0
0
4

Područje djelovanja

Područje djelovanja
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SMJERNICE – OSNOVE IZVJEŠĆA ZA 2020. GODINU
Javna vatrogasna postrojba za operativno i preventivno djelovanje raspolaže sa
ljudskim potencijalom od 26 radnika – operativca od kojih 24 radi u turnusima 12/24 i 12/48
te zamjenikom zapovjednika i zapovjednika postrojbe koji rade u vremenu od 7-15 sati.
Postrojba raspolaže sa 14 vatrogasnih vozila, jednim plovilom opremljenim za
gašenje malih početnih požara na vodi te ostalom vatrogasnom i tehničkom opremom
određenom Pravilnikom o tehničkom minimumu opreme u vatrogasnoj postrojbi.
Tijekom 2020 . godine Javna vatrogasna postaja Rovinj varirala je u broju zaposlenih
radnika. Razlog tome je odlazak većeg broja radnika u mirovinu u zadnjih nekoliko godina.
Usprkos svemu godinu završavamo sa ukupno zaposlenim 26 operativnih vatrogasaca.
Prema važećem Planu zaštite od požara i Procjeni ugroženosti za područje Grada
Rovinja i pripadajućih općina Javnoj vatrogasnoj postrojbi nedostaju 4 vatrogasca kako bi se
zadovoljila norma od 30 operativca.
Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Rovinj u mjesecu listopadu, prilikom
raspisivanja natječaja za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Rovinj, prihvatilo je
petogodišnji plan razvoja Javne vatrogasne postrojbe Rovinj u kojem je definirano povećanje
broja operativnih vatrogasaca.
Javna vatrogasna postrojba Rovinj udružena je u Područnu vatrogasnu zajednicu
Rovinj koju uz JVP Rovinj čine i Dobrovoljna vatrogasna društva: Rovinjsko Selo, Bale,
Kanfanar i Žminj.
Struktura stručnih sprema u operativnom dijelu JVP Rovinj na datum 31.12.2020. je
sljedeća: 3 radnika VSS, 6 radnika VŠS i 15 vatrogasnih tehničara i 2 vatrogasca.

IZVJEŠĆE O RADU I INTERVENCIJAMA ZA 2020. GODINU
JVP Rovinj je u 2020. godini ukupno je odradila 906 intervenciju od toga na području
Grada Rovinja te na područjima općina Bale, Kanfanar i Žminj izvršila ukupno 904
intervenciju dok su 2 intervencije odrađene izvan područja djelovanja JVP Rovinj .
Na području djelovanja JVP Rovinj ukupno je nastalo 100 požara, obavljeno je 802
tehničkih intervencija, a interveniralo se još i na 4 dojava, međutim do dolaska vatrogasaca
građani su sami uklonili opasnosti, odnosno sanirali početne događaje ili se radilo o lažnim
dojavama ili krivim procjenama dojavitelja.
Najveći broj požara nastao je na otvorenom prostoru - 65, građevinskim objektima 30, dok je požara prijevoznih sredstava bilo 5.
Velikih požara na objektima koji bi zahtijevali evakuaciju stanara ili veći prekid
proizvodnog procesa nije bilo.
Dobrovoljna vatrogasna društva
Rovinjsko Selo, Bale, Kanfanar i Žminj uz
preventivne aktivnosti višekratno bili u pripravnosti, a na poziv Vatrogasnog operativnog
centra uključivali su se u intervencije otklanjanje posljedica olujnog nevremena, pretrage za
nestalom osobom te gašenja požara otvorenog prostora te su bili posebno angažirani u
vrijeme kontrole propusnica za vrijeme pandemije Covid 19.
Dobrovoljna vatrogasna društva su također samostalno obavljala manje intervencije
na svom području djelovanja.
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Najviše samostalnih intervencija koje su Dobrovoljna vatrogasna društva odradila bili
su radovi po radnom nalogu, osiguranja manifestacija te sanacija posljedica nevremena i
sanacija gnijezda osa i stršljena, te početni požari u građevinskim objektima .
Organizacija

Broj intervencija

DVD Bale

140

Ukupno
vatrogasaca
359

DVD Kanfanar

68

117

DVD Rovinjsko Selo

74

179

DVD Žminj

111

353

Sagledavajući broj operativnih vatrogasaca JVP Rovinj – UVFP Rovigno te
uspoređujući broj i vrste intervencija koje su odrađene u izvještajnom razdoblju , vatrogasci
su odradili veliki i kvalitetan posao, a posljedice su minimalne zbog pravovremene,
požrtvovne i kvalitetne reakcije na sve dojave s dovoljnim ljudskim i materijalnim
potencijalima.
Izvješće o vatrogasnim intervencijama u izvještajnom razdoblju

IZVIJEŠTAJ O INTERVENCIJAMA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ROVINJ
ZA 2020. godinu

OSTALE
TEHNIČKE
INT.
INTERVENCIJE

POŽARI

VRSTA INTERVENCIJE
POŽAR U/NA OBJEKTU
POŽAR U/NA INDUSTRIJSKOM POSTROJENJU
POŽAR U PROMETU
POŽAR NA OTVORENOM PROSTORU
ukupna opožerena površina u Ha
4,2
UKUPNO POŽARA
TEHNIČKE INTERVENCIJE U/NA OBJEKTU
TEHNIČKE INTERVENCIJE U/NA INDUSTRIJSKOM POSTROJENJU
TEHNIČKE INTERVENCIJE NA OTVORENOM PROSTORU
TEHNIČKE INTERVENCIJE U PROMETU
od toga tehničke intervencije u cestovnom prometu
11
UKUPNO TEHNIČKIH INTERVENCIJA
INTERVENCIJE S OPASNIM TVARIMA
OSTALE INTERVENCIJE
OSTALE OPERATIVNE AKTIVNOSTI
UKUPNO OSTALIH INTERVENCIJA

BROJ
BROJ
INTERVE SUDIONI
30
165
0
0
5
21
65
310
100
192
0
216
97

1.603
7
765
332
1.104
3.203
SVEUKUPNO
906
VATROGASCI
2
POVRIJEĐENI
CIVILNE OSOBE
12
VATROGASCI
0
POGINULI
CIVILNE OSOBE
7
IZDANO ODOBRENJA ZA SPALJIVANJE BILJNOG OTPADA NA OTVORENOM PROSTORU
11.018
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0
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Na intervencijama je 12 civilnih osoba ozlijeđeno, nažalost 7 osoba su smrtno
stradale, te su i uslijed obavljanja intervencija i lakše ozlijeđena 2 vatrogasca
Tokom 65 intervencija na šumskim požarima i požarima na otvorenim površinama
opožareno je nešto više od 4 Ha šuma i obraslih površina, te je u izvještajnom periodu
izdano 11.018 dozvola za spaljivanje biljnog otpada na otvorenom prostoru.
Nastali požari na otvorenom prostoru ugašeni su u kratkom vremenu zahvaljujući
ranom uočavanju, pravovremenoj dojavi, brzoj intervenciji i dobroj tehničkoj opremljenosti i
velikoj požrtvovnosti zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe i članova Dobrovoljnih
vatrogasnih društava.
Pregled izvješća o izvanrednim aktivnostima (požara, nesreća-događaja prouzročenim
iznenadnim djelovanjem prirodnih sila, tehničko tehnološkim akcidentima i sl.)
•

U izvještajnom periodu bilo je šest potraga za nestalom osobom. Četiri potrage za
nestalom osobom su rezultirale sa isto toliko pronađenih živih osoba. Jedna potraga
je nastavljena smanjenim intenzitetom te se za vrijeme našeg angažmana osoba nije
pronašla. Nažalost našli smo i jednu preminulu osobu . Posebno treba pohvaliti veliki
odaziv snaga Dobrovoljnih vatrogasnih društava područja. Takav tip intervencija bez
njihovog angažmana i aktivnosti jednostavno ne može biti učinkovit. Na vrlo veliku
uspješnost intervencija traganja za nestalom osobom, osim velikog broja učesnika,
sigurno utječe i tehnička opremljenost JVP Rovinj – UVFP Rovigno, taktičko tehničko znanje operativaca, te pravovremena i kompletna dojava.

Digitalna mapa pretraženog područja
•

Tijekom 2020. godine . Grad Rovinj-Rovigno pogađa više jakih nevrijemena Javna
vatrogasna postrojba i Dobrovoljna vatrogasna društva na sve događaje se
odazivaju sa velikim brojem operativaca te vrše mnogobrojna ispumpavanja na
objektima, intervencije na sanaciji prometnica , te piljenju porušenih stabala. U tim
slučajevima kada je potreban veći angažman i ostalih žurnih službi , koordinaciju
preuzima operativno dežurstvo JVP Rovinj – UVFP Rovigno kao dežurstvo civilne
zaštite grada Rovinj-Rovigno, koordiniraju se sve operativne snage te se u sinergiji i
sinkronizirano nastavljeno rukovođenje svih službi uključenih u intervencije.
Najviše šteta i intervencija uzrokovalo je nevrijeme koje je naše područje pogodilo
09.prosinaca 2020 godine. Poplavljeni su mnogi stambeni i gospodarski objekti,
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prometnice, obradiva polja. Svakako treba napomenuti intervenciju u ulici Svetog
Maksimilijana iz Veštra gdje je vršeno ispumpavanje radi oslobađanja od vode cijelog
kata obiteljske kuće. Intervencija je započela 09.12.2020. u 15:50 sati, a završila
03.01.2021. u 03:00 sati.
Završetkom ispumpavanja voda je ispumpana do nesmetanog ulaska u donji dio
objekta.
Posljedice uslijed poplave su u potpunosti uništena dva stana. Potpuno opremljena
namještajem i kategorizirani u apartmane sa 4 zvjezdice, ukupne površine 124,35 m2
i kotlovnica površine 26 m2.
Uz sav potreban namještaj u kući u jednom stanu se nalazio novi motocikl vespa 300
gts 2020 g., i bicikl mtb Cube te mnoge druge osobne stvari.
Grubim proračunom samo na ovoj intervenciji ukupno ispumpano oko 100.000 m3
vode.

Prikaz stanja prije i nakon poplave
•

Tijekom izvještajnog razdoblja zbog vremenskih nepogoda ili/i nemara vlasnika došlo
je do nasukavanja i potonuća većeg broja brodica u rovinjskoj akvatoriju. Sva
potopljena plovila u rovinjskoj luci i akvatoriju, koje je hitno trebalo dignuti na
površinu, koordinirano uz pomoć Lučke uprave Rovinj-Rovigno izvukli su na površinu
vatrogasci ronioci naše postrojbe.
U više navrata spašavali smo nasukana plovila. Brodice su uspješno odsukane te su
sve posade prošle neozlijeđeno. Posebno veseli velika zahvalnost spašenih posada.
To nam je ujedno i najveća nagrada i potvrda da smo na pravom putu. Treba
napomenuti da je dio opreme za spašavanje na moru za vatrogasce kupila Civilna
zaštita Grada Rovinj-Rovigna i time doprinijela razini sigurnosti spašavanja na moru
na našem području. Nažalost, i ove godine sudjelovali smo u intervencijama
spašavanja unesrećenih plivača i ronioca te i ove godine imamo smrtno stradalih.

•

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

___________________________________________________________________________
24. veljače 2021.

Službeni glasnik Općine Žminj

Broj 1 / 2021

Stranica 61

požara. Prosječna opožarena površina od 646 m2 po intervenciji daje nam za pravo
da se smatramo uspješnima u gašenju požara otvorenog prostora.

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

I u ovom izvještajnom razdoblju značajan broj požara na građevinskim objektima.
Ono što posebno veseli da je svih 30 požara lokalizirano u vrlo kratkom roku , te se
požari nisu proširili iz gabarita u kojima su zatečeni prilikom našeg dolaska na mjesto
intervencije. Bilo je nekoliko požara koji su svojim obimom i intenzitetom prednjačili.
Tu svakako možemo svrstati požar skladišta koji je buknuo na Božićno jutro.
Skladište od cca 350 m2 nalazilo se u potpuno razbuktanoj fazi požara. Iako vrlo
zahtijevan zbog gabarita i količine gorivog materijala i ovaj smo požar vrlo brzo stavili
pod nadzor, lokalizirali i pogasili.

Detalji požara skladišta
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•

Pandemija uzrokovana virusom COVID 19 pratila nas je tijekom većeg dijela godine.
Kao i ostale službe i JVP Rovinj – UVFP Rovigno prilagođava se novom „normalnom“
radu, ali i stavlja sve svoje kapacitete na raspolaganje ostalim službama i
ustanovama. Tijekom godine konstantno smo distribuirali sanitetski materijal,
pomagali u organizaciji prostora zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi, te
pomagali u kontroli pridržavanja mjera građana za suzbijanje virusa.

•

Potres kod Petrinje 2020. magnitude 6,4 MW pogodio je u 12:19 sati 29. prosinca
2020. godine Sisačko-moslavačku županiju s epicentrom 3 km jugozapadno od grada
Petrinje. Maksimalni intenzitet osjećaja procijenjen je na od VIII. (jako štetno) do IX.
(razorno) stupnja na europskoj makroseizmičkoj ljestvici. Po zapovijedi Županijskog
vatrogasnog zapovjednika tri zaposlenika JVP Rovinj – UVFP Rovigno istoga dana u
14:010 sati kreću u Petrinju. U Petrinji pomažemo u pronalasku nestalih osoba te
nakon toga vršimo mnogobrojna uklanjanja dimnjaka i ostalih dijelova objekata koji su
prijetili da svojim padom ugroze ljude i stvari u svojoj okolini. Operativci JVP Rovinj –
UVFP Rovigno i u ovoj, za nas novoj , situaciji pokazali su da mogu odgovoriti na sve
zahtjeve i zadaće koje moderno vatrogastvo zahtijeva, te su stekli i neprocjenjivo
iskustvo za daljnji rad i napredovanje.

Detalj skidanja dimnjaka
• I u ovom izvještajnom razdoblju bilo je više intervencija spašavanja i izmicanja
domaćih i divljih životinja. Svakako jedna od najzapaženijih je intervencija
premiještana Plemenitih periski sa staništa u uvali San Pelagio na novo stanište.
JVP Rovinj – UVFP se sa svojim roniocima i plovilom stavila na raspolaganje Centru
za istraživanje mora Rovinj te uz njihovo vodstvo izmjestila jedinke Plemenitih periski
U više navrata vršilo se izmještanje zmija te spašavanje Glavatih želvi, ptica i raznih
drugih životinja.
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Intervencija premještanja jedinki Plemenite periske
GRAFIČKI PRIKAZ INTERVENCIJA
Intervencije 2020

OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI RADNIKA JVP
Polazeći od saznanja da samo dobro educiran i fizički pripremljen vatrogasac može
udovoljiti izazovima današnjih vatrogasnih intervencija te polazeći od statističkih pokazatelja
da je tendencija povećanja broja tehničkih intervencija naspram klasičnih intervencija
gašenja požara, tokom 2020. godine izvršeno je obučavanje i fizičko pripremanje
vatrogasaca naše JVP.
Obučavanje vatrogasaca vršeno je po redovitom programu obuke svakodnevno sa
određenim temama:
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Obuka radnika JVP Rovinj:
-

održana su teorijska predavanja prema programu za 2020. godinu,
organizirani su i izvršeni taktički zadaci na terenu,
proveden je praktični rad sa vatrogasnim vozilima,
izvršena kompletna priprema za protupožarnu sezonu JVP i DVD-a,
održana obuka ekipe za helikopterske desante u Puli,
održane su kondicione vježbe s aparatima za zaštitu dišnih organa,
izvršen je obilazak značajnih objekata sa djelatnicima JVP Rovinj pridržavajući se
epidemioloških mjera,
permanentno je vršena obuka za voditelja čamca,
tokom godine održavana su trenažna ronjenja sa vatrogasnim ronilačkim timom,
ekipa SAF 1B izvršila više zajedničkih obuka spašavanja iz dubina i visina,
mjesečno održane obuke za izvanbolničko spašavanje ITLS, BLS, te rad sa
defibrilatorom,

Vježbe i obuke radnika JVP i DVD-a područja:
Iako je bilo vrlo teško organizirati obuke i vježbe zbog pridržavanja epidemioloških mjera ipak
smo uz veliku dozu opreza uspjeli održati nekoliko vježbi i osposobljavanja.
-

radnici JVP aktivno učestvuju u obukama DVD–a i zajedničkim vježbama,
vježba sa osobljem hotela Monte Mulini, Lone i Eden
održano osposobljavanje za pružanje medicinske prve pomoći,
održano više vježba spašavanja iz speleoloških objekta,
održana vježba vađenja potopljenog vozila podvodnim padobranima,
održana vježba vađenja i spašavanja unesrećene osobe u moru

PRIJEDLOZI ZA POBOLJŠANJE SUSTAVA
Na nivou područja djelovanja Javne vatrogasne postrojbe Rovinj
•
nakon donošenja Vatrogasnog plana i Vatrogasne mreže državnog nivoa izraditi
opći plan razvoja područja za razdoblje do 2030 godine.
•
na temelju općeg plana razvoja precizno definirati petogodišnji plan razvitka sa jasno
definiranim ciljevima i hodogramima razvitka područja
•
finalizirati započeti plan nabave vatrogasnih vozila područja u periodu 2017-2027
Iako smo vrlo blizu završetku nabave ipak moramo pričekati kraj 2021. godine te
završetak plana nabavke novih vozila
•
oformiti radnu grupu na nivou područja sa svim relevantnim čimbenicima radi izrade
plana šumskih prosjeka sa ciljem dogovaranja prioriteta izrade istih
•
umrežiti i proširiti sustav satelitske navigacije i digitalnih karata sa drugim
službama, te finalizirati započeti GIS Cloud
•
radi taktičke efikasnosti JVP Rovinj i pripadajućih DVD-a treba sagledati smještajne
mogućnosti istih. Uz dovršetak vatrogasnih domova u Kanfanaru i Balama , potrebno je
definirati rješenje za vatrogasni dom u Rovinjskom Selu. Za JVP Rovinj nastaviti suradnju sa
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Gradskim službama na izradi projektne dokumentacije za novi vatrogasni dom, te praćenju
programa Europskih fondova za izgradnju novog doma.
•
obučiti dodatan broj vatrogasca za ronilačke i speleološke aktivnosti , te iste opremiti
potrebnom opremom i osigurati financijsku potporu za uvježbavanje istih
•
zbog sve bržeg razvoja i promjena koje se dešavaju u modernom svijetu
permanentno obučavati pripadnike vatrogasnih postrojbi kroz obuke u zemlji i inozemstvu.

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije-Ispostava Rovinj
Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije je javna hitna medicinska služba koja se
po stručno-medicinskoj doktrini i uz uporabu medicinske tehnologije organizira u cilju
neprekidnog hitnog medicinskog zbrinjavanja svih osoba kojima je zbog bolesti,
stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život, pojedini organ ili dijelovi tijela,
odnosno kod kojih bi u kratkom vremenu moglo doći do životne ugroženosti, a s
ciljem maksimalnog skraćenja vremena od nastanka hitnog stanja do konačnog
medicinskog zbrinjavanja.
Djelatnost hitne medicine obuhvaća provođenje mjera i postupaka hitnog izvanbolničkog
medicinskog zbrinjavanja na mjestu događaja ili u prostoru za reanimaciju/ambulanti Zavoda
za hitnu medicinu ili tijekom prijevoza oboljelih i ozlijeđenih osoba prijevoznim sredstvima
hitne medicinske službe u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te provođenje mjera i
postupaka hitnog bolničkog medicinskog zbrinjavanja u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.
Zavod je županijska zdravstvena ustanova i organiziran je u sedam ispostava (Buzet, Labin,
Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i Umag).
Doktrina Zavoda je stići u najkraćem mogućem vremenu do pacijenta, na siguran način, znati
što učiniti najbolje za pacijenta prema suvremenim medicinskim dostignućima i imati
kvalitetnu medicinsku opremu za rad.
Tako uspostavljen sustav i organizacija rada u Zavodu, svakodnevno su na provjeri u nizu
operativnih akcija spašavanja na području cijele Županije – od sudjelovanja spašavanja na
moru, na prometnicama, te u kampovima, stanovima, radnim mjestima, požarima odnosno
na svim mjestima gdje postoji potreba za pružanjem hitne medicinske pomoći.
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije je organiziran tako da se koriste postojeći resursi,
odnosno da sustav bude što racionalniji i time efikasniji, do pacijenta dolazi prvi raspoloživi
tim i ne postoji „podjela“ terena. Takav način rada donio je vidljivo poboljšanje u rezultatima
rada.
Pored redovne djelatnosti – spašavanje ljudskih života u Istarskoj županiji kada se radi o
hitnim medicinskim stanjima, uslijed pandemije virusa SARS-CoV2 i velikog broja zaraženih
odnosno potencijalno zaraženih osoba, zbrinjavanje navedenih pacijenata je dodatni
zadatak. Već 30.1.2020. napisan je prvi Protokol o postupanju u slučaju sumnje na zarazu, a
od početka ožujka 2020.
Radimo isključivo u trećem ili četvrtom stupnju dodatno zaštićeni, a sve kako ne bismo
prenijeli zarazu po Županiji, odnosno kako ne bi došlo do pobolijevanja zaposlenika Zavoda
čime bi se ugrozila opstojnost Službe.
Niti u jednom trenutku nije bilo upitno funkcioniranje Službe, svi pacijenti su dobili hitnu
medicinsku pomoć u najkraćem mogućem roku, te su svi pacijenti oboljeli od bolesti COVID
bili odgovarajuće zbrinuti. Svako ambulantno vozilo i osoblje, nakon zbrinjavanja pacijenta
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koji je obolio od COVID bolesti ili postoji sumnja na to, dodatno su se dekontaminirali na za
to specijalno organiziranim mjestima. To predstavlja dodatno opterećenje službe zbog
potrebnog vremena za dekontaminaciju i time odsustvo tima.
Zavod u svom radu surađuje i s drugim službama – sanitetski prijevoz Istarskih domova
zdravlja za prijevoz lakših slučajeva u bolnicu, odnosno vatrogasci za pomoć u prenošenju
izrazito pretilih osoba te na prometnim nezgodama.
Sve edukacijske aktivnosti se uslijed pandemije provode virtualno, a za novoprimljene
radnike se provode i organizirane edukacije u malim grupama uz poštivanje epidemioloških
mjera.
I dalje osiguravamo dovoljan broj djelatnika, te smo dobrim uvjetima rada i edukacijom svih
zaposlenih postali brend u Hrvatskoj.
U sklopu EU projekta Emergency Euroregion u Zavodu je u 2020. godini utrošeno dodatnih
25.000 eura u edukaciju radnika na različitim međunarodnim tečajevima iz hitne medicine. I
time je značajno unaprijeđena kvaliteta rada u Zavodu.
U ispostavama Zavoda trenutno je smješteno trinaest liječnika, što olakšava pronalaženje
deficitarnog kadra. Zavod ima i veće potrebe za smještajem.
Veliki izazov je kako priskrbiti sredstva za propisanu odjeću i obuću za radnike HMS, koja
nisu osigurana iz sredstava HZZO.
Sistematizacija radnih mjesta i prikaz zaposlenih zdravstvenih djelatnika u ispostavi Rovinj
po mreži HZZO

Zvanje
Dr.med.
Med. sestra/tehničar
Vozač

5
5
5

0
0

nad standard
Zima
Ljeto
0
3
0
0

nad nad standard
Zima
Ljeto
0
0
0
2
0
5

Mreža HZZO je nedostatna za potrebe ispostave Rovinj, te postoji cjelogodišnji nad standard
(noćna med. sestra), odnosno u ljetnim mjesecima formira se još jedan tim T2.
Za ispostavu Rovinj, zatraženo je proširenje mreže, odnosno još jedan tim T2 kroz 24 sata.
Nova mreža hitne medicine, koja je trebala je biti objavljena 1.7.2019., se nije ni do danas
dogodila.
1. Pregled aktivnosti tijekom 2020. godine na području zaštite i spašavanja
Kroz proteklu je godinu, u ispostavi Rovinj, broj intervencija iznosio 2963

Ispostava: Rovinj
UKUPAN BROJ SVIH INTERVENCIJA

2963

na području ispostave

1203

izvan područja ispostave

11

u ambulanti
TRAUMA

1749
706
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prevezeno u bolnicu

91

srčani udar

16

moždani udar

30

COVID

46

BROJ ARESTA

55

bez reanimacije

30

reanimacije

25

od toga živi doveženi u bolnicu

7
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prosječno vrijeme (u min) za hitne
10
pacijente
prosječno vrijeme (u min) za nehitne
21
pacijente
broj aresta sa reanimacijom
25
živi doveženi u bolnicu
7
Rezultat od 28% preživljavanja nakon reanimacije je iznad prosječni svjetski rezultat.
Pregled ostalih aktivnosti: radnici su uključeni u edukacije za vozače, medicinske
sestre/tehničare i liječnike po propisanim i licenciranim tečajevima iz područja osnovnog i
naprednog održavanja života odraslih i djece, zbrinjavanja traumatoloških i drugih hitnih
stanja. Liječnici educirani su za korištenje FAST ultrazvuka. 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 i gdje im
je potrebna. Nabavljeno je novo kvalitetno ambulantno vozilo, čime se podiže sigurnost u
prijevozu pacijenata i osoblja te daje bolju mogućnost zbrinjavanja pacijenata tijekom
prijevoza.
Izvješće o izvanrednim aktivnostima na području zaštite i spašavanja u 2020. godini:
- zbrinjavanje pacijenata oboljelih od COVID bolesti i sumnje na COVID u Istarskoj
županiji u izvanbolničkim uvjetima
2. Prijedlozi za poboljšanje sustava zaštite i spašavanja
Vozni park cijelog Zavoda je u cijelosti star i dotrajao, započeo je proces obnove voznog
parka Zavoda kroz sljedeće tri godine, kako bi se kasnije održavao na odgovarajućem nivou.
U tablici 2 nalaze se podatci o voznom parku ispostave Rovinj.
U svrhu poboljšanja sustava zaštite i spašavanja u NZHMIŽ razrađen je plan postupanja u
velikim nesrećama, te se provode dvije vježbe velike nesreće na razini Županije. Potrebno je
na razini žurnih službi Istarske županije (uključiti i krizni stožer) upoznati sve djelatnike sa
zajedničkim protokolom i načinom djelovanja radi bolje koordinacije.
Molimo da se ulože napori, kako od građana tako i svih relevantnih struktura u gradovima i
općinama, da se svaka kuća ili stambena jedinica vidljivo označi kućnim brojem jer
brzina pružanja pomoći često ovisi o brzini pronalaženja točnog mjesta intervencije.
Molim označiti putokazima prilaz plažama i kampovima na području Vaše općine (koji još
nisu označeni).
Ove se godine vršilo mnogo radova obnove i sanacije prometnica, no iznimno rijetko smo
o tome bili obaviješteni, molim da se žurne službe o tome obavijeste na vrijeme.
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Potrebna je dodatna edukacija građana u pružanju osnovnog održavanja života i rada s
AVD-om. Isto tako, edukacija kada i kako pozvati hitnu medicinsku službu, da se ne gubi
dragocjeno vrijeme do dolaska pacijentu.
2020. godine zabilježeno je u evidenciji NZHMIŽ preko 500 prometnih nesreća.
Značajan broj prometnih nesreća su biciklisti. Sukladno tome potrebno je učiniti
biciklističke staze, obnoviti i evaluirati prometnice.
Postaviti „pametne“ rampe koje prepoznaju registraciju žurnih vozila, na cijelo područje
kako bi vozila hitne medicinske službe mogla nesmetano prolaziti. Ključevi rampi značajno
usporavaju dolazak na mjesto intervencije, odnosno u slučaju kada dolazi tim HMS iz druge
ispostave, nemaju ključ i mora se pozvati policija kako bi otključali rampu.
3. Tablica 1 - Stanje voznog parka ZHMIŽ - ispostava Rovinj

1.
2.
3.

Reg.Broj

Godin
a

Marka

Model

Marka - model

Pog
on

PU
147OH
PU
615UK
PU
190ZM

2011

Ford

Transit

Ford Transit

2x2

Sta
ros
t
10

2018

Volkswag
en
Volkswag
en

Transport
er
Crafter

Volkswagen
Transpor.
Volkswagen Crafter

4x4

3

141.96
3
38.749

4x4

1

11.377

2020

KM

Zaključak
Ambulantno vozilo HMS bi trebalo imati manje od pet godina starosti. Trenutno u ispostavi
Rovinj imamo tri vozila, od kojih dva zadovoljavaju navedeni standard, a zahvaljujući
sufinanciranju JLS. Potreban broj vozila u ispostavi su četiri vozila, a zbog preklapanja
smjena i dodatnih dežurstava. Osigurava se veliki broj dežurstava kada je isto neophodno
osigurati vozilo.
S obzirom na broj prijeđenih kilometara, svake četiri godine potrebna je nabavka
ambulantnog vozila za ispostavu Rovinj što bi osiguralo kvalitetan vozni park i brzi, a sigurni
prijevoz pacijenata i osoblja. Potrebno je osigurati sredstva za jedno ambulantno vozila, a u
slučaju dodjele dodatnog tima T2, još minimalno jednog ambulantnog vozila.
4. Tablica 2 - Broj intervencija u NZHMIŽ - ispostava Rovinj (2020.)
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Zaključak
Doktrina da do pacijenta, koji ima potrebu za hitnim medicinskim zbrinjavanjem dođe prvi
raspoloživi tim, znači da je u određenim slučajevima na područje ispostave Rovinj bio
upućen prvi raspoloživi tim, a koji je u tom trenutku bio iz druge ispostave (kako se vidi u
prvom dijelu tablice). Dolazak tima iz druge ispostave znači da je pacijent morao čekati cca
30 minuta, što u hitnim stanjima nikako nije dobro.
Iz tablice je vidljivo da je, isto tako, i tim iz ispostave Rovinj išao na područje Poreča ili Pule,
jer je u tom trenutku bio najbliži tim za tog pacijenta.
Kako je NZHMIŽ županijska ustanova, ne postoje strogo odijeljeni tereni nego do pacijenta
koji treba hitno medicinsko zbrinjavanje ide prvi raspoloživi tim, a što u nekim situacijama
može značiti život za pacijenta.

ZAKLJUČAK ANALIZE
Iz ove analize može se zaključiti da na području Istarske županije, Nastavni zavod za hitnu
medicinu Istarske županije osigurava primjerenu hitnu medicinsku skrb svima onima koji je
trebaju, kada je trebaju i tamo gdje je trebaju i to u najkraćem mogućem roku.
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Svaki pacijent u Zavodu će dobiti svu potrebnu pomoć, u Zavodu se ne štedi na lijekovima i
medicinskom materijalu za pacijente, te opremi za rad s pacijentom. Sva trenutna dostignuća
na području hitne medicine implementirana su i u rad Zavoda.
Veliki izazov je osigurati sredstva za odgovarajuća ambulantna vozila kao i primjerenu radno
zaštitnu odjeću i obuću.
Dobrom zajedničkom suradnjom i koordinacijom s drugim žurnim službama IŽ osigurava se i
primjereni odgovor za istovremeno veći broj ozlijeđenih / oboljelih, odnosno oboljelih od
bolesti COVID kao posebnom izazovu.

Županijski zavod za javno zdravstvo
Tijekom 2020. godinu na području Istarske županije, u tijeku epidemije COVID-19, do dana
07.siječnja 2021. prijavljeno je 6008 oboljelih koji su stavljeni u izolaciju. Kontakti oboljelih
stavljeni su pod zdravstveni nadzor u samoizolaciju i poduzete su potrebne protuepidemijske
mjere.
U tom periodu je od posljedica COVID-19 umrlo 89 osoba.
Tijekom 2020.godine na području Istarske županije zabilježene su četiri (4) epidemije
zaraznih bolesti: tri (3) epidemije svraba i jedna (1) epidemija akutnog gastroenteritisa. U tim
epidemijama
oboljelo je ukupno 17 osoba. U svim slučajevima poduzete su
protuepidemijske mjere nakon kojih nije bilo novooboljelih.
Na području Istarske županije u 2020. godini nije evidentiran niti jedan ekološki incident.
Radi poboljšanja sustava dojave u slučajevima izvanrednih stanja kod pojave zaraznih
bolesti u epidemiološkom obliku ili kod pojave zaraznih bolesti od javnozdravstvenog
značaja, kao i kod pojave neke druge bolesti ili smrti obratite se ispostavi Službe za
epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo u Puli na tel. 529-017, 529-046, 529-047 ili
dežurnom epidemiologu na mob. 099/5294455.

Veterinarska stanica
Obavlja zakonom predviđene aktivnosti u smislu utvrđivanja bolesti,slanja materijala i lešina
na analize,poduzimanje naređenih mjera u slučaju dijagnosticiranja zaraze kao:zatvaranje
zaraženog područja, liječenje,cijepljenje, prisilno klanje, eutanazija itd. Higijeničarska služba
uklanja i zbrinjava sve uginule životinje s javnih i drugih površina,te provodi sve druge
aktivnosti opće zaštite.

Lovačko društvo
Aktivnosti koje su lovci obavljali i koje treba istaknuti su: čišćenje prosjeka i protupožarnih
putova, punjenje pojilica i lokava vodom u sušnim vremenima, sudjelovanje u raznim eko
akcijama čišćenja okoliša, uklanjanje zapaljivih stvari iz lovišta, sudjelovanje u akcijama na
smanjenju broja lisica u cilju smanjenja bjesnoće.
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Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020.godini
Temeljem obveza koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. 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 2020. 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 2020.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 sustava civilne zaštite za 2020.-2023. godinu definiranu su daljnji
pravci 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 2021. GODINU

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine za 2020. godinu, te
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Žminj, donosi
se godišnji plan aktivnosti za 2021. 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 vatrogasne zajednice
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
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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
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 2021 god.

PLANIRANO
za 2022. god.

PLANIRANO
za 2023. god.

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1.

Stožer civilne zaštite

2.
3.
4.
5.
6.

Područna vatrogasna zajednica
DVD
Povjerenici civilne zaštite
Gradski Crveni križ
Služba civilne zaštite VZIŽ
Izrada zakonskih dokumenataProcjena rizika i Plana djelovanja

260.000,00
241.424,00
0
40.000,00
3.000,00

260.000,00
241.424,00
0
40.000,00
3.000,00

260.000,00
241.424,00
0
40.000,00
3.000,00

19.250,00

19.250,00

19.250,00

8.

Županijski zavod za HMP

52.035,00

52.035,00

52.035,00

9.

Sufinanciranje sustava civilne zaštite

0

0

0

618.709,00

618.709,00

618.709,00

7.

SVEUKUPNO
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305
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
za Općinu Žminj u 2020. 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 2020. godini:
Ključni
broj otpada

Vrsta otpada

Količina (kg)

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

20 03 01

519.680

STAKLENA AMBALAŽA

15 01 07

15.320

MIJEŠANA PLASTIČNA AMBALAŽA

15 01 06

75.159

15 01 06

65.600

15 01 01

115.065

15 01 01

35.657

•

Od toga skupljano iz sustava “door to door”

PAPIRNA I KARTONSKA AMBALAŽA
•

Od toga skupljeno iz sustava “door to door”

UKUPNO

725.224

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 završena je
izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Žminj, te se čeka Rješenje o dozvoljenom
upisu u Registar reciklažnih dvorišta Republike Hrvatske, kako bi isto moglo započeti
sa redovnim radom. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost u ukupnom iznosu od 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
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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 trenutno ukupno uspostavljenih 70 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
do 2022. godine.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostaviti će tijekom prvog
kvartala 2021. godine, a sve sukladno potpisanom ugovoru sa Fondom vezano uz
nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, 1.200 kompleta kanti od 120
litara (plavi i žuti spremnici), te će svako kućanstvo imati svoje kante za selektivno
prikupljanje otpada u čemu Općina Žminj sudjeluje sa vlastitim iznosom sredstava od
maksimalno 78.613,00 kuna za što su sredstav osigurana u Proračunu Općine Žminj
za 2021. godinu.
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: 363-01/21-01/07
URBROJ:2171/04-01-21-1
Žminj, 18. veljače 2021.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Plavčić, mag.oec., v.r.

Ovo Izvješće jednoglasno je usvojeno na sjednici Općinskog vijeća Općine Žminj
održanoj dana 23. veljače 2021. godine.
KLASA: 363-01/21-01/07
URBROJ:2171/04-01-21-2
Žminj, 23. veljače 2021.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Sanjin Stanić, v.r.
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306
Na temelju članka 54. stavka 2. 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, 98/19 i 144/20), i članka 41. Statuta Općine
Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj broj 5/18 i 1/20) Općinsko vijeće Općine
Žminj na sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju Odluke o osnivanju zajedničke službe
komunalnog i prometnog redarstva

Članak 1.
Ukida se Odluka o osnivanju zajedničke službe komunalnog i prometnog redarstva,
KLASA: 363-01/18-01/26, URBROJ: 2171/04-01-18-1 od 29. ožujka 2018. godine
(Službeni glasnik Općine Žminj br. 02/18).
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za raskid Sporazuma o međusobnim odnosima u
organiziranju zajedničke službe komunalnog i prometnog redarstva sklopljenog
između Općina Bale, Kanfanar i Žminj sklopljenog 05.04.2018.godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“
Općine Žminj.

KLASA: 363-01/18-01/26
URBROJ: 2171/04-01-21-4
Žminj, 23. veljače 2021.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
Sanjin Stanić, v.r.
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Na temelju članka 15. 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 144/20) i članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni
glasnik“ Općine Žminj br. 5/18, 1/20) Općinsko vijeće Općine Žminj na sjednici
održanoj 23. veljače 2021.g. donosi

ODLUKU
o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Žminj se opredjeljuje za provođenje aktivnosti, uz
suradnju lokalnih tijela, ustanova, udruga, pojedinaca, medija, odraslih i djece,
vezanih za uključenje u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece.
Članak 2.
Aktivnosti usmjerene na stjecanje počasnog naziva „Općina Žminj - prijatelj
djece“ temeljit će se na sljedećim dokumentima:
1. Konvenciji o pravima djeteta UN-a koja sadrži četiri opća načela:
- djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri,
političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom porijeklu,
vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegova roditelja
ili zakonskog skrbnika,
- djeca imaju pravo na životni razvoj u svim vidovima života uključujući fizički,
emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni,
- pri donošenju svih odluka ili izvršenja postupaka koji utječu na dijete ili na djecu
kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje
donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj,
- djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja
utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo
izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.
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2. Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014.
do 2020. godine, čiji su strateški ciljevi:
-

osiguravanje usluga i sustava prilagođenih djeci,
eliminacija svih oblika nasilja nad djecom,
osiguravanje prava djece u ranjivim situacijama,
osiguranje aktivnog sudjelovanja djece.

3. Europskoj povelji o sudjelovanju mladih u životu općina i regija Vijeća Europe koja
je načelima međusobnog uvažavanja i partnerstva, putokaz lokalnoj samoupravi i
upravi, kao i mladima kako ostvariti aktivno sudjelovanje što većeg broja djece i
mladih u životu svojih gradova, posebice u procesima odlučivanja o pitanjima koje
utječu na kvalitetu njihovog života.
Članak 3.
Cilj akcije Gradovi i općine – prijatelji djece ostvaruje se na četiri međuovisna
načina.
1. Poticanje svih sudionika na udruženo i koordinirano djelovanje radi osiguranja
uvjeta za kvalitetan život djece u našoj općini,
2. Evidentiranje postignutih rezultata,
3. Medijsko praćenje dometa akcije,
4. Dodjela javnog priznanja za ispunjenje zahtjeva akcije u obliku počasnog
naziva Općina Žminj – prijatelj djece.
Članak 4.
U cilju operacionalizacije obveza utvrđenih u članku 2. ove Odluke, donijet će se
Izvedbeni plan akcije „Općina Žminj – prijatelj djece“ za narednu godinu.
Članak 5.
Temeljem Programa projekta „Općina Žminj - prijatelj djece“, svake će se
godine prilikom donošenja proračuna Općine Žminj donositi operativni dokument –
Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Općini Žminj za narednu godinu.
Članak 6.
Općina Žminj će svake godine u povodu Dječjeg tjedna analizirati ostvarivanje
dokumenata iz članka 4. i 5. ove Odluke i utvrđivati mjere za njihovo unapređenje.
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Članak 7.
Koordiniranje svih aktivnosti prema pravilima akcije „Gradovi i općine –
prijatelji djece“ provodit će Koordinacijski odbor akcije „Općina Žminj – prijatelj djece“.
Odluka o imenovanju članova Koordinacionog odbora donijet će se u roku od
8 dana od stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 8.
Svi administrativni poslovi akcije vodit će se u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Žminj.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku“ Općine Žminj.

KLASA: 021-07/21-01/01
URBROJ: 2171/04-01-21-1
Žminj, 23. veljače 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
SANJIN STANIĆ, v.r.
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