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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 i 19/13 – pročišćeni tekst,
137/15, 123/17 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Sv. Lovreč («Službene novine Istarske županije
br. 7/09, "Službene novine Općine Sv. Lovreč" br. 2/13, 4/13- pročišćeni tekst i 4/14), Općinsko
vijeće Općine Sv. Lovreč dana 18. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
O izmjenama i dopunama Odluke
o sufinanciranju prehrane u školskoj kuhinji za učenike osnovne škole
Članak 1.
U Odluci o sufinanciranju prehrane u školskoj kuhinji za učenike osnovne škole (Službene novine
Općine Sv. Lovreč broj 4/19) u članku 1. briše se „s prebivalištem na području Općine Sv. Lovreč“.
Članak 2.
U članku 2. briše se „sa prebivalištem djeteta na području Općine Sv. Lovreč“.
Članak 3.
U članku 3. briše se „s prebivalištem na području Općine Sv. Lovreč“
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine Sv.
Lovreč“.

KLASA: 402-01/19-01/1
URBROJ: 2167/04-02-20-2
Sv. Lovreč Pazenatički, 18. ožujka 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. LOVREČ
PREDSJEDNIK
Adriano Palman, v.r.
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Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavak 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 i 98/19), te članka 32. Statuta Općine Sv. Lovreč
(“Službene novine Istarske županije” broj 7/09, „Službene novine Općine Sv. Lovreč“ broj 2/13,
4/13- pročišćeni tekst i 4/14) Općinsko vijeće Općine Sv. Lovreč, na sjednici održanoj dana 18.03.
2020. godine donosi

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Lovreč

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Lovreč
uređuje se, osnivanje, naziv, djelokrug i ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjelu Općine Sv.
Lovreč, način upravljanja, način planiranja poslova, službenici i namještenici i druga pitanja od
značaja za rad općinske uprave.
Članak 2.
Riječi i pojmovi korišteni u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose je jednako na
muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu korišteni.
II. USTROJSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I DJELOKRUG
POSLOVA
Članak 3.
Za obavljanje upravnih, stručnih, općih, administrativnih, materijalno-financijskih i
pomoćno-tehničkih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine u više upravnih i stručnih
područja, propisanih zakonom, podzakonskim propisima, aktima Općine i ovom Odlukom
ustrojen je: Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Lovreč.
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Općine Sv. Lovreč na adresi Gradski
trg 4, Sv. Lovreč Pazenatički
U obavljanju poslova iz svog djelokruga Jedinstveni upravni odjel koristi pečat okruglog
oblika promjera 38mm i 25mm s grbom Republike Hrvatske u sredini i tekstom koji glasi Republika
Hrvatske, Istarska županija, Općina Sveti Lovreč, Jedinstveni upravni odjel, Sveti Lovreč i rednim
brojem pečata.
Akti Jedinstvenog upravnog odjela u zaglavlju moraju sadržavati: grb Republike Hrvatske,
tekst koji glasi: REPUBLIKA HRVATSKA, ISTARSKA ŽUPANIJA, OPĆINA SV. LOVREČ,
Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum izrade akta.
Akti Jedinstvenog upravnog odjela ovjeravaju se pečatom koji odgovara zaglavlju akta.
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Članak 5.
Unutar Jedinstvenog upravnog odjela Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Sv. Lovreč mogu se ustrojiti unutarnje ustrojstvene jedinice ovisno o
djelokrugu, srodnosti i povezanosti određenih poslova i broju izvršitelja.
Pravilnikom se uređuje unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi
poslova radnih mjesta s opisima razina standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, stručni i
drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i duga pitanja od značaja za rad
Jedinstvenog upravnog odjela, u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: ZSN), Uredbom o klasifikaciji radnim
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Uredba), posebnim
zakonima, ovom Odlukom i aktima Općine.
Pravilnik donosi općinski načelnik na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
III. DJELOKRUG POSLOVA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel obavlja slijedeće poslove:
- poslovi iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i
odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,
- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba
komunalnog reda, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je
investitor općina, pripreme zemljišta za izgradnju, obavljanje komunalne djelatnosti uređenja i
održavanja groblja i javnih površina, provođenje komunalnog reda, uređenje prometa na području
Općine, provođenje upravnih postupaka iz oblasti komunalnog gospodarstva (grobna mjesta,
komunalni doprinos)
- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u
prostoru, izrada Programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog
plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima
onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
- poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine: prodaja
i zakup nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora,
poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine: pripreme i praćenja
izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i naplate prihoda koji
pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje
knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poslovi
obračuna plaća radnika općinske uprave i izrada mjesečnih i godišnjih izvješća o radnicima i
izvršenim isplatama, utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, prihoda s osnova
korištenja javne površine, utvrđivanje obveznika i razrez poreza na potrošnju, poreza na tvrtku ili
naziv i poreza kuće za odmor, poslovi prisilne naplate poreza koji su prihod Općine, poticanje
poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu,
- pravne poslove i poslove opće uprave: poslovi vezani uz rad općinskog načelnika,
općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslovi vezani za unutarnje ustrojstvo Općinske uprave,
opći i kadrovski poslovi, upravljanje informacijama (pravo na pristup informacijama, odnosi s
javnošću), imovinsko-pravni poslovi, zastupanje po punomoći i praćenje sudjelovanja Općine u
sudskim i izvansudskim postupcima, imovinsko-pravnim i upravnim postupcima, obavljanje
poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad
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Jedinstvenog upravnog odjela (čuvarska služba, održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija,
nabava opreme i investicijsko održavanje, poslovi ekonomata), poslovi prijemne kancelarije,
arhiviranja i otpreme pošte, poslovi nabave roba i usluga,
- poslove vezane uz zaštitu potrošača,

- poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu,
- poslovi unapređenja mjesne i manjinske samouprave i rada mjesnih odbora.
- ostali poslovi koji su joj stavljeni u djelokrug posebnima zakonima ili drugim
propisima.
IV. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM
Članak 7.

Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Sv. Lovreč upravlja pročelnik.
Pročelnik organizira i koordinira rad u upravnom odjelu, brine se o zakonitom i
pravovremenom obavljanju poslova i poduzima mjere za osiguranje efikasnog poslovanja
upravnog odjela, raspoređuje zadatke i poslove i daje službenicima i namještenicima upute za pad,
predlaže i donosi akte za koje je ovlašten zakonom, propisima i aktima Općine, obavlja nadzor
nad radom službenika i namještenika, odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika
i namještenika, obavlja ocjenjivanje službenika i namještenika, izvršava i druge zadaće i ovlasti
utvrđene zakonom, propisima i aktima Općine.
Članak 8.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je općinskom načelniku za zakonit,
pravilan i pravodoban vlastiti rad i rad Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 9.
Pročelnika na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik na način propisan
Zakonom.
Općinski načelnik može razriješiti pročelnika u skladu sa Zakonom.
Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga prava u vez s radom pročelnika primjenjuju
se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinica
lokalne samouprave.
Članak 10.
Općinski načelnik usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela i prati zakonitost
njegova rada.
U provođenju ovlasti iz stavka 1. ovog članka općinski načelnik od pročelnika traži podatke,
izvješća i prijedloge rješenja pojedinih pitanja, određuje mu zadaće, daje upute i smjernice za rad, a
u skladu s pravima i dužnostima koje općinski načelnika ima temeljem zakona i općih akata Općine.
V. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA
Članak 11.
Jedinstveni upravni odjel donosi godišnji plan rada.
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Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova odjela u određenoj godini, a posebice
izrade nacrta i prijedloga akata sukladno zakonima, provedbe zakona i drugih propisa i akata
Općinskog vijeća i općinskog načelnika te praćenja stanja u područjima iz djelokruga odjela.
Godišnji plan rada Jedinstvenog upravnog odjela donosi pročelnika a najkasnije do kraja
tekuće godine za iduću godinu.
VI. SLUŽBNICI I NAMJEŠTENICI
Članak. 12.
Poslove i zadaće iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, ovisno o vrsti, složenosti ,
stručnoj spremi odnosno stupanju obrazovanja i drugim uvjetima, obavljaju službenici i
namještenici raspoređeni na radna mjesta sukladno Pravilniku.
Službenici su osobe koje obavljaju opće, administrativne, financijsko-planske, materijalnofinancijske , računovodstvene, informatičke i druge stručne poslove.
Namještenici su osobe koje obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje
potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljana poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog
odjela.
O prijemu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugom pravima i obvezama
službenika, namještenika kao i o prestanku službe odlučuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
rješenjem, u skladu sa zakonom, propisima i aktima Općine.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
U roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke službenik ovlašten za privremeno
obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, predložit će općinskom načelniku
Pravilnik u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
Općinski načelnik će u roku od 5 dana od dana dostave prijedloga Pravilnika iz stavka 1.
ovog članka, donijeti Pravilnik.
Članak 14.
Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u Jedinstvenom upravnom djelu
na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima,
do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela
Rješenja o rasporedu iz stavka 1. ovoga članka bit će donesena u roku od 60 dana od
stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 15.
Općinski načelnik će u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika raspisati javni
natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjel.
Članak 16.
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Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Sv. Lovreč (“Službene novine Općine Sv. Lovreč“ broj 4/13 i 5/14).

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Sv. Lovreč
KLASA: 023-01/20-01/1
URBROJ:2167/04-02-201
Sv. Lovreč Pazenatički, 18.03.2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. LOVREČ
PREDSJEDNIK
Adriano Palman, v.r.

Temeljem članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br. 28/10) i članka 32. Statuta Općine Sv. Lovreč (“Službene novine Istarske
županije”, br. 7/09, „Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br.2/13 i 4/13- pročišćeni tekst i 4/14),
Općinsko vijeće Općine Sv. Lovreč na sjednici održanoj dana 18.03.2020. godine, donosi
Odluka o izmjenama i dopunama

ODLUKE
o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Općine Sv. Lovreč koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa
Članak 1.
U Odluci o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine
Sv. Lovreč koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa („Službene novine Općine Sv.
Lovreč“ br. 2/13, 3/15 i 2/17) u članku 3. briše se stavak 3 koji glasi:
„Na druga prava koja dužnosnici imaju pravo u skladu s pozitivnim propisima primjenjuju
se opći akti Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč, Općinskog načelnika te Jedinstvenog upravnog
odjela..“
Članak 2.
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine
Sv. Lovreč».
KLASA:023-01/13-01/2
URBROJ: 2167/04-02-20-4
Sv. Lovreč Pazenatički, 18.03. 2020.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. LOVREČ
PREDSJEDNIK
Adriano Palman, v.r.

Na temelju članka 90.a 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 i 137/15) i članka 2.
do 7. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br.
28/10) i članka 32. Statuta Općine Sv. Lovreč (“Službene novine Istarske županije”, br. 7/0,
„Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 2/13, 4/13-pročišćeni tekst i 4/14), a na prijedlog
Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sv. Lovreč na sjednici održanoj dana 18.03. 2020.
godine, donosi

ODLUKU
O VISINI OSNOVICE I KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN PLAĆE I
NAKNADA,
TE OSTALIH PRAVA OPĆINSKOG NAČELNIKA
I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SV. LOVREČ
KADA DUŽNOST OBAVLJAJU PROFESIONALNO
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika
i njegovog zamjenika, te druga prava iz radnog odnosa kada dužnost obavljaju profesionalno.
Članak 2.
Plaću općinskog načelnika i njegovog zamjenika, čini umnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Članak 3.
Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika i njegovog zamjenika jednaka je osnovici
koja se primjenjuje za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Sv. Lovreč.
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Članak 4.
Koeficijent za obračun plaće iz članka 1. ove odluke za općinskog načelnika iznosi 4.00, a
za njegovog zamjenika iznosi 2.60.
Članak 5.
Općinski načelnik Općine Sv. Lovreč i njegov zamjenik za vrijeme profesionalnog
obavljanja dužnosti na koju su izabrani, ostvaruju pravo na plaću, a vrijeme obavljanja dužnosti
uračunava im se u staž osiguranja
Pri vršenju službenih putovanja u zemlji, dužnosniku pripada puna naknada prijevoznih
troškova, naknada punog iznosa noćenja i pripadajući iznos dnevnice u skladu s Pravilnikom o
porezu na dohodak. Naknada troškova i dnevnica za službeno putovanje dužnosnika u inozemstvo
utvrđuje se i isplaćuje u skladu s propisima o izdacima za službene putovanja u inozemstvo za
korisnike državnog proračuna.
Također, osobe iz stavka 1. ovog članka za vrijeme mandata ne podliježu obvezi prisutnosti
na radu u propisanom radnom vremenu, te nemaju pravo na godišnji odmor, otpremnine, jubilarne
i ostale nagrade, odnosno dodatke na plaću
Članak 6.
Pojedinačna rješenja o visini plaće općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika
u Općini Sv. Lovreč, utvrđena prema odredbama ove Odluke, donosi pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Sv. Lovreč.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni
spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja.
Članak 7.
Općinski načelnik i njegov zamjenik ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za
vrijeme od 180 dana po prestanku dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za
vrijeme 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.
Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se na teret proračuna Općine Sv. Lovreč.
Članak 8.
Osim prava iz članka 7. ove Odluke, prava na temelju obavljanja dužnosti općinskom
načelniku i njegovom zamjeniku prestaju danom izbora novoga općinskog načelnika.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama Općine
Sv. Lovreč».
KLASA:112-01/20-01/1
URBROJ: 2167/04-02-20-1
Sv. Lovreč Pazenatički, 18.03.2020.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. LOVREČ
PREDSJEDNIK
Adriano Palman, v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sv. Lovreč („Službene novine Istarske županije“ br. 7/09 i
"Službene novine Općine Sv. Lovreč" br. 2/13, 4/13- pročišćeni tekst i 4/14) i Odluke o uvjetima
i načinu postupka gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč («Službene novine
Općine Sv. Lovreč 1/10 i 4/10), Općinsko vijeće Općine Sv. Lovreč na sjednici održanoj 18. ožujka
2020. godine, donosi slijedeće

IZMJENE I DOPUNE
PROGRAM RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
U VLASNIŠTVU OPĆINE SV. LOVREČ ZA 2020. GODINU
U programu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč za 2020. godinu u
poglavlju I PRODAJA NEKTRETNINA, B) ZEMLJIIŠTA briše se točka 1.
Točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.
U programu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč za 2020. godinu u
poglavlju II ZAMJENA ZEMLJIŠTA dodaje se točka 3. koja glasi:
3.
Zamjena građevinske čestice k.č. 513/9 K.O. Lovreč, u Sv. Lovreču Pazenatičkom,
ulica Pini, površine 1157m2 u vrijednosti od 351.379,36 kuna, u vlasništvu Općine Sv. Lovreč, za
k.č. br. 432 K.O. Lovreč (površine 1079 m2) i k.č. 433/1 K.O. Lovreč (površine 3240 m2) ukupne
površine 4319 m2, u ukupnoj vrijednosti od 679.833,56 kuna, u naselju Sv. Lovreč u vlasništvu
fizičkih osoba. Zamjena građevinskih parcela provest će se prema vrijednosti nekretnina a razliku
u vrijednosti Općina Sv. Lovreč dužna je uplatiti vlasnicima zamijenjenih nekretnina prilikom
sklapanja ugovora.
Nadalje, u poglavlju III KUPNJA ZEMLJIŠTA I ZGRADA briše se točka 3. Točka 4.
postaje točka 3. te se dodaje nova točka 4. koja glasi:
4.
Kupnja 3/8 dijela nekretnine oznake k.č. br. zgr. 469/2 K.O. Lovreč u vlasništvu
Zlatka Špilera
Program raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč sastavni je dio
Proračuna Općine Sv. Lovreč, stupa na snagu dan nakon dana objave u službenim novinama
Općine Sv. Lovreč
KLASA: 400-08/19-01/11
URBROJ: 2167/04-02-20-2
Sv. Lovreč Pazenatički, 18. ožujka 2020. godine
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. LOVREČ
PREDSJEDNIK
Adriano Palman, v.r.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15,118/18) te članka 32. Statuta Općine Sveti Lovreč („Službene novine Istarske županije“,
broj 7/09, „Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 2/13, 4/13-pročišćeni tekst i 4/14) Općinsko
vijeće je na sjednici održanoj dana 18.03.2020. godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2019. godinu na području Općine Sveti
Lovreč.
II
Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2019. godinu na području Općine Sveti Lovreč čini
sastavni dio ovoga Zaključka.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sveti
Lovreč“.
KLASA:810-01/20-01/1
URBROJ: 2167/04-02-20-1
Sv. Lovreč Pazenatički, 18.03.2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI LOVREČ
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Adriano Palman
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IZVJEŠĆE O STANJU SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE u 2019. godini
UVOD
Prvog kolovoza 2015. godine stupio je na snagu Zakon o sustavu Civilne zaštite
(„Narodne novine“, br. 82/15.) kojim je sustav zaštite i spašavanja u RH uređen kao
sustav Civilne zaštite, a čime se ne samo formalno, već i suštinski mijenjaju određeni
oblici i sadržaji u provedbi mjera i aktivnosti radi spašavanja ljudskih života, materijalnih
dobara i okoliša u velikim nesrećama ili katastrofama.
Jedna od osnovnih novina Zakona o sustavu CZ je jasnije propisivanje
nadležnosti sudionika i operativnih snaga u sustavu Civilne zaštite po pitanjima
značajnim za integriranje svih djelatnosti snaga, tijela i općenito jačanje sposobnosti
cjelokupnog sustav za djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama.
Ovim su Zakonom preciznije i drugačije uređene zadaće i odgovornosti JLiP(R)S
u pripremi, organizaciji i provedbi mjera Civilne zaštite, a izvršene su i određene
promjene u smislu kompatibilnosti sa zakonodavstvom i standardima EU.
Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, br. 82/15.) predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u ostvarivanju prava i obveza u području sustava civilne zaštite ,
razmatraju stanje sustava civilne zaštite, donose smjernice za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva
namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite u narednoj godini, te obavljaju i
druge poslove iz sustava civilne zaštite utvrđene zakonom.
Donošenjem Zakona o sustavu Civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15),
uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave,
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba;
osposobljavanje za potrebe sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni
i inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i druga pitanja važna za sustav
civilne zaštite.
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike
Hrvatske.
Sudionici u sustavu civilne zaštite temeljem čl. 8. predmetnog Zakona su :
–
–
–
–
–

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

PROCJENA RIZIKA OD VELIH NESREĆA
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Izrada Procjene rizika od velikih nesreća obaveza je načelnika, gradonačelnika
i župana jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave (JLP(R)S) u Republici
Hrvatskoj temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br.
82/15).
Kako je u svibnju 2017.g. stupio na snagu Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17) proizlazi da su jedinice lokalne
samouprave dužne izraditi i usvojiti na predstavničkom tijelu Procjenu rizika od velikih
nesreća do lipnja 2019.g.
Procjena rizika polazišni je dokument za izradu svih planova i aktivnosti na
smanjenju rizika od katastrofa, prioritizaciju ulaganja te održivi razvoj. Procjena rizika
ne provodi se za prijetnje poput ratova I terorističkih djelovanja.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje donijela je Pravilnik o smjernicama za izradu
procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 65/16), a župan
Istarske županije Kriterije za izradu smjernica za potrebe izrade procjena rizika od
velikih nesreća na razinama JLP(R)S kako bi procjene rizika od velikih nesreća bile
jednoobrazne i usporedive.
Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15),
odredbama Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih
nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (Narodne novine br.65/16) i Smjernicama za izradu procjene rizika za
područje Istarske županije (donesenim od Župana Istarske županije dana 3. veljače
2017. godine, KLASA:810-03/17-01/01, URBROJ:2163/1-01/8-17-3), općina
je
pristupila izradi Procjene rizika od velikih nesreća, te je ista i usvojena na sjednici
općinskog vijeća 12.07.2018 g.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje općine koristiti će se kao podloga za
planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika od katastrofa te provođenju ciljanih
preventivnih mjera. Sukladno članku 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene
rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave, Procjena je polazni dokument za donošenje
planskih dokumenata na području civilne zaštite i provođenje zadaća definiranih
Zakonom o sustavu civilne zaštite.
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža
stručnu pomoć i priprema akcije civilne zaštite kojima rukovodi načelnik.
Stožer je posebnim rješenjem imenovao Općinski načelnik, a po prethodnom
prijedlogu službi koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovitom djelatnošću.
U 2019. godine održana je sjednica Stožera Civilne zaštite Općine kao tematska
sjednica vezana uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2019. godini, na kojoj je
usvojen Plan rada Stožera i Plan aktivnog uključenja na gašenju požara otvorenog
prostora JVP i svih subjekata zaštite od požara na području PVZ za 2019. godinu, te
Poslovnik o radu Stožera.
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U narednom razdoblju potrebno je kroz različite oblike edukacije (seminari, vježbe i
slično) podignuti razinu osposobljenosti članova Stožera sa naglaskom na djelovanje
u kriznim situacijama.
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE
Osnovna zadaća Službe Civilne zaštite je stručna i racionalna ispomoć tijelima
lokalne i područne (regionalne) samouprave uvijek u okvirima Ustavnih i zakonskih
prava i obveza. Uloga stručne službe u tom pogledu je stručna pomoć u obavljanju
administrativno-stručnih poslova za potrebe stožera, opremanje i osposobljavanje
članova stožera do koordinacije i stručno tehničkih poslova na suradnji sa sustavima
zaštite i spašavanja susjednih općina, gradova do županije uvijek temeljem pozitivnih
zakonskih propisa. Od osnivanja Službe, poslove su im povjerili Istarska županija, svih
deset gradova, te trideset i jedna općina.
Pored mnogih zadaća i obveza, Služba civilne zaštite učestvovala je u pripremi i
organizaciji sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije u travnju i svibnju na kojoj
su razmatrana pitanja u svezi programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018.g., a u studenom sjednica u svezi
provedbe mjera zaštite i spašavanja u slučaju zimskih uvjeta na području Istarske
županije. Održano je ukupno 45 sjednica Stožera cz.
Za potrebe Istarske županije, a temeljem Zakona o sustavu CZ i Pravilnika o vođenju
evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, Služba CZ izradila je
evidenciju operativnih snaga u IŽ ( postrojbe CZ JLS, HGSS, Crveni križ IŽ i
Vatrogasna zajednica) .Kontinuirano se vršio obilazak JLS te izvršne vlasti i osobe
zadužene neposredno za provođenje sustava civilne zaštite te ih se upoznavalo sa
zadaćama i aktivnostima JLS koji proizlaze iz Zakona o sustavu CZ i podzakonskih
akata. Služba CZ je učestvovala u provođenju vježbi u osnovnim školama i vrtićima,
te učestvovala u akcijama potrage za nestalim osobama.
VATROGASTVO
Područna vatrogasna zajednica Poreč ( PVZ Poreč) upisana je u Registar udruga
Istarske županije 12. ožujka 2001. godine, pod brojem udruge 18001002 nazivom
„Područna vatrogasna zajednica Poreč“, sa sjedištem u Poreču, Partizanska 7.
Skraćeni naziv „PVZ Poreč“.
Predmet poslovanja – djelatnosti:
•
•
•
•
•
•
•

Sudjeluje u poticanju rada Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih
vatrogasnih društava,
Potiče obrazovanje građana u oblasti vatrogastva,
Promiče djelatnosti zaštite od požara i inih nesreća u javnosti,
Prati i potiče kadrovsku osposobljenost i tehničku opremljenost članica,
Prati, usmjerava i usklađuje rad članova u ostvarivanju njihovih zadaća,
Sudjeluje u provedbi preventivnih aktivnosti zaštite od požara,
Organizira informativne i promidžbene aktivnosti glede prevencije zaštite od
požara.
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Vatrogasne postrojbe područja
U PVZ udružena su slijedeća vatrogasna društva i ustanova:
1. „Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč“ – Poreč
(JVP CZP Poreč )
2. „Dobrovoljno vatrogasno društvo Plamen“ Višnjan
3. „Dobrovoljno vatrogasno društvo Grom“ Kaštelir-Labinci
4. „Dobrovoljno vatrogasno društvo Lampo“ Tar-Vabriga
5. „Dobrovoljno vatrogasno društvo Castrum“ - Sveti Lovreč
6. „Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrsar“ - Vrsar
7. „Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitis“ - Vižinada
Zapovjedništvo PVZ-a raspravljao je o problematici stanja protupožarne zaštite
našega područja te o operativnim zadacima, pogotovo prije protupožarne ljetne
sezone. Sagledavajući ukupno stanje vatrogasne opreme i tehnike, stanje je
zadovoljavajuće.
Izvješća JVP i DVD-a našeg područja iznesena su na svojim redovitim skupštinama
i upravnom odborima, te sada iznosimo samo sažetak izvješća po svakom članu PVZ
Poreč.
2.

SMJERNICE – OSNOVE IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU

PVZ Poreč putem svojih vatrogasnih postrojbi, trenutno raspolaže sa 144
operativna vatrogasca, 32 vatrogasnih vozila sa vatrogasnom opremom i sredstvima
za gašenje.
Zahvaljujući kontinuiranoj obuci vatrogasaca, osposobljeno je 29 radnika JVP
CZP Poreč za pružanje prve pomoći, 5 vatrogasca za spašavanje iz visina i dubina,
K9 tim za traganje i spašavanje, te 1 vatrogasac za gašenje i spašavanje na moru.
PVZ Poreč u svom radu surađuje sa svim vatrogasnim organizacijama s
područja Istarske županije, a i šire, te sa ostalim službama, kao što su Policija, Hitna
medicinska pomoć, Lučka uprava, Gorska služba spašavanja, Komunalna poduzeća,
Veterinarske stanice, Zavod za javno zdravstvo, Hrvatske šume, HEP- A, Istarskog
vodovoda i druge.
3.

IZVJEŠTAJ O RADU PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE POREČ ZA
2019. GODINU

3.1

IZVJEŠĆE O RADU JVP CZP POREČ ZA 2019. GODINU

Prilikom izrade izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe tijekom 2019.godine
osvrnut ćemo se na bitna područja rada i djelatnosti:
- požarne i druge intervencije,
- protupožarne preventivne djelatnosti,
U protekloj godini 2019. JVP CZP Poreč je na području djelovanja intervenirala na 511
intervencija
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RB

VRSTA INTERVENCIJE

BR. INTERVENCIJA

1.

Gašenje požara na građevinama

29

2.

Gašenje požara na otvorenom prostoru 77

3.

Gašenje
požara
sredstvima

4.

Tehničke intervencije

325

5.

Događaji bez učešća

59

na

prometnim

UKUPAN BROJ INTERVENCIJA

21

511

Broj intervencija po Općinama i Gradu Poreču u 2019.
RB

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

BROJ INTERVENCIJA

1.

Grad Poreč

334

2.

Općina Vrsar

28

3.

Općina Funtana

20

4.

Općina Tar-Vabriga

54

5.

Općina Kaštelir-Labinci

20

6.

Općina Višnjan

26

7.

Općina Vižinada

13

8.

Općina Sv. Lovreč

15

9.

Van područja JVP CZP Poreč

1

UKUPAN BROJ INTERVENCIJA

511

Kod 325 tehničke intervencije u 2019. pružene su razne tehničke pomoći:
RB

TEHNIČKE INTERVENCIJE

BR. INTERVENCIJA
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1.

Na objektima – građevinama

68

2.

Na otvorenom prostoru

79

3.

U prometu

34

4.

U zaštiti okoliša

1

5.

Ostalo

143

UKUPAN BROJ TEHNIČKIH INERVENCIJA

325

Na svim ovim intervencijama učestvovalo je 1557 vatrogasaca te utrošeno 2995 sati
rada. Ukupna procijenjena šteta tokom intervencija iznosi cca 1.524.200,00 kn.
Na intervencijama je 4 civilne osobe lakše ozlijeđeno, 14 civilnih osoba teže
ozlijeđeno, te je 9 osobe smrtno stradalo.
Tijekom 77 intervencija na šumskim požarima i požarima na otvorenim površinama
opožareno je 48 ha šuma i obraslih površina.
Nastali požari na otvorenom prostoru ugašeni su u kratkom vremenu zahvaljujući
ranom uočavanju, pravovremenoj dojavi, brzoj intervenciji i dobroj tehničkoj
opremljenosti JVP-a i pripadajućih Dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Prikaz broja i vrsta intervencija od 2011. do 2019.

UKUPNO INTERVENCIJA
2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017

2018

2019

308

402

202

251

307

341

410

511

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017

2018

2019

114

189

83

58

127

101

111

127

2014

2015

2016 2017

2018

2019

506

POŽARI

124

TEHNIČKE INTERVENCIJE
2011

2012

2013
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56

86

48

82

75

100

312

252

325

INTERVENCIJE BEZ UČEŠĆA
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

138

127

71

111

105

140

70

47

59

Broj intervencija po Općinama i Gradu Poreču od 2011. do 2019.

RB

JLS

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Grad Poreč

182

231

129

165

176

194

303

238

334

2.

Općina Vrsar

27

36

18

24

29

23

38

37

28

3.

Općina
Funtana

10

11

7

6

9

16

13

16

20

4.

Općina
Vabriga

36

43

15

32

44

51

53

40

54

5.

Općina
KaštelirLabinci

21

24

2

9

18

18

17

14

20

6.

Općina
Višnjan

14

22

8

5

8

20

28

36

26

7.

Općina
Vižinada

8

19

9

2

13

9

5

8

13

8.

Općina
Lovreč

Sv.

9

12

14

8

8

6

42

17

15

Van područja PVZ
Poreč

1

4

2

4

7

4

1

UKUPNO

308

402

307

341

506

410

511

Tar-

202

251

2019

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
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za poslove CZ cijeli niz novih, žurnih zadaća glede ustrojavanja, opremanja,
osposobljavanja i razvoja te imenovanje i osposobljavanja povjerenika. Novim Zakonom
o sustavu CZ preciznije je definirano mjesto i uloga povjerenika CZ kao svojevrsne
ispomoći tijelima izvršne vlasti i načelnicima Stožera CZ u organizaciji i provedbi mjera
CZ na razini mjesne samouprave, naselja, gradskih četvrti, ulica ili više stambenih
zgrada.
Premda je Služba cz VZIŽ još krajem 2015. godine kod JLS potaknula inicijativu o
formiranju mreža povjerenika CZ, njihovo imenovanje nije u značajnijem obimu
provedeno. Odluke o imenovanju povjerenika CZ donijelo je 10 jedinica lokalne
samouprave, pri čemu je ukupno na području županije imenovano 138 povjerenika i
njihovih zamjenika.
Obzirom da je Zakonom o sustavu CZ (N.N.82/15.) 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.
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU – ISPOSTAVA POREČ
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.
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Pored mnogih zadaća i obaveza, Zavod organizira dvije vježbe velikih nesreća
godišnje kako bi provjerio svoj Standardno operativni plan za postupanje u velikim
nesrećama i u koordinaciji s drugim žurnim službama provjerio kvalitetu odgovora na
izazov velikog broja ozlijeđenih/oboljelih.
Zavod je sudjelovao na vježbama velikih nesreća i drugih žurnih službi u Županiji (npr.
vježba NAMIRG 2019.).
Kako bi zajednička koordinacija s drugim službama bila na što višoj razini, Zavod
provodi edukacije drugih žurnih službi i potiče zajedničku suradnju.
Isto tako, kontinuirano se provodi edukacija iz oživljavanja u školama, s vatrogascima,
pripadnicima crvenog križa, HGSS-a, u domovima za starije, te s turističkim radnicima
i drugima, a kako bi, u slučaju potrebe, laici započeli pružati oživljavanje kao prva
karika u lancu spašavanja.
Radnici Zavoda stalno rade na podizanju svijesti u zajednici, o potrebi započinjanja
oživljavanja do dolaska hitne medicinske službe, te je tako diljem Istre obilježen
Nacionalni dan hitne 30.4. i međunarodni dan oživljavanja 16.10. kada su na trgovima
građani mogli učiti postupke oživljavanja.
Zavod intenzivno radi na osiguravanju dovoljnog broja radnika, dobrom mikroklimom
u Ustanovi. Svi radnici prolaze individualnu edukaciju za rad, a kako bi se osigurala i
održala kvaliteta rada, te time i pružila sigurnost pacijentima, što je prepoznato u cijeloj
državi, te ih to privlači u naš Zavod. Uz to, uz pomoć Županije i gradova i općina,
osiguravaju se olakšice za stambene kredite, te mogućnost stanovanja za deficitarne
liječnike. Županija je dala suglasnost za zapošljavanje medicinskih sestara/tehničara i
vozača, što je, isto tako, osiguralo zadržavanje radnika. To je pravi primjer zajedničkog
djelovanja zajednice i Ustanove na privlačenju i zadržavanju radnika.
U sklopu EU projekta Emergency Euroregion 2019. godine u Zavodu je u 2019. godini
utrošeno 65 000 eura u edukaciju radnika na različitim međunarodnim tečajevima iz
hitne medicine. I time je značajno unaprijeđena kvaliteta rada u Zavodu.
U ispostavi Poreč trenutno su smještena četiri liječnika. Sufinanciranjem rada za
vrijeme turističke sezone, osigurao se još jedan tim T1 i time značajno doprinijelo brzini
odgovora na poziv i time sigurnosti na području Poreča i Poreštine.
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 u ispostavi Poreč
Zvanje

po
HZZO

mreži

nad standard
Zima

Dr.med.
Med. sestra/tehničar
Vozač

5
5
5

0
5
5

nad nad standard

Ljeto Zima
0
0
5
0
5
0

Ljeto
5
0
0
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Mreža HZZO je nedostatna za potrebe ispostave Poreč, te postoji cjelogodišnji nad
standard tim T2 noću i radnim danom osam sati, odnosno u ljetnim mjesecima formira
se još jedan tim T1.
Za ispostavu Poreč, zatraženo je proširenje mreže, odnosno još jedan tim T2 kroz 24
sata. Nova mreža hitne medicine trebala je biti objavljena 1.7.2019., no to se nije
desilo.
1. Pregled aktivnosti tijekom 2019. godine na području zaštite i spašavanja
Kroz proteklu je godinu u ZHMIŽ – ispostavi Poreč1, broj intervencija iznosio:
- u ambulanti 2 904
- izvan ambulante 2 360
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. Timovi
ZHMIŽ su sudjelovali u dvije redovite godišnje vježbe velike nesreće. 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.
2. Izvješće o izvanrednim aktivnostima na području zaštite i spašavanja
u 2019. godini:
- 19. listopada je obilježen je svjetski dan oživljava.
- Dežurstva na glazbenim festivalima i sportskim manifestacijama i utrkama, te
filmskim festivalima tijekom cijele godine
3. Prijedlozi za poboljšanje sustava zaštite i spašavanja
Zbog starosti i lošeg stanja voznog parka ZHMIŽ – ispostava Poreč, predlažemo da se
isti hitno obnovi. U prilogu 2 nalazi se tablica sa podacima o voznom parku.
U svrhu poboljšanja sustava zaštite i spašavanja u ZHMIŽ razrađen je plan postupanja
u velikim nesrećama, te se provode dvije vježbe velike nesreće na razini Županije.
Potrebno je na razini žurnih službi grada Poreča (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.
Potrebna je dodatna edukacija građana u pružanju osnovnog održavanja života i rada
s AVDom. Isto tako edukacija pozivanja hitne medicinske službe, kako pozvati u
hitnom slučaju, da se ne gubi dragocjeno vrijeme do dolaska pacijentu.
2019. godine zabilježeno je u evidenciji ZHMIŽ 950 prometne nesreće, od toga na
području ostalih ispostava 73 .
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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.

Tablica 1 - Broj intervencija u ZHMIŽ - ispostava Poreč (2019.)
Hitne intervencije
Mjeseci

Ambulanta

Ispostava Poreč

Druge ispostave

Siječanj

172

129

4

Veljača

143

121

2

Ožujak

165

134

2

Travanj

167

168

5

Svibanj

202

187

1

Lipanj

327

274

1

Srpanj

462

284

0

Kolovoz

529

336

1

Rujan

284

270

3

Listopad

162

144

1

Studeni

126

135

1

Prosinac

165

156

1

UKUPNO

2 904

2 338

22

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA POREČ
Društvo Crvenog križa Istarske županije, kao ustrojstveni oblik Hrvatskog Crvenog
križa imenovano je jednom od operativnih snaga Istarske županije Odlukom o
određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje u Istarskoj županiji (Klasa:810-01/14-01/03,Urbroj:2163/1-01/814-4),a ravnateljica članom stožera Odlukom o imenovanju članova stožera civilne
zaštite IŽ (Klasa:013-02/16-01/13,Urbroj:2163/1-01/8-16-2).
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1. ŽUPANIJSKI

INTERVENTNI TIM KAO
DJELOVANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

OPERATIVNA

SNAGA

ZA

Županijski interventni tim temeljna je operativna snaga Društva Crvenog križa Istarske
županije. Aktivni članovi Županijskog interventnog tima su oni volonteri i djelatnici
društava Crvenog križa s područja Istarske županije koji su stekli uvjerenje o
osposobljenosti Hrvatskog Crvenog križa, te redovno prisustvuju vježbama i
aktivnostima u organizaciji Društva Crvenog križa Istarske županije. Pripravnici su
volonteri i djelatnici društava Crvenog križa s područja Istarske županije koji su
započeli sa ciklusom osposobljavanja za interventni tim.
Županijski interventni tim trenutačno ima 29 aktivnih članova i 46 pripravnika.
Osim njih, 2 spasioca na vodi i 2 instruktora članovi su jedinice za spašavanje na vodi
u otežanim uvjetima Hrvatskog Crvenog križa.
AKTIVNI ČLANOVI ŽIT
DCK

Buje

Buzet

Labin

Pazin

Broj
sudion
ika
2.

Poreč Pula

Rovinj Djelatnici
DCKIŽ

Ukupno

Rovinj

Ukupno

3

TRENINZI U 2019.g.

Edukacije u organizaciji DCKIŽ:
CRVENI KRIŽ – MOJA ORGANIZACIJA ( 1 seminar)
DCK

Buje

Buzet

Labin

Pazin

Broj
sudion
ika

Poreč Pula

ISK
Boškarini

0

RADIOKOMUNIKACIJA, GPS,SATELITSKI TELEFON,KARTOGRAFIJA (1 trening
DCK

Buje

Buzet

Labin

Pazin

Broj
sudion
ika

Poreč Pula

Rovinj ISK
Boškarini

Ukupno

0

PRVA POMOĆ, napredni tečaj – (2 treninga u Vodicama)
DCK
Broj
sudio

Buje

Buzet

Labin

Pazin

Poreč Pula Rovinj
3

ISK
Boškarini

Ukupno
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nika
WATSAN – (1 trening)
DCK

Buje

Buzet

Labin

Poreč Pula Rovinj

Pazin

Broj
sudio
nika

ISK
Boškarini

Ukupno

0

3.Edukacije u organizaciji HCK :
TRENING ZA TRENERE ''PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA U KRIZNIM SITUACIJAMA''
(Zagreb)
DCK Buje
Buzet Labin
Pazin Poreč Pula Rovinj DCKIŽ i Ukupno
ISK
Boškarini
Broj
0
sudio
nika
TRENING ZA EDUKATORE ''SET TO GO'' (Zagreb)
DCK
Buje Buzet Labin
Pazin Poreč Pula

Broj
sudio
nika

Rovinj

DCKIŽ i Ukupno
ISK
Boškarini

0

Četvero je volontera tijekom proteklih godina osposobljeno na naprednom tečaju za
osiguranje pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta na nacionalnoj razini i članovi su
tima Hrvatskog Crvenog križa. Troje je obučeno kompletnom obukom za članove ERU
(Emergency respond unit) WATSAN Međunarodne federacije CK i CP, a jedan je
pripravnik. Dvoje je sudjelovalo na misijama na Haitiju i u Sudanu ranijih godina. Od
njih četvero, trenutno je na raspolaganju troje.
4.SMOTRA I VJEŽBE U 2019.g.
Smotra ŽIT-a (travanj Zagreb)
DCK

Broj
sudion
ika

Buje

Buzet Labin

Pazin

Poreč Pula

2

Rovinj DCKIŽ
i Ukupn
ISK
o
Boškarini
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VJEŽBA ŽIT, Zračna luka Pula u suradnji s Zračnom lukom Pula Zavodom za hitnu
medicinu Istarske županije i Općom bolnicom Pula (svibanj)
DCK
Buje Buzet Labi Pazin Poreč
Pula
Rovinj DCKIŽ Ukupn
n
o
Int.tim.
i
pripravni
ci
Glumci

3

Šminkeri

0

Liječnici i
kontrolori
UKUPN
O

0

0

VJEŽBA ŽIT, Zajednički trening prve pomoći i vježba DCK IŽ i CK DISTRIKTA BRČKO
DCK

Buje Buzet Labi
n

Pazin

Int, tim i
pripravn
ici
Glumci
Šminker
i
Liječnici
i
kontrolo
ri
Ukupno

Poreč Pula Rovin DCKI CKB
j
Ž
D
I HCK
4

Ukup
no

0
0
0

Vježba jedinice za spašavanje iz vode u otežanim uvjetima HCK, Split
DCK
Buje Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj ISK
Ukupn
Boškarini i o
DCKIŽ
Broj
0
sudion
ika
5.DRUGE AKTIVNOSTI ŽIT-a
„Ljetne vrućine“, Istarski ipsilon, dežurstvo prve pomoći, promo materijali, podjela
vode, lepezi, menta bombona,...
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DCK

Buje

Buzet Labin

Pazin

Broj
sudion
ika

Poreč Pula

Rovinj ISK
Boškarini

Ukupn
o

2

„100 milja Istre“, „Ocean Lava Vrsar“, „Cave Romane Pula“, adventska utrka Poreč,
bike trka St.Bečić - dežurstvo ekipe logistika i prva pomoć (4 dežurstva)
DCK
Buje Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj ISK
Ukupn
Boškarini
o
Broj
3
sudion
ika
6.INTERVENCIJE:
ISPOMOĆ u prihvatu, pakiranju i slanju humanitarne pomoći za Albaniju ČLANOVA
ŽIT (Pazin)
DCK
Buje Buzet
Labin Pazin Poreč Pula
Rovinj DCKIŽ Ukupno
Broj
2
sudio
nika
ORGANIZACIJA SMJEŠTAJA
GDCK POREČ

Jed.
Mj.

kom

Pokrivač/Deka
Vreća za spavanje
Posteljina
Ležaj
Jastuk
Madrac
Šator 35 m2
Šator 45 m2
Šator obiteljski
Odjeća i obuća

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

50
6
25
0
50
5
2
0
0
0

GDCK POREČ

Jed.
Mj.

kom

Kuhinja stacionarna (kapacitet)
Kuhinja terenska (kapacitet)
Stol
Stolica
Klupa
Pivski set (stol+2 klupe)

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

0
0
0
10
5
2

PRIPREMA I PODJELA HRANE
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Plastična kutija
Pribor za jelo (žlica, vilica, nož)
Posude za jelo (tanjuri i sl.)
Termos boca
Termos posuda
Posude za pripremu jela
Pribor za pripremu jela HCK standard

kom.
set
kom.
kom.
kom.
kom.

5
50
50
2
2
2
0

TEHNIČKA I LOGISTIČKA POTPORA
GDCK POREČ

Jed.
Mj.

kom

Osobni automobile
Teretno vozilo
Prikolica
Agregat 2kW
Alat
Ljestve
Produžni kabel
Razvodni ormarić za struju
Plinska grijalica 18kW
Infracrvena grijalica 17kW
Plinska boca
Reflektor na stalku
Reflektor prijenosni led
Isušivač prostora
Motorni ručni puhač
Paletar

kom.
kom.
kom.
kom.
set
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

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

GDCK POREČ

Jed.
Mj.

kom

Torba ALS
Torba BLS
Torba
Torba (osobni komplet)
Nosila
Daska za imobilizaciju
Plutača za spašavanje
Prsluk za imobilizaciju i izvlačenje KED
AVD (defibrilator)

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

0
2
5
3
2
2
1
1
1

Jed.
Mj.

kom

PRVA POMOĆ I SPAŠAVANJE

KOMUNIKACIJA I MOBILNI URED
GDCK POREČ
Prsluk HCK/GDCK

7
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Prijenosno računalo
Pisaća mašina
Mobilni telefon
Fotoaparat
Megafon
Dalekozor
Radiostanica PMR
Radiostanica VHF
GPS
Plastične kutije
Mobilni ured IFRC standard

1
0
2
0
1
0
0
4
0
2
0

ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Tijekom 2019. godine u Istarskoj županiji prijavljeno je dvadeset šest (26) epidemija
zaraznih bolesti: osam (8) epidemija svraba, četrnaest (14) epidemija gastroenteritisa,
dvije (2) epidemije enterobijaze (dječje gliste), jedna (1) epidemija salmoneloze, i jedna
(1) epidemija alimentarne toksoinfekcije (“trovanje hranom“). U tim epidemijama
ukupno je bilo 918 oboljelih, a jedna (1) osoba je hospitalizirana.
U svim slučajevima poduzete su odgovarajuće protuepidemijske mjere nakon kojih nije
bilo novooboljelih.
- Nije prijavljena niti jedna zarazna bolest od općeg javnozdravstvenog značaja.
- Na području Istarske županije u 2019. 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. 098/441821.
Služba za higijenu i epidemiologiju provodi na području županije preventivne
epidemiološke aktivnosti prema prijavama zaraznih bolesti liječnika obiteljske
medicine. U suradnji sa Hrvatskim vodama provodi se i kontinuirana analiza
površinskih i otpadnih voda koje nisu uvijek zadovoljavajuće kvalitete, a nalazi se
redovito šalju vodopravnoj inspekciji
PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
KOMUNALNA, VODOVODNA PODUZEĆA, VETERINARSKA
HRVATSKE ŠUME, HEP

STANICA,

Naglašavamo da pravni subjekti čiji su osnivači središnja tijela RH, a kojima je ZiS
redovna djelatnost ili su zaduženi za distribuciju i snabdijevanje energentima ( HEP, HŽ,
Hrvatske šume, Hrvatske ceste, Hrvatske vode i dr.) u sustavu zaštite i spašavanja
sudjeluju sukladno svojim Operativnim planovima. Shodno navedenom ovi pravni
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subjekti, premda po potrebi i po zahtjevu JLiP (R) S mogu sudjelovati u sustavu civilne
zaštite, nisu dio operativnih snaga tih tijela.
ŽUPANIJSKI CENTAR 112
Nakon što je 2009. godine izvršena temeljita rekonstrukcija cjelokupnog sustava
javnog uzbunjivanja građana na području naše županije, težište je usmjereno na
održavanje ispravnosti postojećeg sustava. Tako je u sustav javnog uzbunjivanja
građana uključeno 32 sirena koje se uključuju putem centralnog uređaja za upravljanje
sirenama u Županijskom centru (ŽC) 112 Pazin. Održavanje navedenog sustava vrši
se centralizirano, te se sukladno odobrenim sredstvima DUZS-a vrši otklanjanje
kvarova koje obavlja ugovorno-ovlaštena tvrtka.
Pravne osobe koje posjeduju sustav javnog uzbunjivanja kao i sve osobe navedene u
članku 3. Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N. 69/16) dužne su
povezati svoj sustav sa ŽC 112 i omogućiti daljinsko upravljanje sirenama. Na području
Istarske županije, u pravnim osobama imamo 11 sirena čija se ispravnost redovito
mjesečno ispituje. Uz suradnju sa pravnim osobama, zajednički radimo na uvezivanju
njihovih sirena na ŽC 112 Pazin. Trenutno postoje 3 sirene koje se mogu daljinski
uključiti iz ŽC 112: „Holcim“ (Hrvatska) d.o.o. Koromačno, „Calucem“ d.o.o. Pula i „INAProplin“ Pula. Sirena u tvrtki „Ecooperativa“ d.o.o. Rijeka - skladište Pazin, ne ispituje
se iz razloga što su prostori zatvoreni, a tvrtka se nalazi u stečaju.
Tablični pregled ispravnosti elemenata sustava javnog uzbunjivanja građana na
dan redovnog mjesečnog ispitivanja sirena 16. 12 2019. godine:
R.br. Grad / općina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Buje
Buzet
Fažana
Kanfanar
Labin
Medulin
Novigrad
Pazin
Poreč
Pula
Rovinj
Umag
Vodnjan
Vrsar
Žminj
Ukupno:

Broj
sirena
1
1
1
1
1
1
1
4
5
10
7
1
1
1
1
37

instaliranih Broj ispravnih sirena na dan
16.12.2019.
1
1
1
1
1
1
1
4
5
7
7
0
1
0
1
32

Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. 82/15 ) i Pravilnika o
postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N. 69/16), planovima nižeg reda obvezno je
planirati instalaciju sustava javnog uzbunjivanja i obavješćivanja stanovništva (sirena i
sl.) u područjima planiranim za gradnju objekata koji će koristiti, skladištiti ili
manipulirati s velikim količinama opasnih tvari (obveznici su izrade izvješća o
sigurnosti), kao i u slučaju ugroze uzrokovane domino efektom.
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PRIJENOS INFORMACIJA PUTEM ŽC 112
Županijski centar 112 putem jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112,
prima sve vrste žurnih poziva, prosljeđuje informacije nadležnim službama,
komunikacijski koordinira njihovo međusobno djelovanje i objedinjuje povratne
informacije o provedenim aktivnostima. Broj 112 naziva se ako je neodgodivo
potrebna:
- hitna medicinska pomoć
- pomoć vatrogasaca
- pomoć policije
- pomoć gorske službe spašavanja
- pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, u Istarskoj županiji na
broj 112 zaprimljeno je 60.564 poziva, od čega od čega je 53,6 % bilo namjenskih
poziva temeljem kojih su angažirane strukovno i teritorijalno nadležne hitne i
inspekcijske službe.
S obzirom da je naša županija turistička destinacija, u navedenom razdoblju na
broj 112 zaprimili smo i obradili 1.252 poziva na stranom jeziku.
U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine obrađeno je ukupno
19.225 događaja od čega se je najviše, 48 % odnosilo na medicinske događaje
odnosno intervenciju HMP.
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U priloženom grafikonu, složeni događaji predstavljaju traganja i spašavanja,
ekološka onečišćenja okoliša, poplave, nesreće u postrojenjima, različita upozorenja
za javnost; sigurnosni događaji predstavljaju poslove policije (nesreće u prometu, na
radu, smrtni slučajevi, napadi na život i imovinu ljudi), vatrogasni događaji predstavljaju
požare kao i tehničke i ostale intervencije vatrogasnih postrojbi.
U slučaju prijetnje ili nastanka izvanrednih događaja gdje su ugroženi stanovnici i
materijalna dobra, ŽC 112 će o navedenom obavijestiti čelnika lokalne samouprave
odnosno odgovorne u pravnim osobama prema dokumentu za prijem priopćenja iz ŽC
112.
Osim pomoći u hitnim i izvanrednim događajima, ŽC 112 vrši prikupljanje hidroloških,
meteoroloških, seizmoloških, radioloških, epidemioloških podataka te drugih podataka
o onečišćenju okoliša od mjerodavnih službi i tijela. U slučaju prijema upozorenja na
opasne vremenske pojave, obavijest se prenosi odgovornim osobama u pravnim
osobama koje bi mogle biti ugrožene takvim nepogodama. Naročito se to odnosi u
vrijeme turističke sezone, kada se veliki broj ljudi nalazi u kampovima i priobalnim
objektima, izdano upozorenje o mogućnosti pojave opasnih vremenskih pojava prenosi
se i odgovornim osobama u turističkim tvrtkama.
UDRUGE, KLUBOVI I ORGANIZACIJE OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITE

SUSTAV CIVILNE

Pojedine udruge, klubovi i društvene organizacije od posebnog su značaja za
cjelokupni sustav zaštite i spašavanja. U tim se udrugama stvaraju specifične vještine
i znanja toliko potrebna za postupanje u slučaju nesreće ili pak katastrofe.
Članovi udruga građana koje se sufinanciraju sredstvima proračuna direktno su
uključeni u sustav CZ kao članovi udruge ( GSS, GD CK) ili kao povjerenici CZ. Neke
udruge djeluju organizirano na području županije i čine značajan dio snaga ZiS.
SPELEOLOŠKI SAVEZ
Istarski speleološki savez tijekom 2019. godine nije neposredno sudjelovao u
incidentnim situacijama vezanim za civilnu zaštitu, a za sudjelovanjem nije bilo
zahtjeva nadležnih službi ili institucija. Članovi Saveza sudjelovali su u više
speleoloških aktivnosti na području Istarske županije i ostalih područja Republike
Hrvatske. Članovi Saveza surađivali su s arheološkim institucijama iz Istarske
županije, te terenski im pomogli oko lociranja i spašavanja kulturnih materijalnih
dobara (arheološki lokaliteti).Članovi Saveza održali su speleološke škole po programu
školovanja Hrvatskog speleološkog saveza. Savez je održao stručno predavanje
''Speleologija i zaštita krša u Istri'' u prostorijama udruge „A bo“ u Umagu. Predavanje
se temeljilo na prevenciji zagađenja istarskog podzemlja i rezerva podzemnih voda od
kojih ovisi stanovništvo Istarske županije. Osim stručnih predavanja, Savez je držao
demonstraciju speleoloških tehnika na TWG festivalu u kamenolomu cava romana u
Vinkuranu. Savez je bio jedan od pokrovitelja Skupa speleologa Hrvatske koji se
održao u Pazinu krajem studenog 2019.Savez je svoje članice osigurao policom
osiguranja od odgovornosti. Savez savjetodavno djeluje na udruge članice koje svoje
aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu planiraju i realiziraju u sklopu vlastitih planova rada,
te u skladu sa vlastitim kapacitetima.
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HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA- STANICA PULA
Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Pula je u 2019. godini, na području svoje
odgovornosti izvela šest akcija spašavanja, po dojavi ŽC 112 bila je šest puta u
pripravnosti. Prema godišnjem planu rada održano je sedam vježbi spašavanja,
organizirala je Državnu vježbu spašavanja iz speleoloških objekata.
U smislu preventive nesreća i sanitetskog dežurstva na sportskim i planinarskim
manifestacijama na planinskim i za vozila HMP teško dostupnim područjima Stanica
Pula obavila je 15 osiguranja. Pripravnici za gorske spašavatelje nastavili su svoju
edukaciju kroz redovito školovanje i usavršavanje kadrova. U 2019. godini prema
nacionalnom programu školovanja sudjelovalo je ukupno 3 pripravnika i 4
spašavatelja. Dva spašavatelja položila su ispit za naslov gorskog spašavatelja.
Dva gorska spašavatelja educirana su za spašavanja uz pomoć helikoptera.
Dva gorska spašavatelja nastavili su specijalističko školovanje za potrage u mutnim
vodama i speleoronilačko spašavanje. Jedan gorski spašavatelj osposobljen je za
upravljanje bespilotnim letjelicama. Zbog sve većeg obima administrativnih i poslova
održavanja a uz financiranje od strane HGSS-a, Stanica je zaposlila jednog člana na
administrativnim i poslovima održavanja.
Brojno stanje HGSS Stanice Pula na dan 31.12.2019. iznosi:
18 gorskih spašavatelja
8 spašavatelja
3 pripravnika
2 suradnika
Ukupno: 31 član
Vozni park čine tri službena vozila od čega: jedno terensko, kombi i osobno karavan.
Njihovim redovitim servisima i održavanjem Stanica Pula pokušava osigurati potrebnu
interventnost i mobilnost za potrebe svih svojih djelatnosti.
Veliki problem je starost interventnih vozila koja izaziva velike troškove održavanja i
učestalog servisiranja, te je žurno potrebno obnoviti vozni park kako bismo i dalje
očuvali postignutu visoku razinu interventnosti.
Obzirom da naša trenutačna proračunska sredstva nisu dostatna za nabavu vozila
nadamo se povećanju sredstava iz proračuna JRS i JLS za 2020. godinu.
Tijekom izvještajnog razdoblja, sva medicinska oprema i oprema za spašavanje
uredno je i redovno obnavljana sukladno potrebama stanice a po uputama medicinske
komisije HGSS-a i standardima struke.
Stanica Pula ima četiri službene obavještajne točke: planinarska Kuća pod Žbevnicom,
planinarska Kuća na Koritima, planinarska Kuća na Skitači, paraglajderski centar na
Raspadalici. Sve su obavještajne točke redovito kontrolirane i opskrbljivane sukladno
sporazumima sklopljenim sa upraviteljima tih objekata.
Organizacijski raspored Gorskih spašavatelja Stanice Pula na dva tima, tim Pula i tim
Pazin nastavlja se pokazivati kao primjeren odgovor na zahtjevnost pokrivanja velikog
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područja odgovornosti (cijele Istarske županije), a sukladno tome razmještena je
specijalizirana oprema za spašavanje i službena vozila.
U izvještajnom razdoblju Stanica Pula kvalitetno je na području Istarske županije
surađivala sa profesionalnim i dobrovoljnim Vatrogasnim postrojbama, Službom hitne
medicinske pomoći, Crvenim križom, Policijom i Službom Civilne zaštite VZIŽ.

HGSS STANICA PULA
AKCIJE SPAŠAVANJA, INTERVENCIJE I AKTIVNA PRIPRAVNOSTI u 2019.g

Mjesto
nesreće

Uzroci
nesreće

Ozljede

04.01. PO

Brovinje

pad

Da

05.02

PO

Žejane

lom/smrzavanje smrtne

29.05.

IZ

Sveti
Ivan

pas u jami

17.07.

PR

Višnjan

bolest

Ne

20.07.
15.08.

PR
PR

demencija
pas u jami

Ne

19.08.

PR

Buzet
Kršan
Poljske
Tatre

voda u jami

smrtne

04.10.

IZ

Cres

zaglavio u jami

Ne

10.10.

PO

Beram

lutanje

10.11.

PO

Hrboki

demencija

23.11.

PR

Učka

bolest

15.12.

PR

Višnjan

dezorijentacija

Datum

Vrsta

Ostali
učesnici

Mjera
rada
č/d

MUP,JVP,
4
Mještani
MUP, JVP,
HGSS
3
Rijeka
2
JVP, DVD,
10
MUP
1
2

HGSS
Rijeka,
DVD
Ne
JVP, MUP
MUP, JVP,
pothlađenost
mještani
HGSS
Ne
Rijeka
Ne
JVP, DVD

Ukupno čovjek/dana u akciji, intervenciji i aktivnoj pripravnosti:

15
3
8
7
9
9
73 č/d
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ZAKLJUČAK
Iz ovog Izvješća koji sadrži skraćenu analizu stanja sustava civilne zaštite na području
Općine možemo konstatirati:
1. Općina je pristupila izradi Procjene rizika od velikih nesreća .U skladu sa Zakonom
o sustavu civilne zaštite, pristupilo se i izradi Plana djelovanja civilne zaštite
2. Ustrojen je Stožer civilne zaštite Općine, a članovi Stožera imenovani su u skladu
sa svim pozitivnim zakonskim propisima. Stožer ja sastavljen od stručnih osoba sa
područja Općine i šire, te je na visokoj razini kompetencije za ispunjavanje zadaća CZ
3. Općina raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama zaštite i spašavanja od stalno
aktivnih snaga (JVP, Dom zdravlja, ekipe HEP-a, Vodovod, Komunalno poduzeće,
Hrvatske šume, Vodoprivreda). Dio ovih subjekata dostavio je svoja cjelovita izvješća
koje je vijeće usvojilo, tako da je u ovom izvješću prikazan samo sažetak njihovog
djelovanja u sustavu civilne zaštite
4. Prema ovom Izvještaju pa i analizi, stanje sustava civilne zaštite u Općini je na
razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava civilne zaštite kako u redovitim
aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama.
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5. Sukladno zakonskim odredbama u tijeku je ustrojavanje i popuna povjerenika civilne
i ostvarivanje svih preduvjeta za njihovo angažiranje u slučaju potrebe.
6. Osobna i skupna oprema povjerenika CZ Općine je u tijeku, te će se nastaviti i u
ovoj godini.
7. Ostvarivanjem ciljeva Smjernica za razvoj sustava civilne zaštite za Općinu za
razdoblje 2020. – 2023. godini, učiniti će se korak naprijed u razvoju sustava civilne
zaštite, što podrazumijeva izradu Plana djelovanja, utvrđivanje i definiranje svih
operativnih snaga (proizašlih iz Procjene), definiranje međusobnih prava i obveza svih
subjekata civilne zaštite, plansko osposobljavanje njihovih operativnih snaga,
edukaciju Stožera civilne zaštite i povjerenika CZ, te nabavku dijela nedostajuće
opreme.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18) i članka 32.
Statuta Općine Sv. Lovreč (“Službene novine Istarske županije”, br. 7/09, „Službene novine
Općine Sv. Lovreč“ br. 2/13, 4/13 - pročišćeni tekst i 4/14) Općinsko vijeće, na sjednici održanoj
dana 11. ožujka 2020.godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
O donošenju S M J E R N I C A
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Općine Sv. Lovreč za 2020. – 2023. Godine

I
Donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sv. Lovreč
za 2020.– 2023. g.

II
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sv. Lovreč za 2020. –
2023.g. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim novinama Općine
Sv. Lovreč» .
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KLASA:810-01/20-01/2
URBROJ:2167/04-02-20-1
Sv. Lovreč Pazenatički, 18. ožujka 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. LOVREČ
PREDSJEDNIK
Adriano Palman, v.r.

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE SV. LOVREČ ZA RAZDOBLJE OD 2020. – 2023. GODINU
Uvod…………………………………………………………………………….……….……..…….…
1. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine………………………..…..….……
2. Plan djelovanja civilne zaštite………………………………………………………..…..……..
3. Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara………………………….………
4. Operativne snage sustava civilne zaštite……………………………………………….…....
5. Sustav uzbunjivanja građana i sklanjanje ……………………………………………………
6. Edukacija stanovništva na području sustava civilne zaštite …………………………….
7. Financiranje sustava civilne zaštite…………………….…………………………………..…
8. Suradnja na polju sustava civilne zaštite………………………………………………….….
9. Izvršenje zadaća u skladu sa programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Općinu Sv. Lovreč za razdoblje 2020-2023.
godinu……………………………………………………………………………………………….….
10. Zaštita okoliša………………….……………………….………………………………………..
11. Zaključak…………………………….…………………………………………………………….

UVOD
I.
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa s
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja
svih nositelja sustava civilne zaštite (stožeri, civilna zaštita, vatrogastvo, udruge građana od
značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se u sustavu civilne zaštite,
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), a koristeći polazišta i zaključke iz
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Izvještaja o sustavu civilne zaštite na području Općine Sv. Lovreč (dalje u tekstu: Općina)
2020. godinu donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Općine za razdoblje od 2020.-2023. godine (dalje u tekstu: Smjernice).
Cilj Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine za
razdoblje od 2020.-2023. godine je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava civilne
zaštite koji će s jedne strane osigurati najvišu razinu spremnosti za provedbu zadaća sustava
civilne zaštite stanovništva i materijalnih dobara na području Općine u složenim uvjetima
prirodnih ili drugih većih nesreća odnosno katastrofa.
Ostvarivanje ciljeva aktivnosti koje su predviđene Smjernicama podrazumijeva potrebu
izgradnje učinkovitog sustava civilne zaštite temeljenog na realnoj Procjeni rizika od velikih
nesreća, ali uz maksimalno uvažavanje dostignutog stupnja opremljenosti i uvježbanosti
trenutnih operativnih snaga čime će se izbjeći dupliranje kapaciteta i osigurati racionalan
pristup u trošenju proračunskog novca.
Daljnji razvoj sustava CZ u Općine treba temeljiti na Procjeni rizika od velikih nesreća za
Općinu, ali uz uvažavanje cjelovite analize stanja sustava CZ u prethodnom razdoblju i
zakonskih propisa i procedura koje definiraju ovo područje.
Sukladno tome razvoj sustava CZ Općine za razdoblje od 2020.-2023. godine treba
usmjeriti prema sljedećim aktivnostima:

OKVIR I POLAZIŠNE OSNOVE
1. Osnova za izradu Smjernica je Zakon o sustavu civilne zaštite.
2. Smjernice određuju smjer razvoja sustava civilne zaštite u Općini Sv. Lovreč u okviru
jedinstvenog sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.
3. Razvoj sustava civilne zaštite je kontinuirani i kreativni proces kojim će se sukcesivno
razvijati i usavršavati sustav radi dosezanja najviših standarda potrebnih za provedbu
zadaća sustava civilne zaštite.
4. Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika sustava civilne zaštite u
reagiranju na nesreće, velike nesreće i katastrofe te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na nesreće,
velike nesreće i katastrofe i otklanjanju njihovih mogućih uzroka i posljedica.
5. Smjernicama za razvoj sustava civilne zaštite za Općinu Sv. Lovreč, utvrđuju se
međusobna prava i obveze svih subjekata i sudionika sustava civilne zaštite kroz plansko
pripremanje, osposobljavanje, opremanje i uvježbavanje njihovih organiziranih operativnih
snaga kao i način međusobne koordinacije u izvršavanju zadaća sustava civilne zaštite
radi što kvalitetnijeg razvoja sustava civilne zaštite.
6. Polazište za razvoj sustava civilne zaštite je Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu
Sv. Lovreč, te Plan djelovanja civilne zaštite, kao i standardni operativni postupci koji iz
toga proizlaze.

1. PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA
Cilj: Općinsko vijeće Općine usvojilo je dana 12.07.2018. godine. g. Procjenu rizika od
velikih nesreća za područje Općine Sv. Lovreč kojom su utvrđena stvarna razina i vrsta
ugroženosti i mogućih opasnosti, kao i njihovih posljedica na stanovništvo, materijalna i
kulturna dobra na području Općine. Procjena je osnova za utvrđivanje potrebnih snaga,
sredstava i opreme (svih resursa), kojima će se na najučinkovitiji način spriječiti nastajanje ili
umanjiti posljedice moguće nesreće ili katastrofe.
U skladu sa zakonskim odredbama neophodno je:
a) Izvršiti ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća .
Nositelj: - Načelnik
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Sudjeluju: - Stožer civilne zaštite Općine Sv. Lovreč, Ovlaštenik
Rok: do kraja prosinca 2020-2023. godine.

2. PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SV. LOVREČ
Načelnik je donio Plan djelovanja civilne zaštite kojim su utvrđena optimalna organizacija,
aktiviranje i djelovanje sustava civilne zaštite, preventivnih mjera i postupaka, zadaća
sudionika, a posebno operativnih snaga u provedbi mjera sustava CZ uključivo sa mjerama
CZ. Ovim se planom osigurava učinkovito, ali i racionalno korištenje svih raspoloživih resursa.
a) Izvršiti ažuriranje Plana djelovanja CZ
Nositelj: - Načelnik
Sudjeluju: - Stožer civilne zaštite Općine Sv. Lovreč, Ovlaštenik
Rok: do kraja prosinca 2020-2023. godine.

3. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
Cilj: U skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave skrbe o stanju sustavu civilne zaštite na svom području sukladno zakonu,
propisima donesenim na temelju zakona, planovima zaštite od požara, općim aktima i drugim
odlukama, usvojena je na Općinskom vijeću nova Procjena ugroženosti od požara i Plan
zaštite od požara.
Izvršiti ažuriranje Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara
Nositelj: Načelnik
Sudjeluju : Općinsko vijeće Općine Sv. Lovreč, Ovlaštenik
Rok: studeni 2020. - 2023.g.

4. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: Osigurati adekvatnu veličinu operativnih snaga koje će na osnovu svoje jačine,
osposobljenosti i uvježbanosti, osobne i skupne opremljenosti, pravilnog i nedvosmislenog
sustava upravljanja, zapovijedanja i nadzora moći učinkovito suprotstaviti ugrozi, preventivno
djelovati na nastajanje nesreće odnosno svesti posljedice nesreće, ako je ona neizbježna, na
najmanju moguću mjeru i što prije osigurati uvjete za nastavak normalnog života i rada.
Operativne snage sustava civilne zaštite su sve prikladne i raspoložive sposobnosti i
resursi operativnih snaga namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite.
Temeljem Odluke o određivanju operativnih snaga u sustavu civilne zaštite i pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sv. Lovreč, mjere i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite na području Općine Sv. Lovreč provoditi će sljedeće operativne snage sustava
civilne zaštite:
1. Stožer civilne zaštite Općine Sv. Lovreč
2. JVP Poreč
3. DVD Sv. Lovreč
4. Gradsko društvo CK Poreč
5. HGSS-Stanica Pula
6. Udruge
7. Koordinatori na lokaciji
8. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
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Operativne snage sudionici su sustava civilne zaštite, pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju
za provođenje mjera i postupaka radi sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja
posljedica izvanrednog događaja, velike nesreće i katastrofe.
Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati
aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka izvanrednog događaja, velike
nesreće i katastrofe te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je
proglašena katastrofa.
Operativnim snagama rukovodi i koordinira Načelnik uz potporu Stožera civilne zaštite
Općine Sv. Lovreč. U katastrofama i velikim nesrećama Načelnik izravno zapovijeda
operativnim snagama sustava civilne zaštite Općine .
Operativne snage djeluju i razvijaju se u skladu s posebnim zakonima koji reguliraju
djelatnost za koju su osnovane, te na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite i podzakonskih
propisa koji reguliraju područje civilne zaštite, procjene rizika i plan djelovanja CZ na osnovi
ovih Smjernica.
Operativne snage financiraju se dijelom ili u cijelosti iz proračuna Općine Sv. Lovreč. Iz
proračuna Općine financiraju se i izabrani programi i projekti udruga građana koji su od
interesa za civilnu zaštitu. U idućem razdoblju aktivnosti treba usmjeriti prema projektima koji
se financiraju sredstvima iz fondova Europske unije.
a) Stožer civilne zaštite Općine Sv. Lovreč
Stožer civilne zaštite Općine Sv. Lovreč je stručna potpora Načelniku kod rukovođenja i
zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe.
Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje treba pripremiti kvalitetne i
utemeljene prijedloge koji će načelniku omogućiti donošenje prave i pravovremene odluke za
djelovanje u složenim i vrlo zahtjevnim uvjetima velike nesreće ili katastrofe.
Da bi Stožer uspješno obavljao svoje zadaće u sustavu civilne zaštite potrebno je u 2020
- 2023. godini izvršiti:
- Obuka članova Stožera civilne zaštite
- Opremanje Stožera civilne zaštite osobnom i skupnom opremom
b) Vatrogasno zapovjedništvo i postrojba
Javna vatrogasna postrojba -Centar za zaštitu od požara Poreč u razdoblju od 2020. –
2023. godini treba biti najznačajniji operativni kapacitet sustava civilne zaštite - u spremnosti
24 sata dnevno. Kao okosnica ukupnog sustava CZ na području Općine, JVP - CZP Poreč
treba svoje zadaće provoditi sukladno Programu rada Zapovjednika JVP, a naročito poslove
na pripremi i provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Općine.
U cilju provedbe zadaća iz navedenih Programa potrebno je izraditi Operativni plan
motrenja, čuvanja i ophodnje Područne vatrogasne zajednice Poreč (PVZ Poreč) za 2020. –
2023. godinu i dostaviti ga svim sudionicima njegove provedbe.
Analiza stanja, a naročito izvješće zapovjednika JVP Poreč govore o redovitoj provedbi
preventivnih i operativnih zadaća, te posebno o redovitoj obuci operativnih djelatnika u JVP.
Iznimno dobru suradnju JVP sa ostalim sudionicima sustava civilne zaštite na području Općine
treba nastaviti i u 2020. godini.
Tijekom 2020. godine potrebno je izvršiti analizu izdvajanja financijskih sredstava
temeljem zakona o vatrogastvu u PVZ Poreč (Općina, HŠ, osiguravajuća društva), te poduzeti
radnje u cilju poboljšanja financiranja. Cilj je ove analize osigurati dostatna sredstva za
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normalan rad PVZ Poreč u cjelini.
Nositelj: PVZ Poreč
Rok: do početka požarne sezone.
c) Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave za poslove
civilne zaštite koje se sustavom CZ zaštitom i spašavanjem bave u svojoj
redovitoj djelatnosti
Na osnovu Procjene rizika od velikih nesreća Općine, a u skladu sa člankom 17. stavak
1. i stavak 3. Zakona o sustavu CZ, potrebno je precizno odrediti operativne snage sustava
civilne zaštite, te posebno pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine (ljudstvo,
oprema i materijalna sredstva). Ove službe zajedno sa JVP Poreč trebaju biti okosnica sustava
civilne zaštite na području Općine Sv. Lovreč (Zavod za hitnu medicinu - ispostava Poreč,
HEP- Elektroistra-pogon Poreč, TD“Vodovod Buzet i drugo). U skladu sa objektivnim
proračunskim mogućnostima treba poduprijeti njihovo djelovanje (posebno HMP), ali ih
istovremeno sporazumom obvezati na izvršavanje određenih zadaća iz područja sustava
civilne zaštite.
Sa svim službama središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave
u svojoj redovitoj djelatnosti (Policijska postaja Poreč, Hrvatske vode, inspekcijske službe i dr.)
potrebno je ostvariti djelatnu suradnju naročito u području razmjene podataka, informacija i
iskustava.
Nositelj: Načelnik (na prijedlog Stožera).
Rok: kontinuirano.
d) Udruge građana od značaja za sustav civilne zaštite Općine
Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja CZ, određene su udruge
građana koje su od posebnog značaja za sustav CZ te su precizirane njihove zadaće u slučaju
veće nesreće ili katastrofe. Isto tako važno je odrediti način njihovog angažiranja u takvim
slučajevima. U sadašnjim uvjetima jasno je reguliran rad GSS, GDCK i DVD temeljem Zakona
o sustavu CZ i Zakona o vatrogastvu, dok je područje angažiranja ostalih udruga uglavnom
nedefinirano.
Nositelji: Načelnik sa općinskom službom.
Rok: tijekom 2020. - 2023. godine.

5. SUSTAV UZBUNJIVANJA I OBAVJEŠTAVANJA GRAĐANA
Cilj: uspostava sustava javnog uzbunjivanja i obavještavanja građana koji će omogućiti
pravovremeno sklanjanje, evakuaciju ili neki drugi oblik zaštite u slučaju veće nesreće ili
katastrofe.
Nositelj ukupnog sustava uzbunjivanja građana na području Istarske županije je ŽC 112
sa sjedištem u Pazinu, koji osigurava stabilnost sustava uzbunjivanja, ali i obavijesti
građanima. Iz analize stanja je vidljivo kako rekonstruirani postojeći sustav za sada
zadovoljava potrebe, ali će razvojem naselja i poslovnih zona biti potrebno njegovo širenje. U
narednom razdoblju sustav bi se slijedom razmještaja subjekata koji u proizvodnom procesu
koriste opasne tvari, ili se u njihovim prostorima okuplja veći broj ljudi trebao širiti na područje
gospodarskih zona.
Urbanističkim i detaljnim prostornim planovima, a u skladu sa odredbama Prostornog
plana Općina potrebno je urediti zahvate u prostoru koji definiraju uspostavu sustava javnog
uzbunjivanja, uzbunjivanja i obavještavanja građana u objektima u kojima se okuplja veći broj
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ljudi i u kojima se zbog buke ili slabe akustične izolacije ne može čuti sustav javnog
uzbunjivanja (uspostava internih razglasa, displeja i sl.). Potrebno je također osigurati isticanje
znakova za javno uzbunjivanje na svim mjestima u kojima boravi veći broj ljudi (dvorane, škole,
dom zdravlja, supermarketi i druga mjesta).
Nositelj:
- ŽC 112
- Investitori, Vlasnici objekata,
- Načelnik i Općinsko vijeće.
Rok: trajna zadaća.

6. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: podizanje ukupne razine svijesti građana kao sudionika ili korisnika sustava civilne
zaštite o mogućnosti ugroza i borbe protiv njihovog djelovanja.
Katastrofe, posebno neke od njih, kao što su primjerice potres ili veće nesreće sa
opasnim tvarima teško su predvidljive. Iako je dio njih ipak moguće predvidjeti (poplava ili
suša), sve u pravilu izazivaju teške posljedice po stanovništvo i materijalna dobra.
Posljedice nesreće, u pravilu, budu daleko veće kod needuciranog i ne osposobljenog
stanovništva, upravo zbog nesnalaženja i neznanja. Stoga je u i narednim godinama edukaciji
potrebno posvetiti dužnu pažnju, a posebno kroz:
- edukaciju stalno spremnih snaga (JVP i DVD, HMP, H GSS, operateri koji koriste
opasne tvari),
- edukaciju Stožera CZ,
- edukaciju članova udruga građana koje su od interesa za sustav CZ,
- informiranja građana putem sredstava javnog informiranja.
Dan CZ, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan CK, Dan broja 112, Dan planeta
zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva, a što znači da
ove datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i dostignuća sudionika zaštite i spašavanja
(preferirati zajedničke aktivnosti).
Nositelji: - Stožer CZ
- Voditelji i zapovjednici operativnih snaga i udruga građana
- Škole i vrtići
- Općinska uprava.
Rok: Trajna zadaća.

7. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: osigurati racionalno, ali učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema članku
72. Zakona o sustavu civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava CZ
na području Općine. Stoga je, u Proračunu Općine, u skladu sa ostalim propisima, potrebno
ugraditi slijedeće stavke:
a) sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu)
Sredstva za provođenje zaštite i spašavanja
b) Sredstva za provođenje sustava civilne zaštite
b) sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionicima u sustavu CZ (HMP, komunalni
servis i sanitarne usluge, vodoprivreda i sl.)
c) sredstva za provođenje sustava civilne zaštite (edukacija, opremanje, intelektualne
usluge, promidžba, vježbe, djelovanje snaga i slično).
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Opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite treba nastaviti sukladno planovima
opremanja redovitih službi, dok kod opremanja pričuvnih snaga treba uvažavati trenutno
gospodarsko stanje ali i izbjeći dupliranje snaga, sredstava i troškova. Financijski izdaci u
2020. godini moraju biti izraz objektivnih potreba i stvarnih financijskih mogućnosti Općine.
Pored navedenih sredstava u proračunu Općine su planirana i sredstva za pravne
osobe koje se sustavom civilne zaštite bave u okviru svoje redovne djelatnosti – za aktivnosti
kao što su sanacija divljih odlagališta, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće
javnih površina, program suzbijanja zaraznih bolesti i slično.
Nositelji: Načelnik, Općinsko vijeće
Rok: 2020. -2023. g. – donošenje Proračuna

8. SURADNJA NA POLJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama u
sustavu civilne zaštite iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva
(domaćeg stanovništva i turista).
Suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite na području Općine je iznimno dobra. U
narednoj 2020.- 2023. godini ovu je suradnju potrebno unaprijediti, posebno kroz poduzimanje
zajedničkih napora za dodatnu edukaciju članstva različitih sudionika CZ, te osobito civilnog
stanovništva.
Operativne snage sustava civilne zaštite i sve ostale pravne osobe koje se bave
sustavom civilne zaštite u okviru svoje redovne djelatnosti, udruge građana koje se bave
sustavom civilne zaštite i sve fizičke osobe, dužne su poduzimati mjere zaštite i spašavanja u
okviru svojih nadležnosti i mogućnosti, sve u cilju što kvalitetnijeg i učinkovitijeg sustava CZ
na području Općine .
Nositelji: svi sudionici CZ
Rok: Trajna zadaća.

9. IZVRŠENJE ZADAĆA U SKLADU SA PROGRAMOM AKTIVNOSTI U
PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA
OPĆINU SV. LOVREČ ZA RAZDOBLJE OD 2020. - 2023. GODINE
Cilj: stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora.
Programom aktivnosti utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavnička tijela
županija, gradova, općina pojedina ministarstva, državne upravne organizacije, javna
poduzeća ustanove dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju preventivne aktivnosti i
uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od šumskih
i drugih požara otvorenih prostora. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Općinu u 2020. godini predviđa se:
- razrada prema zadaćama koje će definirati Vlada RH.

10. ZAŠTITA OKOLIŠA
Cilj: unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša
Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša,
poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša, uvažavanju znanstvenih spoznaja.
Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenoga, održivo korištenje prirodnih dobara,
bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša, sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša, poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno
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uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti. Stoga je potrebno:
- sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša
- uspostaviti informacijski sustav zaštite okoliša sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom
okoliša
- U suradnji sa Eko-stožerom razvijati snage i planirati vježbe sa ciljem provjere
spremnosti i uporabe opreme za čišćenje i specijaliziranih plovila,
- kontinuirana provedba akcija smanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim onečišćenjima
- razrada i daljnje unaprjeđenje sustava civilne zaštite na moru.

11. ZAKLJUČAK
Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike
prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena materijalna
dobra. Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj učinkovitosti ali i
doprinosi racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna.
Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja očekuje se da će Općina
na kraju planiranog razdoblja imati :
-

-

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

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i
118/18) te članka 32. Statuta Općine Sveti Lovreč („Službene novine Istarske županije“, broj 7/09,
„Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 2/13, 4/13-pročišćeni tekst i 4/14) Općinsko vijeće je
na sjednici održanoj dana 18.03.2020. godine donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje na području Općine Sv. Lovreč.
II
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sv. Lovreč za trogodišnje
razdoblje čini sastavni dio ovoga Zaključka.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sveti
Lovreč“.
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KLASA:810-01/20-01/3
URBROJ: 2167/04-02-20-1
Sv. Lovreč Pazenatički, 18.03.2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI LOVREČ
PREDSJEDNIK
Adriano Palman, v.r.
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE SV. LOVREČ ZA 2020. GODINU
Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sv. Lovreč za 2019. godinu,
te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sv. Lovreč,
donosi se godišnji plan aktivnosti za 2020. godinu:
1. Općinsko vijeće donosi:
a. Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Sv. Lovreč za 2019. godinu, u ožujku
2020.godine
b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Sv. Lovreč s trogodišnjim
financijskim učincima, u ožujku 2020.godine
2. Načelnik donosi:
a. Plan djelovanja civilne zaštite (ažuriranje)
b. Procjenu rizika za područje Općine Sv. Lovreč (ažuriranje)
3. Stožer civilne zaštite
a. održava sjednice prema ukazanoj potrebi
b. edukacija o Sustavu Civilne zaštite
4. Vatrogasne snage Općine Sv. Lovreč
a. DVD Sv. Lovreč – sudjeluje u obučavanju i organizaciji vježbi svojih članova tijekom
2020. godine
5. 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
6. Postrojbe civilne zaštite
a. smotra civilne zaštite
7. 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
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8. Edukacije djece u osnovnim školama i vrtićima
a. vježba evakuacije

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

OPIS POZICIJE

PLANIRANO
u 2020. god.

PLANIRANO
za 2021. god.

PLANIRANO
za 2022. god.

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1.

Stožer civilne zaštite

2.

Područna vatrogasna zajednica

145.000,00

145.000,00

145.000,00

3.
4.
5.
6.

DVD
Općinska postrojba civilne zaštite
Gradski Crveni križ Poreč
Služba civilne zaštite VZIŽ
Izrada zakonskih dokumenata Procjena rizika i Plana djelovanja

50.000,00
4.600,00
25.000,00
2.400,00

50.000,00
4.600,00
25.000,00
2.400,00

50.000,00
4.600,00
25.000,00
2.400,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Županijski zavod za HMP

20.000,00

20.000,00

20.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

7.
8.

SVEUKUPNO

Na temelju članka 13. Zakona o grobljima („Narodne novine „ broj 19/98, 50/12 i 89/17), članka
25. Odluke o grobljima („Službeni glasnik grada Poreča“ broj 6/99 i 8/03), te članka 32. Statuta
Općine Sv. Lovreč («Službene novine Istarske županije br. 7/09, "Službene novine Općine Sv.
Lovreč" br. 2/13, 4/13- pročišćeni tekst i 4/14 ), Općinsko vijeće Općine Sv. Lovreč na svojoj
sjednici održanoj dana 18.03.2020. godine donosi

ODLUKU
o visini grobnih naknada
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za trajno korištenje grobnih mjesta, visina
godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta, naknada za izgradnju nadgrobnih spomenika te
ostale naknade za mjesno groblje u Sv. Lovreču.
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Članak 2.
Visina naknade za trajno korištenje grobnih mjesta iznosi:
1.
2.
3.
4.

dječji grobovi površine do 1,5 m2
grobovi za odrasle površine do 2.m2
teren za izgradnju grobnice po m2
grobnice u vlasništvu Općine Sv. Lovreč

1.500,00 kuna
3.000,00 kuna
1.500,00 kuna
Posebna odluka Općinskog
vijeća

Za površinu grobnog mjesta iznad navedenih, naknada se plaća prema stvarnoj površini
grobnog mjesta i to u iznosu od 1.500,00 kuna za 1m2 .
Međusobna prava i obveze Općine Sv. Lovreč i korisnika regulirat će se posebnim
ugovorom.
Ovlašćuje se općinski načelnik da u ime Općine Sv. Lovreč sklapa ugovore o davanju
grobnih mjesta na trajno korištenje.
Članak 3.
Godišnja grobna naknada za korištenje grobnih mjesta plaća se:
1.
2.
3.
4.

jedno grobno mjesto, površine 3 m2
dvostruko grobno mjesto, površine od 3 m2 do 5 m2
dvostruko grobno mjesto površine preko 5 m2
Grobnice

72,80 kuna
109,20 kuna
145,60 kuna
182,00 kuna

Članak 4.
Naknada za izgradnju nadgrobnog spomenika plaća se:
1.
2.
3.
4.

nadgrobnog spomenika za jedno grobno mjesto
nadgrobnog spomenika za dvostruko grobno mjesto
nadgrobne kapele ili višeg spomenika po rješenju nadležnog tijela
uprave
spomen ploče na obodni zid groblja

375,00 kuna
562,50 kuna
750,00 kuna
375,00 kuna

Članak 5.
Naknada za odlaganje posmrtnih ostataka kostiju umrlog u zajedničku kosturnicu plaća se
u iznosu od 187,50 kuna.
Naknada za pokapanje umrle osobe u Depozitorij (kao grobno mjesto, ustupa se najduže
na rok od 12 mjeseci) plaća se u iznosu od 375,00 kuna
Naknada za pokapanje umrle osobe u Komunal (kao grobno mjesto, ustupa se najduže na
rok od 10 godina) plaća se u iznosu od 375,00 kuna
Članak 6.
Naknada iz članka 2. Ove Odluke plaća se jednokratno u roku od 15 dana primitka rješenja
o dodjeli na korištenje grobnog mjesta.
Naknada iz članka 2. ove odluke može se, na zahtjev obveznika, plaćati u obrocima i to
najviše 8 tromjesečnih obroka koje je obveznik dužan platiti roku od 2 godine.
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Za jednokratno plaćanje odobrava se popust od 10 %.
Članak 7.
Naknada iz članka 3. ove Odluke plaća se jednom godišnje u roku od 15 dana od dana
primitka rješenja od strane Uprave groblja.

Članak 8.
Naknade iz članka 4. i 5. ove Odluke plaćaju se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja
od strane Uprave groblja.
Članak 9.
Iznos naknade iz članka 2. i 3. ove Odluke za korisnike koji nemaju stalno prebivalište na
području općine Sv. Lovreč, a državljani su Republike Hrvatske, uvećava se za 50%.
Stavak 1. ovog članka ne odnosi se na korisnike koji nemaju stalno prebivalište na području
općine Sv. Lovreč ali spadaju pod matičnu župu Sv. Lovreč (npr. korisnici iz Jurcani, Jakići Gorinji
i sl.)
Članak 10.
Iznos naknade iz članka 2. i 3. ove Odluke za korisnike grobnog mjesta koji su strani
državljani bez stalnog prebivališta u Republici Hrvatskoj uvećava se za 100%.
Članak 11.
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za korištenje grobnog
mjesta (Službeni glasnik grada Poreča broj 8/2003).
Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenim novinama Općine Sv.
Lovreč
KLASA:363-01/20-01/1
URBROJ:2167/04-02-20-1
Sv. Lovreč Pazenatički. 18.03.2020.g
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