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I. Općinsko vijeće
1.
Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (N.N. 33/01,
60/01 i 129/05) i članka 28. Statuta Općine Vižinada (Službeni glasnik Grada Poreča
br.12/01 i 01/06), Općinsko vijeće Općine Vižinada na sjednici održanoj 19. ožujka
2009. godine donosi
ODLUKU
o Izmjenama Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća,
Općinskog poglavarstva i radnim tijelima
Članak 1.
Članak 3. mijenja se i glasi:
Visina netto naknade određuje se po osnovama kako slijedi:
I Predsjednik općinskog
vijeća
II Potpredsjednik općinskog
vijeća
III Predsjednik općinskog
poglavarstva
IV Potpredsjednik
općinskog poglavarstva
V Članovi općinskog
poglavarstva
VI Članovi općinskog vijeća
VII Članovi radnih tijela

0,27
0,135
1,17
0,45
360,00
225,00
153,00

netto iznos prosječne plaće JUO Općine
Vižinada za prethodni mjesec
netto iznos prosječne plaće JUO Općine
Vižinada za prethodni mjesec
netto iznos prosječne plaće JUO Općine
Vižinada za prethodni mjesec
netto iznos prosječne plaće JUO Općine
Vižinada za prethodni mjesec
naknada u netto iznosu za prisustvo po
sjednici
naknada u netto iznosu za prisustvo po
sjednici
naknada u netto iznosu za prisustvo po
sjednici

Svim članovim općinskog vijeća i radnih tijela priznaju se troškovi upotrebe osobnog
automobila za dolazak na sjednicu u visini od 2,00 kn po prijeđenom kilometru
odnosno u skladu sa Pravilnikom o porezu na dohodak.
Članka 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 01. ožujka 2009.
godine i objavljuje se u “Službenim novinama Općine Vižinada”.
Klasa: 011-01/09-01/32
Ur.broj: 2167/05-01-09-2
Vižinada, 19. 03. 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Valter Šikman v.r.
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2.
Na osnovu članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o političkim
strankama (NN 36/01) i članka 25. Statuta Općine Vižinada (Sl. glasnik Grada Poreča
12/01 i 01/06), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 19. ožujka 2009. godine, donosi
ODLUKU
o rasporedu sredstava političkim strankama i nezavisnoj listi
iz Proračuna Općine Vižinada za I – V / 2009.
Članak 1.
Ovom Odlukom iz Proračuna Općine Vižinada za I – V / 2009. godini
raspoređuju se sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna na poziciji 138 "tekuće donacije
za političke stranke", što po članu Općinskog vijeća iznosi 89,285 kuna mjesečno, a
članicama (žene) još 8,93 kn/mj.
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Vižinada broji 11 članova pripadnika političkih
stranaka i nezavisne liste i to:
Politička stranka – nezavisna lista
član
članica
Ukupno
1.
HSS
1
1
2.
IDS
4
4
3.
Nezavisna lista
2
1
3
4.
SDP
2
1
3
Članak 3.
Sukladno prethodnim odredbama iz ove Odluke mjesečne naknade pojedinoj
političkoj stranci iz Proračuna Općine Vižinada za I – V / 2009. iznose:
Politička stranka – nezavisna lista
Iznos kn
HSS
89,29
IDS
357,15
Nezavisna lista
276,78
SDP
276,78
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u " Službenim
novinama Općine Vižinada" a primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine.
Klasa: 011-01/09-01/32
Urbroj: 2167/05-01-09-3
Vižinada, 19. 03. 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Valter Šikman v.r.
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3.
Na temelju članaka 128. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03) i
članka 25. Statuta Općine Vižinada, Općinsko vijeće Općine Vižinada na sjednici
održanoj 19. ožujka 2009. godine, donosi
GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA OPĆINE VIŽINADA ZA 2008. GODINU
Članak 1.
Godišnji obračun Proračuna Općine Vižinada za 2008. godinu sadrži:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
OSTVARENJE 2008.
PRIHODI
4.584.760,77
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
870.236,81
RASHODI
4.772.804,21
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU
141.386,23
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK
540.807,14
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE
GODINE
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE

OSTVARENJE 2008.
-560,30
OSTVARENJE 2008.
0,00
831.567,22
-831.567,22
-291.320,38

Članak 2.
Manjak prihoda u visini 291.320,38 kuna pokrit će se iz prihoda narednog
razdoblja. Proračunska rezerva je korištena u iznosu od 4.146,69 kuna i to:
1.za knjigovodstvene, pravne i ostale usluge za Općinu u iznosu od 1.613,63 kune
2.za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 2.533,06 lipa.
Članak 3.
Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Vižinada za 2008. godinu, po vrstama
prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te po namjenama, nositeljima, korisnicima i
potanjim namjenama sastavni je dio ovog obračuna.
Članak 4.
Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
“Službenim novinama Općine Vižinada”.
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Klasa:011-01/09-01/32
Ur. broj: 2167/05-01-09-4
Vižinada, 19. 03. 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Valter Šikman v.r.
4.
Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti i spašavanju (NN 79/04) i članka 25 . Statuta ("Službeni glasnik Grada Poreča"
br. 12/01 i 01/06). Općinsko vijeće Općine Vižinadada na sjednici održanoj dana 19.
ožujka 2009. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Vižinada za 2009. godinu
I
Usvaja se informacija o razmotrenom stanju zaštite i spašavanja na području za 2008.
godinu i donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području za 2009. godinu.
II
Razmotreno stanje zaštite i spašavanja na području za 2008. godinu i Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području za 2009. godinu čine
sastavni dio ovog Zaključka.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim
novinama Općine Vižinada» .
Klasa:011-01/09-01/32
Ur. broj: 2167/05-01-09-5
Vižinada, 19. 03. 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Valter Šikman v.r.
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RAZMATRANJE STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU ZA RAZDOBLJE 2008.godine
Temeljem čl.10. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i
spašavanju (NN.79/07.)
predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u
ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, najmanje jednom
godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju stanje zaštite i spašavanja, donose
smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području,u
proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i
spašavanja u narednoj godini, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja
utvrđene zakonom.
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite
i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i
sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na
katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Procjena ugroženosti, planovi zaštite i spašavanja i plan civilne zaštite
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, planovi zaštite
i spašavanja te plan civilne zaštite temeljni su dokumenti za definiranje sustava zaštite
i spašavanja na području. Tim se dokumentima reguliraju okviri i potrebe razvoja
sustava, postojeće i potrebne snage i sredstva. Zakonska regulativa za potrebe tih
dokumenata pretpostavlja izradu niza drugih dokumenata poput urbanističkih planova,
plana intervencije u zaštiti okoliša, Plana intervencije kod iznenadnog onečišćenja
mora, Plana zaštite od poplava, izvode iz Procjene ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja Istarske županije, odosno državnih planova, te druge dokumente propisane
Zakonima.
Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju
(NN. 79/07 ) i Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova
zaštite i spašavanja (NN. br. 38/08) osnovana je Radna grupa i započeta je izrada
navedenih dokumenata.
Do donošenja nove Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara
od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa primjenjivati će se
postojeći dokumenti.
Sudionici zaštite i spašavanja
Stožer zaštite i spašavanja:
Na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju ( „NN“ 174/04, i 79/07), i Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („NN“ 40/08 )
imenovan je Stožer zaštite i spašavanja kao stručna potpora načelniku kod
rukovođenja operativnim snagama sa ulogom praćenja, planiranja i usklađivanja
aktivnosti sustava zaštite i spašavanja Tijekom izrade gore navedenih dokumenata
predviđa se i izrada Plana pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja kao i
Pravilnika rada Stožera zaštite i spašavanja. U prilogu: Odluka o osnivanju Stožera
zaštite i spašavanja.
Do promjene zakonske regulative na području je djelovalo Zapovjedništvo zaštite i
spašavanja čiju je ulogu kasnije većim djelom preuzeo Stožer. Tako je Zapovjedništvo
zaštite i spašavanja tijekom 2008. godine bilo aktivirano za potrebe djelovanja oko
havarije broda Und-Adryatik, koordinacije ljetne požarne sezone te pripreme za
izradu novih dokumenata zaštite i spašavanja.
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Civilna zaštita:
Zapovjedništvo i postrojbe, snage za provođenje sklanjanja, sustav uzbunjivanja
građana
Civilna zaštita je oblik organiziranja,pripremanja i sudjelovanja građana,pravnih
osoba,tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave uprave radi zaštite i
spašavanja građana i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih,tehničkotehnoloških,ekoloških nesreća. Civilna zaštita je još uvijek u fazi transformacije iz
vremena kada je djelovala unutar MUP-a, do novog ustroja. U nedostatku svog
posebnog zakona, njen razvoj ovisit će o postojećoj pravnoj regulativi, nadograđujući
postojeće stanje novim elementima.
U tijeku je izrada nove Odluke o ustroju postrojbi civilne zaštite koja mora biti
usklađena sa Procjenom ugroženosti i ostalim gore navedenim dokumentima.
Predviđena su i sredstva za opremanje postrojbi u Proračunu. Snage za provođene
sklanjanja spadaju u sustav civilne zaštite, kao i snage za provođenje i održavanje
sustava uzbunjivanja građana. Sve navedene snage se temeljem važeće zakonske
regulative ustrojavaju, popunjavaju i aktiviraju u suradnji sa Područnim uredom
države uprave Pazin. Izvješće u prilogu.
Vatrogasna zapovjedništava i postrojbe
Na području su tijekom 2008. djelovale Područna vatrogasna zajednica, Javna
vatrogasna postrojba i Dobrovoljno vatrogasno društvo. Njihove su aktivnosti
definirane posebnom zakonskom regulativom, ali kao gotove operativne snage
temeljni su nositelji sustava zaštite i spašavanja. Spektar djelovanja tijekom
2008.godine prikazan je u izvješću u prilogu.
Policijska postaja
Policija svoje poslove obavlja u okviru važeće zakonske regulative kao dio sustava
zaštite i spašavanja. Izvješće u prilogu.
Hitna medicinska pomoć
Istarski domovi zdravlja organizirani su kao sedam ispostava (Buzet, Labin, Pazin,
Poreč, Pula, Rovinj i Umag) koje su zadužene za organiziranje i pružanje cjelokupne
zdravstvene zaštite, pa i hitne medicinske pomoći na područjima za koje su ugovorile
pružanje ovog oblika zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno
osiguranje. Samo Pula i Umag s HZZO imaju ugovorene timove za hitnu medicinsku
pomoć, sanitetski prijevoz i prijavno-dojavnu jedinicu, dok sve ostale ispostave
službu su ugovorile kao dežurstva i pripravnost.
Tijekom 2008. godine broj pregledanih pacijenata u ambulanti HMP naglo raste
tijekom ljetnih mjeseci i možemo konstatirati da ja nedostatna opremljenost i
popunjenost Hitne medicinske službe za te potrebe.
Županijski zavod za javno zdravstvo
Županijski zavod za javno zdravstvo djeluje cjelovito na području županije.
U razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2008.godine u Službi za epidemiologiju
Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije je prijavljeno 12 epidemija zaraznih
bolesti.U većini slučajeva (9) radilo se o crijevnim zaraznim bolestima,a u 6 slučajeva
virusne etiologije, a u 3 se radilo o salmoneloznom trovanju hranom. Prijavljene su 2
epidemije Q groznice u Taru i Vodnjanu i 1 streptokokna bolest u jednom vrtiću.U
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svim epidemijama poduzete odgovarajuće protuepidemijske mjere,nakon kojih nije
bilo novooboljelih.
U odjelu za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju su se provodile ugovorene
preventivne akcije deratizacije i dezinsekcije.
Na području Istarske županije redovito se prati kakvoća zraka, površinskih i
podzemnih voda, voda za piće i mora.
Kakvoća zraka prati se putem imisijskih postaja te putem automatskih postaja:
Fižela i oko TE Plomin. Na osnovu jednogodišnjeg monitoringa daje se kategorizacija
zraka.
Godišnje izvješće dostupno je na web stranicama Istarske županije.
Zdravstvena ispravnost vode za piće prati se putem Programa Istarske županije
i Grada, te uz poseban program nadzora Sanitarne inspekcije. Na osnovu ispitanih
pokazatelja opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće bila je
uredna.
Kakvoća mora prati se putem Programa Istarske županije (150 točaka) i putem
koncesionara pomorskog dobra (50-60 točaka). Godišnje izvješće sa kategorizacijom
sanitarne kakvoće mora za kupanje, za svaku pojedinu plažu biti će objavljeno do
kraja studenog o.g. Podaci o svim uzorkovanjima na svih 202 plaže nalaze se na web
stranicama Istarske županije i Zavoda. Izvješće u prilogu.
Veterinarska stanica
obavlja zakonom predviđene aktivnosti u smislu utvrđivanja bolesti,slanja materijala i
lešina na analize,poduzimanje naređenih mjera u slučaju dijagnosticiranja zaraze
kao:zatvaranje zaraženog područja, liječenje,cijepljenje, prisilno klanje, eutanazija itd.
Higijeničarska služba uklanja i zbrinjava sve uginule životinje s javnih i drugih
površina,te provodi sve druge aktivnosti opće zaštite. Izvješće u prilogu.
Lovačko društvo
Aktivnosti koje su lovci obavljali i koje treba istaknuti su: čišćenje prosjeka i
protupožarnih putova, punjenje pojilica i lokava vodom u sušnim vremenima,
sudjelovanje u raznim eko akcijama čišćenja okoliša, uklanjanje zapaljivih stvari iz
lovišta, sudjelovanje u akcijama na smanjenju broja lisica u cilju smanjenja bjesnoće.

Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini
Temeljem obveza koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini (u daljnjem tekstu
Program) poduzete su mjere uređenja i sanacije odlagališta otpada na svom području i
poduzima potrebne mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta, ažuriran je
Operativni plan motrenja, čuvanja i ophodnje za 2008. godinu i sukladno točci 1.
Programa izvršeno je usklađivanje podataka i odrednica iz važećeg Plana zaštite od
požara od strane Područnog vatrogasnog zapovjednika. Izvršena je priprava odnosno
otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na
požarima. Obavljeno je dodatno popunjavanje područne Javne vatrogasne postaje za
vrijeme pojačane opasnosti od požara (samo tijekom ljetne sezone), odnosno dodatno
zapošljavanje vatrogasaca koji su dodatno osposobljeni i opremljeni potrebnom
opremom, te je već ranije usvojena Odluka o propisivanju potrebnih agrotehničkih
mjera u svrhu zaštite poljoprivrednih zemljišta te uređenja i održavanja
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poljoprivrednih rudina temeljem stavka 1. članka 11. i 13. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu ( NN 66/01 ).
Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja
Informiranost građana je vrlo važno pitanje za sustav zaštite i spašavanja. Stoga sve
organizirane snage zaštite i spašavanja daju značaj toj tematici i edukacija se na tom
području temeljito provodi. Tako se mališani upoznaju sa radom policije, vatrogasaca,
crvenog križa kao i sa poželjnim reakcijama u slučaju opasnosti. Edukacija se provodi
od vrtićke i školske skupine djece kroz školski program posjete navedenih ustanova.
Financiranje sustava zaštite i spašavanja
Pored redovnog financiranja kroz rad raznih snaga zaštite i spašavanja Proračun
predviđa i dodatno financiranje sustava zaštite i spašavanje te civilne zaštite. Tijekom
2008. nisu utrošena predviđena sredstva. Tabela u prilogu prikazuje predviđena i
utrošena sredstva.
ZAKLJUČAK
Iz ove analize stanja vidljivo je da na području trenutno stanje zaštite i spašavanja
zadovoljavajuće te osigurava uspješno funkcioniranje zaštite i spašavanja kako u
redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama gdje bi došle do izražaja
svestrano obavljene pripreme, poduzete preventivne i operativne mjere.
Postoji veći broj sudionika zaštite i spašavanja koji su izradili zasebna izvješća koja
predstavljaju dio ovog jedinstvenog dokumenta kada raspravljamo o stanju zaštite i
spašavanja na području, ali još nisu svi subjekti zaštite i spašavanja pronašli svoje
mjesto u sustavu iako su prema važećim propisima obvezni djelovati po pitanjima
zaštite i spašavanja.
Raspolaže se sa dovoljno operativnih snaga zaštite i spašavanja od stalno aktivnih do
pričuvnih (uz potrebu ažuriranja civilne zaštite) te Stožerom zaštite i spašavanja.
Za stvaranje efikasnijeg ustroja zaštite i spašavanja lokalna samouprava, pravne osobe
i nositelji poslova zaštite i spašavanja trebaju u cijelosti preuzeti svoju Ustavnu i
zakonsku ulogu u izgradnji cjelovitog sustava zaštite i spašavanja. U tu svrhu
neophodno je utvrditi obveze koje treba iskazati: planiranjem i razradom načina
djelovanja u velikim nesrećama i katastrofama. Ta bi se problematika trebala riješiti
donošenjem nove dokumentacije tj. Procjene ugroženosti, Planova zaštite i spašavanja
i Plana civilne zaštite.
Smjernicama za razvoj zaštite i spašavanja za 2009 godinu potrebno je definirati
daljnje pravce razvoja sustava te okvirno zacrtati pravce za izvršavanje zadaća zaštite
i spašavanja sa ciljem konačne uspostave cjelovitog sustava zaštite i spašavanja.
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ZA 2009. GODINU:
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom: uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i
provode zaštitu i spašavanje. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih zadaća
potrebno je:
donošenje baznih dokumenata kojima se razrađuje aktiviranje, djelovanje sustava
zaštite i spašavanja, zadaće i nadležnosti, ljudske snage i materijalno-tehnička
sredstava kao i mjere i postupci za provedbu zaštite i spašavanja:

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA
1/2009

stranica 10

- procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
- planovi zaštite i spašavanja
- plan civilne zaštite
Procjena je temeljni dokument kojim će se utvrditi stanje zaštite i spašavanja na
području, a poslužit će i kao polazni dokument za izradu Planova zaštite i spašavanja
kao i Planova CZ. Izrađuje se i donosi za područje općina, gradova, Grada Zagreba,
županija i Republike Hrvatske. Temeljem članka 10. stavak 3. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju predstavnička tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i
spašavanja, dok poglavarstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u
ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja za svoje područje izrađuju
i predlažu predstavničkim tijelima nacrte procjene ugroženosti, planove zaštite i
spašavanja kao i vanjske planove. Stoga je neophodna izrada tih dokumenata u
skladu sa važećim propisima.
1. Opremanje, osposobljavanje, usavršavanje, usklađivanje sudionika
zaštite i spašavanja na području i uvezivanje sustava zaštite i
spašavanja
Cilj: povećanje i unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje
u nesrećama i usklađivanje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima grad
raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti,
odnosno, jedinstvene koordinacije djelovanja sustava.
Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju sudionici
zaštite i spašavanja su:
- Fizičke i pravne osobe,
- Izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave
- Središnja tijela državne vlasti
- Operativne snage zaštite i spašavanja
Operativne snage zaštite i spašavanja sastoje se od službi i postrojbi pravnih osoba i
središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti, vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi, službi i postrojbi DUZS, stožera
zaštite i spašavanja, službi, zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite.
Potrebno je:
- utvrditi popunu operativnih snaga zaštite i spašavanja obveznicima i osobnim i
skupnim materijalno – tehničkim sredstvima, sukladno potrebama obavljanja
djelatnosti
- definirati organizaciju mobilizacije (aktiviranja) pravnih osoba, redovnih službi
i djelatnosti, stožera, tijela i davaoca materijalno-tehničkih sredstava po prioritetima,
odnosno:
· izraditi zahtjev za aktiviranjem gotovih snaga zaštite i spašavanja koji
se podnosi putem nadležnog centra 112, a sadrži mjesto i zadaće na
kojima će postrojbe i stručni timovi biti angažirani i predviđeno
vrijeme angažiranja.
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definirati nositelje te pristupiti izradi operativnih planova za potrebe
mobilizacije službi, postrojbi i timova
Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se
zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti:
Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave kojima je zaštita i
spašavanje redovna djelatnost i pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za
zaštitu i spašavanje, aktiviraju se na zahtjev gradonačelnika i ravnatelja Državne
uprave za zaštitu i spašavanje, uz koordinaciju nadležnog stožera zaštite i spašavanja i
sukladno planu zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave
i
Republike
Hrvatske.
Sukladno važećim propisima potrebno je:
– donijeti Odluku o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje
Vatrogasna zapovjedništava i postrojbe:
– nastaviti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima
zaštite od požara.
Sustav uzbunjivanja građana
pored ostalih subjekata,telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim
situacijama,pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i
spašavanja, te je stoga potrebno:
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i
spašavanja u skladu s normama u Europi
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju
nesreća
- Unaprijediti organizaciju obavještavanja o pojavi opasnosti svih sudionika
zaštite i spašavanja
Stožer zaštite i spašavanja:
Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora gradonačelniku kod rukovođenja
operativnim snagama te se za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja
aktivnosti sustava zaštite i spašavanja predviđa:
- Obuka članova Stožera zaštite i spašavanja
- Opremanje Stožera zaštite i spašavanja osobnom i skupnom opremom
- Donošenje Plana pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja
- Donošenje Pravilnika rada Stožera zaštite i spašavanja
Postrojbe civilne zaštite:
Potrebno je:
- Usvojiti novu Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite usklađenu sa
promjenama zakonskih propisa kao i sa novom Procjenom ugroženosti
- planirati popunu postrojbi civilne zaštite
- Nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u
skladu sa raspoloživim sredstvima
Snage za provođenje sklanjanja:
za provođenje organizacija sklanjanja potrebno je:
- rasporediti povjerenike civilne zaštite i
- definirati voditelje skloništa,
- izvršiti pregled skloništa i razvrstavanje po vrsti i kapacitetu, kao i preglede
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podrumskih i drugih objekata pogodnih za sklanjanje,
- izraditi naputak o organizaciji sklanjanja i boravka u skloništu,
Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje:
Temeljem Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja utvrdit će se pravne
osobe, udruge građana i organizacije koje su potrebne u području zaštite i spašavanja
za područje grada, kao i potrebni ljudski i materijalni resursi (planinari, kinolozi,
radio-amateri, radio-klubovi, ronioci i drugi).
Udruge građana su do sada financirane iz raznih izvora, pa tako i dijelom iz
proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave.
Kada se:
- utvrde potrebe za udrugama građana i organizacijama
- definirat će se i sredstva kojima će ih se opremiti i uvježbavati.
Od svake udruge značajne za sustav zaštite i spašavanja treba zatražiti:
- razvojne programe i projekte koji se odnose na materijalno, tehničko i
kadrovsko jačanje udruge u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja,
- te donijeti odluku o sufinanciranju djelatnosti udruga u dijelu koji je
namijenjen jačanju sposobnosti sustava zaštite i spašavanja ako je već nema.
2. Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2009. godini
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 Republiku Hrvatsku u 2009. godini
još nije objavljen u Narodnim novinama ( očekuje se uskoro, bez većih izmjena od
dosadašnjih ), pa se predviđa:
- razrada prema zadaćama koje će definirati Vlada RH.
3. Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja
Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionicima sustava zaštite i spašavanja
Učestalost i ozbiljnost katastrofa, nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili
ljudskom aktivnošću u mnogome se može smanjiti ili ublažiti ako se posveti veća
pozornost općoj pripravnosti za adekvatni odgovor ukoliko se ona dogodi.
Stoga je potrebno kontinuirano provođenje:
- informiranja građana putem sredstava javnog informiranja
- edukacije o problematici kriznih situacija
- jačanja svijesti u zajednici i javna edukacija kroz razna događanja (
obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje, prezentacije rada
snaga zaštite i spašavanja, upoznavanje sa ulogom raznih udruga…)
4. Zaštita eko-sustava
Cilj: unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša
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Zadnjih nekoliko godina usvojen je niz propisa vezano uz zaštitu eko-sustava
(Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o
sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari ) a aktivna zaštita okoliša ima
za cilj održivo korištenje prirodnih dobara bez većeg oštećivanja i ugrožavanja
okoliša, sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša, uklanjanje posljedica
onečišćenja okoliša, poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno
uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti. Stoga je potrebno:
- sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša
- uspostaviti informacijski sustav zaštite okoliša sa svrhom cjelovitog upravljanja
zaštitom okoliša
- poticati akcije smanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim onečišćenjima
- razraditi i unaprijediti sustav zaštite i spašavanja na vodi odnosno moru.
5. Suradnja na polju zaštite i spašavanja
Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama
zaštite i spašavanja iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog
stanovništva ( domaćeg i turista ), imovine te eko-sustava u regiji.
- U okviru suradnje Istarske županije sa regijama iz Europske unije i drugih
susjednih država, te u okviru Jadranske Euroregije, nastaviti i unaprijediti suradnju i
kontinuirano razrađivati i usklađivati sustave zaštite i spašavanja, dogovarati
zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima
- Ojačati suradnju srodnih službi zaštite i spašavanja na razini županijske,
međužupanijske suradnje kao i na razini regije.
6. Financiranje sustava zaštite i spašavanja
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja.
Prema članku 10.stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i
spašavanju potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja
na području grada. Stoga su u Proračunu, u skladu sa ostalim propisima ugrađene
stavke prikazane u priloženoj tabeli planiranih financijskih sredstava za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja u razdoblju 2008.-2012. godine. Tabela prikazuje
usmjeravanje dosadašnjih sredstava kao i projekcije za naredne godine
5.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Vižinada i članka 4. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Općine Vižinada (“ Službeni glasnik Grada Poreča” 12/01 i 01/06)
Općinsko vijeće Općine Vižinada na sjednici održanoj 10. lipnja 2009. godine, donosi
ODLUKU
o izboru Mandatne komisije
Općinskog vijeća Općine Vižinada
Članak 1.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Vižinada izabiru se:
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1. Patrik Radešić

- za predsjednika

2. Anđelko Horvat

- za člana

3. Robert Fatorić

- za člana.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenim novinama
Općine Vižinada”.
Klasa:011-01/09-01/01
Ur. Broj: 2167/05-01-09-2
Vižinada, 10. 06. 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vitomir Černjul v.r.
6.
Na temelju Izvješća Mandatne komisije usvojenog na sjednici Općinskog
vijeća Općine Vižinada dana 10. lipnja 2009. godine sukladno članku 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01 i 60/01)
i članka 27. Statuta Općine Vižinada («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 12/01 i
01/06), Općinsko vijeće Općine Vižinada na sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, donosi
ODLUKU
o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Vižinada
I.

Verificira se mandat u trajanju od 4 godine slijedećim članovima
Općinskog vijeća Općine Vižinada:

1. Robert Fatorić
2. Dorjano Arman
3. Danijel Beato
4. Marijan Arman
5. Ecio Fatorić
6. Maksimilian Ritossa
7. Patrik Radešić
8. Adrijana Brečević
9. Đoni Šimonović
10. Silvano Mengot
11. Anđelko Horvat.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA
1/2009

stranica 15

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenim
novinama Općine Vižinada”.
Klasa: 011-01/09-01/01
Urbroj: 2167/05-01-09-6
Vižinada, 10. lipnja 2009.
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vitomir Černjul v.r.

7.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Vižinada ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj
12/01 i 01/06), Općinsko vijeće Općine Vižinada na sjednici održanoj 10. lipnja
2009. godine, donosi

ODLUKU
o izboru Komisije za izbor i imenovanja,
Statut i Poslovnik
Članak 1.
U Komisiju za izbor i imenovanja, Statut i Poslovnik izabiru se:
1. Đoni Šimonović
2. Maksimilian Ritossa
3. Danijel Beato

- za predsjednika
- za člana
- za člana.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama
Općine Vižinada”.
Klasa:011-01/09-01/01
Ur. Broj: 2167/05-01-09-9
Vižinada, 10. 06. 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Silvano Mengot v.r.
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8.
Na temelju članaka 25. Statuta Općine Vižinada ("Službeni glasnik Grada Poreča"
broj 12/01 i 01/06), Općinsko vijeće Općine Vižinada na sjednici održanoj 10. lipnja
2009. godine, donosi
ODLUKU
o izboru Predsjednika
Općinskog vijeća Općine Vižinada
Članak 1.
Za Predsjednika Općinskog vijeća Općine Vižinada se izabire
PATRIK RADEŠIĆ
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim
novinama Općine Vižinada”.
Klasa:011-01/05-01/01
Ur. Broj: 2167/05-01-09-10
Vižinada, 10. lipnja 2009.
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Silvano Mengot v.r.

