Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09.,
153/09., 49/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje
(«Službene novine Grada Pazina» broj 11/09., 7/13. i 19/14.) Općinsko vijeće Općine Cerovlje, na
sjednici održanoj dana 14. travnja 2016. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za Općinu Cerovlje u 2015. godini

I.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Cerovlje za 2015.
godinu («Službene novine Grada Pazina» broj 41/14, 35/15. i 45/15.) te Odlukom o preraspodjeli
sredstava planiranih u Proračunu Općine Cerovlje za 2015. godinu utvrđen je opis i obim radova
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata (groblja, spomenici kulture),
investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Općine,
izgradnju i investicijsko održavanje vodoopskrbnog sustava,
komunalno uređenje,
rekonstrukciju nerazvrstanih cesta te
uređenje sportskih objekata i terena.

II.
Utvrđuje se da je u Općini Cerovlje tokom 2015. godine izvršen Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:
1. Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata (groblja, spomenici kulture)
OPIS
1. Investicijsko održavanje groblja
1. Obnova spomenika kulture

PLANIRANO
10.000
245.000

IZVRŠENO
8.400
239.891

PLANIRANO
130.000
613.000

IZVRŠENO
116.551
612.098

2. Investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Općine
OPIS
1. Investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Općine
2. Kuća istarskih fresaka Draguć

3. Izgradnja i investicijsko održavanje vodoopskrbnog sustava
OPIS
1. Ulaganja u vodoopskrbu
2. Sanacija izvora

PLANIRANO
30.000
2.000

IZVRŠENO
27.951
1.562

4. Komunalno uređenje
OPIS
1. Obnova i izgradnja autobusnih čekaonica
2. Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata
5. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

PLANIRANO
25.000
40.000

IZVRŠENO
9.050
37.836

OPIS
1. Rekonstrukcija ostalih nerazvrstanih cesta (Lukačići,
Belajska vala, ostalo)

PLANIRANO
627.000

IZVRŠENO
626.837

PLANIRANO
25.000

IZVRŠENO
17.118

6. Uređenje sportskih objekata i terena
OPIS
1. Uređenje sportskih objekata i terena

Za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u
Općini Cerovlje od planiranih 1.747.000 kuna utrošeno je 1.697.294 kuna.
III.
Ovaj Izvještaj objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovuni i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 363-01/16-01/03
URBROJ: 2163/06-02-02-16-1
Cerovlje, 14. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Jurada, v.r.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95.,
70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. -pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09.,
49/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje («Službene novine
Grada Pazina» broj 11/09., 7/13. i 19/14.) Općinsko vijeće Općine Cerovlje, na sjednici održanoj dana 14.
travnja 2016. godine, donijelo je
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za Općinu Cerovlje u 2015. godini
I.
Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u Općini Cerovlje («Službene
novine Grada Pazina» broj 41/14. i 45/15.) te Odlukom o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Općine Cerovlje za 2015. godinu utvrđen je opis i obim radova održavanja komunalne infrastrukture za:
7. utrošak i održavanje javne rasvjete,
8. održavanje groblja (odvoz kontejnera),
9. održavanje čistoće javnih površina,
10. tekuće održavanje nerazvrstanih cesta,
11. košnju trave uz nerazvrstane ceste,
12. zimsko održavanje cesta
13. prometnu signalizaciju te
14. održavanje turističke i sportsko-rekreacijske infrastrukture.
II.
Utvrđuje se da je u Općini Cerovlje tokom 2015. godine izvršen Program održavanja komunalne
infrastrukture kako slijedi:
OPIS
1. Izdaci za javnu rasvjetu: a) utrošak
b) održavanje
2. Održavanje groblja – odvoz kontejnera
3. Održavanje čistoće javnih površina

PLANIRANO
125.000
60.000
15.000

IZVRŠENO
114.296
52.308
22.923

5.000

7.547

200.000

193.612

4.

Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

5.

Košnja trave uz nerazvrstane ceste

60.000

59.490

6.

Zimsko održavanje cesta

30.000

19.351

7.

Prometna signalizacija

20.000

13.847

8.500

8.500

8. Održavanje turističke i sportsko-rekreacijske
infrastrukture

Za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u Općini Cerovlje
od planiranih 523.500 kuna utrošeno je 491.874 kuna.

III.
Ovaj Izvještaj objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 363-01/16-01/04
URBROJ: 2163/06-02-02-16-1
Cerovlje, 14. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Jurada, v.r.

Na temelju članka 86., 87., 88., 89. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.)
i članka 17. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ broj 11/09., 7 /13. i 19/14.),
Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj 14. travnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerovlje

I.

Opće odredbe
Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerovlje, u daljnjem
tekstu: Izmjene i dopune Plana.
Stručni izrađivač Izmjena i dopuna Plana biti će izabran u postupku nabave bagatelne vrijednosti.

II.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana
Članak 2.

Za područje Općine Cerovlje na snazi je Prostorni plan uređenja Općine Cerovlje („Službene novine
Grada Pazina“ broj 14/04. i 25/12.), (u daljnjem tekstu: Prostorni plan).
Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana je u člancima 86. do 113. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), (u daljnjem tekst: Zakon).
Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju, Pravilnikom o
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04. i 9/11.) i ostalim važećim
propisima iz područja prostornog uređenja kao i posebnim propisima.
Članak 3.
Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Općina Cerovlje. Odgovorna osoba je Općinski načelnik Općine
Cerovlje.

III.

Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana
Članak 4.

Razlozi za donošenje ove Odluke su:
1. usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju,
2. usklađenje sa Zakonom o gradnji,
3. usklađenje s Izmjenama i dopuna Prostornog plana Istarske županije u dijelu akumulacija te
prometne i infrastrukturne mreže,
4. utvrđivanje lokacija i uvjeta gradnje kamp odmorišta, te uvjeta za izgradnju kampova.
5. određivanje uređenih, neuređenih i dijelova građevinskog područja predviđenih za urbanu
sanaciju te
6. promjena katastarske podloge – digitalni katastarski plan.

IV.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana
Članak 5.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana utvrđen je važećim Prostornim planom uređenja Općine Cerovlje.
V.

Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana
Članak 6.

Važeći Prostorni plan izrađen je i donesen temeljem do sad važećih zakona koji definiraju područje
prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskog zemljišta kao postojeće/izgrađeno i
planirano/neizgrađeno. Donošenjem novog Zakona za sva građevinska područja koja su određena kao
planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen urbanistički plan uređenja ili druga vrsta provedbenog
dokumenta prostornog uređenja koji su bili propisani dosadašnjim zakonima, onemogućen je postupak
izdavanja lokacijske i građevinske dozvole izuzev zamjenskih građevina, a sve definirano člankom 201.
stavak 1., 2. i 3. Zakona.
Budući su u međuvremenu na snagu stupili i drugi propisi vezani uz prostorno uređenje i gradnju te da su
izrađeni županijski prostorni i razvojni planovi, strategije i projekti čija primjena neposredno utječe na
svekoliki razvoj Općine, može se zaključiti da važeći Prostorni plan nije usklađen s navedenim novim
propisima i dokumentima te je isti potrebno promijeniti u pojedinim dijelovima.

VI.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana
Članak 7.

Polazišta za izradu plana utvrđena su Prostornim planom Istarske županije te Prostornim planom uređenja
Općine Cerovlje.
Ciljevi i programska polazišta su:
1. Temeljem obveza iz članka 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), proizašla je potreba
za izradom Izmjena i dopuna Plana. Izmjene i dopune Plana odnose na određivanje uređenih,
neuređenih i dijelova građevinskih područja naselja predviđenih za urbanu sanaciju.
2. Noveliranje i provjera planskih rješenja akumulacija.
3. Noveliranje i provjera prometne i infrastrukturne mreže u skladu sa postojećim stanjem i
Izmjenama i dopunama Prostornog plana Istarske županije posebice u dijelu Istarskog ipsilona i
obilaznice naselja Cerovlje.
4. Određivanje lokacija i uvjeta za izgradnju i uređenje kamp odmorišta i kampova u skladu s
važećom Zakonskom regulativom te razvojem turizma.

VII.

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i
dopuna
Članak 7.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se u
izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju
javnopravna tijela te raspoloživa dokumentacija Općine Cerovlje.

VIII.

Način pribavljanja stručnih rješenja
Članak 8.

Stručna rješenja koja za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju
tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 90. Zakona o
prostornom uređenju.
Stručna rješenja izrađuje i koordinira stručni izrađivač Plana u suradnji s Nositeljem izrade Plana.
IX.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i
dopuna Plana iz područja svog djelokruga i drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi
Izmjena i dopuna Plana
Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog
djelokruga:
X.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb,
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Trg Republike 1, Pula,
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Grada
Graza 2, Pula,
Ministarstvo obrane, Sarajevska cesta 7, Zagreb,
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb,
Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Trg kralja Petra Krešimira IV/1, Zagreb,
Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Branimirova 183, Zagreb,
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3,
Rijeka,
Hrvatske šume d.o.o., UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, Buzet;
Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, Pula,
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, R.F. Mihanovića 9, Zagreb,
HT- Hrvatske telekomunikacije d.d.- Regija zapad, Ciottina 17a, Rijeka,
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, M.B. Rašana 7, Pazin,
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Odjel za projektiranje, Vončinina 3,
Zagreb,
Županijska uprava za ceste Istarske županije, M.B. Rašana 2, Pazin,
BINA-ISTRA d.d., Savska cesta 106, Zagreb,
Hrvatske željeznice, Razvoj i investicije, Služba za studije, razvoj i pripremu, A.Mihanovića 12,
Zagreb,
HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula, Pogon Pazin, D. Trinajstića 14,
Pazin,
HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Prijenosno područje Rijeka,
Maršala Tita 166, Opatija,
Istarski vodovod d.o.o., PJ Pazin, Poljoprivredne škole 6, Pazin,
USLUGA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin,
IVS d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet.
Rok za izradu Izmjena i dopuna Plana

Članak 10.
Rokovi za izradu pojedinih faza za Izmjena i dopuna Plana su:
-

Rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog članka obvezna dostaviti zahtjeve (podatke,
planske smjernice i/ili dokumente iz područja svoje nadležnosti) je 15 dana od dana zaprimanja
poziva,

-

Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna je 30 dana od proteka roka za dostavu
zahtjeva od strane javnopravnih tijela,

-

Planirani rok za izradu Prijedloga izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave je 15 dana,

-

Rok javne rasprave i priprema izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su Zakonom,

-

Rok izrade Konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana je 15 dana od prihvaćanja izvješća o
javnoj raspravi,

-

pribavljanje mišljenja Zavoda o usklađenosti Konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana s
prostornim planom županije – rok je utvrđen Zakonom,

-

donošenje izmjena i dopuna Plana – po pribavljanju zakonom propisanog mišljenja.

XI.

Izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna Plana
Članak 11.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurat će se u Proračunu Općine Cerovlje.

XII.

Završna odredba
Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 350-02/16-01/01
URBROJ: 2163/06-02-02-16-5
Cerovlje, 14. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Jurada, v.r.

Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13.),
Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina, broj 9/10.) i članka 30.
Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina, broj 11/09., 7/13. i 19/14.), Općinskom vijeću
Općine Cerovlje podnosim
IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE CEROVLJE ZA 2015. GODINU

1. Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i
Tinjan potpisali su 17.06.2015. Sporazum o sufinanciranju nabave mobilnog reciklažnog dvorišta te
Sporazum o sufinanciranju otkupa zemljišta za izgradnju pristupne ceste odlagalištu otpada „Jelenčići V“
u Pazinu, a 31.08.2015. Sporazum o sufinanciranju dijela troškova za izgradnju pristupne ceste
odlagalištu otpada „Jelenčići V“ u Pazinu koje FZOEU ne sufinancira.
2. U suradnji sa komunalnom tvrtkom Usluga d.o.o. Pazin, izvršene su zamjene starih i oštećenih
kontejnera na području Općine Cerovlje.
3. S Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 03.09.2015. godine potpisan je Ugovor o
neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme – kanti i kontejnera za skupljanje komunalnog
otpada na području Općine Cerovlje. Fond je svoje ugovorne obveze sufinanciranja 60% iznosa ispunio
27.10.2015. godine, a zahvaljujući tome Opoćina Cerovlje na svom području ima još 10 novih kompleta
„zelenih otoka“.
4. Na nekad postojećim i saniranim divljim odlagalištima na kojima su postavljeni natpisi o
zabrani odlaganja otpada nisu primijećena nova odlaganja otpada, a nova divlja odlagališta nisu uočena.

KLASA: 351-01/16-01/01
URBROJ: 2163/06-01-01-16-1
Cerovlje, 29. veljače 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CEROVLJE
Općinski načelnik
Emil Daus, v.r.

Na temelju članka 17. Statuta Općine Cerovlje (Službene novine Grada Pazina, broj 11/09., 7/13.
i 19/14.), Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina, broj 9/10.), a na
prijedlog Općinskog načelnika Općine Cerovlje, Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici od 14.
travnja 2016. godine donosi

ZAKLJUČAK
po Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Cerovlje za 2015. godinu

1. Općinsko vijeće Općine Cerovlje usvaja Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Cerovlje za 2015. godinu u tekstu kako ga je dostavio Općinski načelnik Općine Cerovlje od 29.
veljače 2016. godine (KLASA: 351-01/16-01/01, URBROJ: 2163/06-01-01-16-1).
2. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za 2015. godinu sastavni je
dio ovoga Zaključka.
3. U skladu s člankom 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj
94/13.) ovaj Zaključak i Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za 2015.
godinu proslijedit će se Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula.
Ovaj Zaključak i Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za 2015.
godinu objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,
Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 351-01/16-01/01
URBROJ: 2163/06-01-01-16-2
Cerovlje, 14. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Jurada, v.r.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina, broj 11/09., 7/13. i
19/14.) Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj dana 14. travnja 2016. godine
donosi

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA
O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE CEROVLJE ZA 2015. GODINE

1. Usvaja se Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Cerovlje za 2015.
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UVOD
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE CEROVLJE ZA RAZDOBLJE 2016 – 2019. GODINE
I.
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa s
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja
svih nositelja sustava civilne zaštite (stožeri, civilna zaštita, vatrogastvo, udruge građana od
značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se u sustavu civilne zaštite,
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), a koristeći polazišta i zaključke iz
Izvještaja o sustavu civilne zaštite na području Općine Cerovlje za 2015. godinu donose se
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Cerovlje za
razdoblje od 2016.-2019. godine (dalje u tekstu: Smjernice).
Cilj Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Cerovlje
za razdoblje od 2016.-2019. 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 Općini treba temeljiti na Procjeni rizika od velikih nesreća za
Općinu Cerovlje, 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 2016.-2019. 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 Cerovlje 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 Cerovlje, 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
Cerovlje te Plan djelovanja civilne zaštite , kao i standardni operativni postupci koji iz toga
proizlaze.

1. PROCJENA RIZIKA OD UGROŽENOSTI I PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: Izraditi
Procjenu rizika 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.
Izraditi Plan djelovanja civilne zaštite kojim će se utvrditi 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 će se planom
osigurati učinkovito, ali i racionalno korištenje svih raspoloživih resursa.
U skladu sa zakonskim odredbama neophodno je:
a) Izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća Općine.
Nositelji: - Ovlaštenik
- Općinski načelnik
- Općinsko vijeće
Rok: 2016.-2017. godine.
b) Izraditi Plan djelovanja civilne zaštite Općine.
Nositelji: - Ovlaštenik
- Općinski načelnik
- Općinsko vijeće.
Rok: 2016-2017.
2. . PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
Cilj: U skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara da 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, potrebno je izraditi novu Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od
požara. Za donošenje Plana zaštite od požara potrebno je prethodno mišljenje nadležne
policijske uprave, te prethodno mišljenje Vatrogasne zajednice Istarske županije na dio
Procjene koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz minimalna mjerila dana
posebnim propisom kojim se uređuje područje vatrogastva.
Nositelji: - Ovlaštenik
- Općinski načelnik, Općinsko vijeće.
- Rok: 2016. g.
3. 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.
a) Stožer civilne zaštite Općine Cerovlje
Stožer civilne zaštite Općine je stručna potpora Općinskom 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 2016
- 2019. godini izvršiti:
- Obuka članova Stožera civilne zaštite
- Opremanje Stožera civilne zaštite osobnom i skupnom opremom
b) Vatrogasno zapovjedništvo i postrojba
Javna vatrogasna postrojba Pazin u 2016. – 2019. godini treba biti najznačajniji operativni
kapacitet sustava civilne zaštite - u spremnosti 24 sata dnevno. Kao okosnica ukupnog sustava
CZ na području Općine, JVP Pazin 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 Općinu.
U cilju provedbe zadaća iz navedenih Programa potrebno je izraditi Operativni plan
motrenja, čuvanja i ophodnje Područne vatrogasne zajednice Umag (PVZ Pazin) za 2016. –
2019. godinu i dostaviti ga svim sudionicima njegove provedbe.
Analiza stanja, a naročito izvješće zapovjednika JVP Pazin 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 2016. godini. Treba pokušati naći i mogućnost za uključivanje JVP Pazin u
provedbu nacionalnog Programa edukacije iz područja sustava CZ.
Tijekom 2016. godine potrebno je izvršiti analizu izdvajanja financijskih sredstava temeljem
zakona o vatrogastvu u PVZ (općine, HŠ, osiguravajuća društva), te poduzeti radnje u cilju
poboljšanja financiranja. Cilj je ove analize osigurati dostatna sredstva za normalan rad PVZ
Pazin u cjelini.
Nositelj: PVZ Pazin
Rok: do početka požarne sezone.
c) Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave za poslove
civilne zaštite koje se sustavu CZ zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti
Na osnovu Procjene rizika od katastrofa 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 trebaju biti okosnica sustava civilne zaštite na
području Općine (IDZ - ispostava Pazin, KP „Usluga“ Pazin, HEP- pogon Pazin, Istarski
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 Pazin, Hrvatske vode, inspekcijske službe i dr.)
potrebno je ostvariti djelatnu suradnju naročito u području razmjene podataka, informacija i
iskustava.
Nositelj: Općinski načelnik (na prijedlog Stožera).
Rok: do kraja 2016. godine.

d) Postrojba civilne zaštite
Općinski načelnik ima pred sobom vrlo odgovornu zadaću zapovijedanja snagama CZ
Općine i suradnju sa ostalim operativnim snagama. Zapovijedanje je uz upravljanje ključ u
izvršenju zadaće, a treba imati na umu da je postrojba CZ zapravo pričuvna snaga čije
pripadnike treba najprije pozvati u postrojbu, mobilizirati, opremiti i tek nakon toga pravilno
angažirati na zadaćama za koje su osposobljeni.
Provoditelj mobilizacije CZ, temeljem Zakona o sustavu CZ je općinski načelnik sa
zapovjednikom tima postrojbe CZ. Oni su neposredni izvršitelj funkcije zapovijedanja, od
prijema pripadnika CZ na mobilizacijskom zborištu do njihovog angažiranja i kasnije
demobilizacije. Upravo je izvršenje mobilizacije i zapovijedanje snagama CZ područje u kojem je
zapovjedni sastav CZ Općine najmanje educiran, pa je u narednom razdoblju prioritetna
zadaća edukacija zapovjednika postrojbe CZ Općine u izvršavanju prijema i ustrojavanju
postrojbi na mobilizacijskom zborištu i zapovijedanju postrojbe u izvršenju namjenskih zadaća.
U 2016.godini potrebno je planirati smotriranje obveznika civilne zaštite Općine Cerovlje.
Kontinuirana zadaća u sustavu CZ je opremanje operativnih snaga - Stožera CZ,
postrojbe civilne zaštite, te drugih pravnih osoba i specijaliziranih udruga građana za
postupanje u aktivnostima sustava civilne zaštite, osobnom opremom (rukavice, kombinezon,
kaciga i slično), u skladu sa donesenom Procjenom rizika.
Nositelj: Općinski načelnik, Stožer CZ i Zapovjednik postrojbe civilne zaštite
e) Udruge građana od značaja za sustav civilne zaštite Općine
Temeljem Procjene rizika od katastrofa, ali i Plana djelovanja CZ, potrebno je u tijeku
2016. godine odrediti udruge građana koje su od posebnog značaja za sustav CZ te precizirati
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 i DVD
temeljem Zakona o H GSS i Zakona o vatrogastvu, te djelomično Crvenog križa, dok je područje
angažiranja ostalih udruga uglavnom nedefinirano. Koncepcija prema kojoj su pripadnici
udruga građana Općine ujedno i pripadnici postrojbi CZ je dobra jer definira zakonski okvir
njihovog djelovanja. Udruge od posebnog interesa za sustav CZ Općine potrebno je tijekom
2016. i 2017. g. godine sporazumno obvezati na provedbu zadaća iz područja CZ.
Nositelji: Općinski načelnik sa općinskim službama, Stožer civilne zaštite
Rok: tijekom 2016. i 2017. godine.
4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA I SPAŠAVANJA
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 Općine potrebno je urediti zahvate u prostoru koji definiraju uspostavu sustava javnog
uzbunjivanja, uzbunjivanja i obavještavanja građana u objektima u kojima se okuplja veći broj
ljudi i u kojima se zbog buke ili slabe akustične izolacije ne može čuti sustav javnog

uzbunjivanja (uspostava internih razglasa, displeja i sl.). Potrebno je također osigurati isticanje
znakova za javno uzbunjivanje na svim mjestima u kojima boravi veći broj ljudi (dvorane, škole,
dom zdravlja, supermarketi i druga mjesta). Izmjenama i dopunama GUP-a Općine i UPU-ima
treba osigurati zahvate u prostoru neophodne za zaštitu i sklanjanje stanovništva.
Nositelj:
- ŽC 112
- Investitori, Vlasnici objekata,
- Općinski načelnik i Općinsko vijeće.
Rok: trajna zadaća.
5. 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 neosposobljenog
stanovništva, upravo zbog nesnalaženja i neznanja. Stoga je u i narednoj godini 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, postrojbe CZ,
- edukaciju članova udruga građana koje su od značaja za sustav CZ,
- edukaciju građana, posebno najmlađih, putem subjekata koji se u sustavu CZ bave ZiS (JVP,
HMP, ZZJZ, , Udruge građana), uključivo sa nastavkom provedbe Nacionalnog programa
edukacije,
- 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.
6. 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 )

b) Sredstva za provođenje sustava civilne zaštite
c) sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionicima u sustavu CZ (HMP, komunalni
servis i sanitarne usluge, vodoprivreda i sl.)
d) sredstva za provođenje sustava civilne zaštite (edukacija, opremanje, intelektualne
usluge, promidžba, vježbe, djelovanje snaga i slično).
Opremanje operativnih snaga sustav 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 2016.
godini moraju biti izraz objektivnih potreba i stvarnih financijskih mogućnosti Općine Cerovlje.
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 gradskog deponija, priprema za izgradnju
deponija, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće javnih površina, program
suzbijanja zaraznih bolesti i slično.
Nositelji: Općinski načelnik, Općinsko vijeće
Rok: Do 01.01.2017. i 01.01.2018. g. – donošenje Proračuna
7. 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 2016-2019. 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.
8. IZVRŠENJE ZADAĆA U SKLADU SA PROGRAMOM AKTIVNOSTI U PROVEDBI
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA OPĆINU CEROVLJE
U 2016. 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 Općinu Cerovlje u 2016. godini predviđa se:
- razrada prema zadaćama koje će definirati Vlada RH.

9. 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 Cerovlje
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
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.

KLASA: 810-01/16-01/02
URBROJ: 2163/06-02-02-16-1
Cerovlje, 14. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Jurada, v.r.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ 82/15.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje (Službene novine Grada Pazina, broj
11/09., 7/13 i 19/14.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj dana 14. travnja
2016. godine, usvaja
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE CEROVLJE
ZA 2016. GODINU
Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Cerovlje za 2015.
godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Cerovlje,
donosi se godišnji plan aktivnosti za 2016. godinu:
1. Općinsko vijeće donosi:
a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2015. godinu
b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima
2. Općinski načelnik donosi:
a. Plan vježbi civilne zaštite
b. Plan djelovanja civilne zaštite
c. Procjenu rizika za Općinu Cerovlje
d. tijekom godine je potrebno imenovati povjerenike civilne zaštite
3. Stožer civilne zaštite
a. održava sjednice prema ukazanoj potrebi
b. edukacija o sustavu Civilne zaštite
4. Javna vatrogasna postrojba Pazin
a. Provodi obuku djelatnika JVP Pazin
5. Hrvatski crveni križ-Gradski odbor CK Pazina
a. provodi edukaciju na temu pružanja prve pomoći
6. Postrojba civilne zaštite
a. smotra civilne zaštite
b. edukacija o sustavu civilne zaštite
7. Povjerenici civilne zaštite
a. imenovanje povjerenika civilne zaštite
b. povjerenici se opremaju majicama, radnim kombinezonima, rukavicama, kapama,
prslucima
c. povjerenici prolaze isti program uvježbavanja kao i članovi Postrojbe
8. Pravne osobe koje pružaju usluge

a. potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u
Odluci o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite
b. dostava izvadaka iz Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke
9. Edukacije djece u osnovnim školama i vrtićima
a. vježba evakuacije
IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA
ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE CEROVLJE

Red. broj
1.

OPIS POZICIJE

PLANIRANO
u 2016. god.

PLANIRANO
za 2017. god.

PLANIRANO
za 2018. god.

OPERATIVNE SNAGE

1. 1. Stožer civilne zaštite
1.1.1. Priprema i provedba edukacije
1.3.

Zapovjedništvo i postrojbe vatrogastva

1.3.1. Javna vatrogasna postrojba Pazina

410.000

414.100

416.150

10.000

10.100

10.150

115.000

116.150

116.725

3.000
538.000

3.030
543.380

3.045
546.070

20.000
20.000

20.200
20.200

20.300
20.300

1.3.2. DVD
1.4.

Postrojba civilne zaštite – smotriranje

1.4.

Postrojba civilne zaštite - opremanje
Povjerenici civilne zaštite – opremanje i
1.4.12.
uvježbavanje
1.5. Područna vatrogasna zajednica Pazin
1.6.

Stručna služba VZIŽ
UKUPNO
UDRUGE GRAĐANA:
2.
(HGSS, planinari, kinolozi,
radioamateri, aero klubovi i dr.)
2.1.1. Gradski Crveni križ Pazin
UKUPNO
OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU
3.
CIVILNE ZAŠTITE
Izrada zakonskih dokumenata3.2.
Procjena rizika i Plana djelovanja
UKUPNO

4.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA
JE U SUSTAVU CZ ZAŠTITA I
SPAŠAVANJE REDOVITA
DJELATNOST:Hitna pomoć, javno
zdravstvo, socijalna služba, veterinarska
služba, zaštita bilja, zaštita okoliša,
javna poduzeća za održavanje
komunalne infrastrukture (vodovod,

kanalizacija, čistoća, groblja, i drugo) kao
i pravne osobe koje se bave
građevinskom, prijevozničkom,
turističkom i drugim djelatnostima od
interesa za sustav civilne zaštite.
4.1.

HMP Pazin – Zavod za hitnu medicinu IŽ

20.000

20.200

20.300

UKUPNO

20.000

20.200

20.300

SVEUKUPNO ZA SUSTAV
CIVILNE ZAŠTITE

578.000

583.780

586.670

KLASA: 810-01/16-01/09
URBROJ: 2163/06-02-02-16-1
Cerovlje, 14. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Jurada, v.r.

Na temelju članka 18. st.4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina, broj 11/09., 7/13. i
19/14.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj dana 14. travnja 2016. godine
donosi
ODLUKU
o organiziranju obavljanja poslova
civilne zaštite na području Općine Cerovlje
Članak 1.
organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite na

Ovom Odlukom , određuje se
području
Općine Cerovlje, na način da se poslovi civilne zaštite iz samoupravnog djelokruga Općine za
potrebe Općine obavljaju pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije.
Članak 2.
Zajedničko organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite podrazumijeva organiziranje
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, a koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito
funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
U cilju provedbe odredbe st 1. ovog članka Vatrogasna zajednica Istarske županije, za
potrebe nadležnih tijela Općine Cerovlje:
- priprema godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i
razvoj sustava ,
- sudjeluje u izradi procjena rizika od velikih nesreća,
- sudjeluje u pripremi odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite
- sudjeluje u pripremi odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite ,
- sudjeluje u izradi plana djelovanja civilne zaštite,
- sudjeluje u izradi plana vježbi civilne zaštite,
- sudjeluje u osiguravanju uvjeta za vođenje i ažuriranje baze podataka o
pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne
zaštite,
- sudjeluje u uspostavljanju vođenja evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama
i katastrofama.
- koordinira i surađuje s pravnim osobama sustava civilne zaštite razine područne
(regionalne) samouprave iz nadležnosti istih temeljem posebnih zakona,
- surađuje i sudjeluje na poslovima vezano uz djelovanje Državne uprave za zaštitu i
spašavanje,
- priprema i prati ustrojavanje postrojbe civilne zaštite na općinskoj razini,
- surađuje na izradi prijedloga financiranja obveza iz sustava civilne zaštite lokalne
samouprave,
- aktivnosti u pripremama obuke pripadnika postrojbi civilne zaštite (skupna i
pojedinačna),
- koordinira rad na administrativnim i tehničkim poslovima za potrebe Stožera civilne
zaštite Općine,
- sudjeluje u pripremi i organizaciji obuke seminara i vježbi za Stožer civilne zaštite
Općine,
- sudjeluje u izradi prijedloga planova opremanja i nabave materijalno –tehničkih
sredstava za stožer CZ i postrojbe CZ Općine,

koordinira i vodi stručno tehničke poslove suradnje sa sustavima civilne zaštite
susjednih gradova, općina i županije
- sudjeluje u aktivnostima izrade vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreće.
Članak 3.
Međusobni odnosi u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite iz svog
samoupravnog djelokruga Općine Cerovlje i Vatrogasne zajednice Istarske županije uređuju se
posebnim Sporazumom.
-

Članak 4.
Sporazumom iz članka 3. ove Odluke uređuje se financiranje, način upravljanja,
odgovornost i druga pitanja od važnosti za njegove potpisnike.

Članak 5.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Cerovlje za potpisivanje Sporazuma iz članka 3.
ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2163/06-02-02-16-1
Cerovlje, 14. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Jurada, v.r.

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15.) i članka 93. stavak 13. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i
postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“ broj 111/07.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje (Službene
novine Grada Pazina, broj 11/09., 7/13. i 19/14.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj
dana 14. travnja 2016. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Cerovlje
Članak 1.
Tim civilne zaštite opće namjene Općine Cerovlje (u daljnjem tekstu:Tim) osniva se kao potpora
za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite.
Članak 2.
Tim broji 20 pripadnika. Tim se sastoji od zapovjednika, zamjenika zapovjednika, bolničara i 2
skupine obveznika. Prva skupina se sastoji od zapovjednika skupine i 3 ekipe. Druga skupina se sastoji od
zapovjednika skupine i 2 ekipe. Svaka ekipa broji 3 obveznika.
Zapovjednika Tima i njegovog zamjenika imenuje i razrješuje Općinski načelnik Općine
Cerovlje, na prijedlog načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine Cerovlje.
Zapovjednike skupina imenuje i razrješuje Općinski načelnik Općine Cerovlje, na prijedlog
zapovjednika Tima.
Članak 3.
Tim se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka
te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.
Mobilizacija i demobilizacija Tima vrši se po nalogu Općinskog načelnika Općine Cerovlje, a
provodi je Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin.
U svrhu provođenja mobilizacije Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin, izrađuje 2 primjerka
mobilizacijskih poziva, od čega se jedan čuva u uredu Općinskog načelnika Općine Cerovlje, a drugi u
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Pazin.
Mobilizirani pripadnici Tima imaju pravo na naknadu troškova sukladno važećim propisima.
Članak 4.
Timom zapovijeda zapovjednik Tima (u njegovoj odsutnosti zamjenik), temeljem zapovijedi
Općinskog načelnika Općine Cerovlje.
Članak 5.
Popunu Tima obveznicima, na temelju zahtjeva Općine Cerovlje, obavlja Područni ured za zaštitu
i spašavanje Pazin.
Članak 6.
Sredstva potrebna za opremanje, uvježbavanje i djelovanje Tima osiguravaju se u Općinskom
proračunu.
Stožer zaštite i spašavanja Općine Cerovlje planira i predlaže nabavku potrebnih materijalnotehničkih sredstava za djelovanje Tima, sukladno Procjeni ugroženosti Općine i važećim pravilnicima.
Održavanje i skladištenje sredstava vrši Općina Cerovlje.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka osnivanju Tima civilne zaštite opće
namjene Općine Cerovlje KLASA: 810-01/10-01/06, URBROJ: 2163/06-02-02-10-1 od 26. svibnja 2010.
godine („Službene novine Grada Pazina“ broj 13/10.).

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 810-01/16-01/07
URBROJ: 2163/06-02-02-16-1
Cerovlje, 14. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Jurada, v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Opæine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ broj 11/09.,
7/13. i 19/14.) i članka 9. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Cerovlje
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 7/10.), Općinski načelnik Općine Cerovlje donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije
za provođenje natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup

1. U Komisiju za provođenje natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup (dalje: Komisija)
imenuju se:
1. Elena Šestan, za predsjednicu,
2. Kamenko Opatić, za člana,
3. Josip Grabar, za člana.
2. Mandat predsjedniku i članovima Komisije traje četiri (4) godine.
3. Komisija u skladu s Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Cerovlje, a prema natječaju za davanje poslovnog prostora u zakup provodi postupak javnog natječaja
usmenim javnim nadmetanjem odnosno prikupljanja pisanih ponuda, obrađuje ih, utvrđuje njihovu
valjanost, vodi zapisnik o svom radu, utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja s
prijedlogom najpovoljnijeg natjecatelja koji je ponudio najviši iznos zakupnine i dostavlja ga Općinskom
načelniku Općine Cerovlje.
4. Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Cerovlje.
5. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Komisije za
provedbu natječaja za dodjelu u zakup poslovnog prostora, KLASA: 372-01/12-01/01, URBROJ:
2163/06-01-01-12-1 od 02. travnja 2012. godine.
6. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 372-01/16-01/01
URBROJ: 2163/06-01-01-12-1
Cerovlje, 04. travnja 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CEROVLJE
Općinski načelnik
Emil Daus
Dostaviti:
1. Elena Šestan, Novaki Pazinski 28 a,
2. Kamenko Opatić, Novaki Pazinski 75,
3. Josip Grabar, Borut 42 a.

