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., 19/14. i 4/18.)
Općinsko vijeće Općine Cerovlje, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. godine, donijelo
je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za Općinu Cerovlje u 2017. godini

I.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Cerovlje za
2017. godinu («Službene novine Grada Pazina», broj 54/16. i 56/17.) 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,
izgradnja javne rasvjete,
komunalno uređenje,
rekonstrukciju nerazvrstanih cesta te
uređenje sportskih objekata i terena.

II.
Utvrđuje se da je u Općini Cerovlje tokom 2017. godine izvršen Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:
1. Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata (groblja, spomenici kulture)
OPIS
1.1. Investicijsko održavanje groblja
1.2. Investicijsko održavanje spomenika kulture

PLANIRANO
5.000
160.000

IZVRŠENO
2.005
158.450

2. Investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Općine
OPIS
2.1. Investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu
Općine
2.2. Rekonstrukcija zgrade škole u Grimaldi

PLANIRANO
10.000

IZVRŠENO
2.809

315.000

314.551

PLANIRANO
15.000

IZVRŠENO
9.000

3. Izgradnja javne rasvjete
OPIS
3.1. Izgradnja javne rasvjete
4. Komunalno uređenje

OPIS
4.1. Investicijsko održavanje
objekata
4.2. Prijelaz Stancija Gologorica

ostalih

kapitalnih

PLANIRANO
40.000

IZVRŠENO
33.825

69.000

68.218

PLANIRANO
117.000

IZVRŠENO
116.645

PLANIRANO
15.000

IZVRŠENO
14.502

5. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
OPIS
5.1. Rekonstrukcija
(Gajani, ostalo)

ostalih

nerazvrstanih

cesta

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

Za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
godinu u Općini Cerovlje od planiranih 746.000 kuna utrošeno je 720.005 kuna.
III.
Ovaj Izvještaj objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 363-01/18-01/03
URBROJ: 2163/06-02-02-18-3
Cerovlje, 27. ožujka 2018.

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., 19/14. i 4/18. ) Općinsko vijeće Općine Cerovlje, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018.
godine, donijelo je
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za Općinu Cerovlje u 2017. godini
I.
Programom održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Cerovlje u 2017. godini («Službene novine
Grada Pazina», broj 54/16. i 56/17.) utvrđen je opis i obim radova održavanja komunalne infrastrukture za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Održavanje čistoće
Odlaganje komunalnog otpada
Održavanje nerazvrstanih cesta
Košnja trave i uklanjanje granja uz nerazvrstane ceste
Zimsko održavanje cesta
Održavanje javne rasvjete.

II.
Utvrđuje se da je u Općini Cerovlje tokom 2017. godine izvršen Program održavanja komunalne
infrastrukture kako slijedi:
OPIS
1.

Održavanje čistoće

PLANIRANO
30.000

IZVRŠENO
28.812

2.

Odlaganje komunalnog otpada

35.000

33.780

3.

Održavanje nerazvrstanih cesta

203.000

150.979

4.

Košnja trave i uklanjanje granja uz nerazvrstane ceste

78.000

77.969

5.

Zimsko održavanje cesta

85.000

87.558

6.

Održavanje javne rasvjete

148.000

143.268

Za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Cerovlje u 2017. godini od
planiranih 579.000 kuna utrošeno je 522.366 kuna.
III.
Ovaj Izvještaj objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,
Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 363-01/18-01/04
URBROJ: 2163/06-02-02-18-1
Cerovlje, 27. ožujka 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Jurada, v.r.

Na temelju članka 17. Statuta Općine Cerovlje (Službene novine Grada Pazina, broj 11/09.,
7/13., 19/14. i 4/18.) a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Cerovlje, Općinsko vijeće Općine
Cerovlje na sjednici od 27. ožujka 2018. godine donosi

ZAKLJUČAK
po Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Cerovlje za 2017. godinu

1. Općinsko vijeće Općine Cerovlje usvaja Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Cerovlje za 2017. godinu u tekstu kako ga je dostavio Općinski načelnik Općine Cerovlje od
12. ožujka 2018. godine (KLASA: 351-01/18-01/02, URBROJ: 2163/06-01-01-18-1).
2. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za 2017. 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 2017.
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 2017.
godinu objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,
Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 351-01/18-01/02
URBROJ: 2163/06-02-02-18-2
Cerovlje, 27. ožujka 2018.

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

Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“, broj 94/13.) i članka 30. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina,
broj 11/09., 7/13., 19/14. i 4/18.), Općinskom vijeću Općine Cerovlje podnosim
IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE CEROVLJE ZA 2017. GODINU

I. UVOD
Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.– 2022. godine Vlada je usvojila
početkom siječnja 2017. godine. Sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom, jedinica lokalne samouprave trebala je donijeti plan gospodarenja otpadom za svoje
područje koji je morala uskladiti s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.2022. godine. Stoga je Općina Cerovlje pristupila izradi Plana gospodarenja otpadom Općine
Cerovlje za razdoblje 2017.-2022. godine te je za izradu istog angažirana tvrtka Eko Adria
d.o.o. Pula.
Nacrt Plana je sukladno članku 22. Zakona bio objavljen na internetskim stranicama
Općine Cerovlje u razdoblju od 02. studenog do 04. prosinca 2017. godine radi pribavljanja
mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, a obavijest o provođenju savjetovanja objavljena je
na oglasnim pločama Općine Cerovlje i svih mjesnih odbora.
Tijekom javne rasprave očitovanja na Nacrt Plana nisu dostavljena.
Nakon javnog savjetovanja, Nacrt Plana je dostavljen nadležnom tijelu u Istarskoj županiji
odnosno Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije radi pribavljanja mišljenja o
potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene Plana. Mišljenje Upravnog
odjela za održivi razvoj Istarske županije bilo je da nije potrebno provesti postupak ocjene o
potrebi strateške procjene niti procjene utjecaja na okoliš.
Budući da Plan sukladno članku 21. Zakona mora biti usklađen s odredbama Zakona,
propisima donesenim na temelju Zakona te Planom gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, zatražena je prethodna suglasnost nadležnog tijela
odnosno Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije. U dobivenoj prethodnoj
suglasnosti potvrđena je usklađenost Plana s odredbama Zakona, propisima donesenim na
temelju Zakona te Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.2022. godine.
Stoga je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 14. prosinca 2017. godine donijet Plan
gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za razdoblje 2017.-2022. godine.
II.
1. Općina Cerovlje u Prostornom planu nema planirane lokacije za odlaganje komunalnog
otpada na svom području, već se komunalni otpad odlaže na odlagalištu „Jelenčići V“, na
području Grada Pazina, sve do uspostave ŽCGO „Kaštijun“ kada će se otpad svakodnevno
prevoziti u isti. Na odlagalištu otpada Jelenčići se također nalazi posebno ograđeno mjesto za
odlaganje metalnog i opasnog otpada te automobilskih guma.
Na području Općine ne postoji reciklažno dvorište, ali Općina Cerovlje u suradnji s
komunalnom tvrtkom Usluga d.o.o. pruža uslugu mobilnog reciklažnog dvorišta.
Građevinski otpad se trenutno odlaže na odlagalištu građevnog otpada „Lakota“.
Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u
Šumi i Tinjan potpisali su 17.06.2015. godine 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. godine Sporazum o

sufinanciranju dijela troškova za izgradnju pristupne ceste odlagalištu otpada „Jelenčići V“ u
Pazinu koje FZOEU ne sufinancira.
09. veljače 2016. godine sklopljen je Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju troškova građenja, projektantskog i
stručnog nadzora te koordinatora II zaštite na radu prilikom građenja pretovarne stanice
„Jelenčići V“ na području Grada Pazina davanjem kapitalne pomoći.
22. travnja 2016. godine potpisan je dodatak tog Ugovora budući da je korisnik Usluga
d.o.o. Pazin zatražio od Fonda produljenje roka za realizaciju Projekta do 22. travnja 2016.
godine, a sve zbog izrazito nepovoljnih vremenskih prilika koje su uzrokovale kašnjenje u
provedbi Projekta.
Od svibnja do rujna 2017. godine putem tvrtke GEO-5 d.o.o. izvedeni su geotehnički
istražni radovi na lokaciji odlagališta na temelju kojih je izrađen Geotehnički elaborat za
geotehničke istražne radove na lokaciji odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V – staro
odlagalište“ te je u studenom 2017. godine izrađeno Idejno rješenje – Sanacija odlagališta
komunalnog otpada „Jelenčići V - staro odlagalište“ i Elaborat zaštite okoliša za zahvat
Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V - staro odlagalište“.
2. Na temelju Zakona o otpadu, Strategije gospodarenja otpadom i Plana gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske 2007. – 2015, Istarska županija je pokrenula aktivnost za
uspostavu integralnog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije.
Glavna aktivnost uspostave sustava je izgradnja Županijskog centra gospodarenja
otpadom na lokaciji Kaštijun (ŽCGO Kaštijun) na području Grada Pule, što je u skladu s
Planom gospodarenja otpadom Istarske županije. Između Istarske županije te gradova i općina
u Istarskoj županiji sklopljen je Sporazum o zajedničkom sufinanciranju izgradnje
Županijskog centra za gospodarenje otpadom – Kaštijun, 12. prosinca 2011. godine.
Shodno tome, 16. prosinca 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Cerovlje donijelo
je Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u
Proračun Istarske županije za izgradnju ŽCGO „Kaštijun, nakon čega je isti potpisan.
3. U suradnji sa komunalnom tvrtkom Usluga d.o.o. Pazin, izvršene su zamjene starih i
oštećenih kontejnera na području Općine Cerovlje.
Na području Općine se pomoću namjenskih spremnika na zelenim otocima te putem
mobilnog reciklažnog dvorišta prikuplja papirna i kartonska, plastična, metalna i staklena
ambalaža. S obzirom na postotak odvojeno prikupljenog otpada, u budućem će razdoblju biti
potrebno povećati količine komunalnog otpada koje se odvojeno prikupljaju. Za dostizanje
cilja potrebno je uspostaviti odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za korisnike javne
usluge sustavom „od vrata do vrata“, odvoziti otpad u ŽCGO Kaštijun, kontinuirano pružati
uslugu mobilnog reciklažnog dvorišta, kontinuirano educirati stanovnike o pravilnom
odvajanju otpada, educirati gospodarske subjekte o pravilnom postupanju s otpadom, voditi
točnu evidenciju o količinama sakupljenih posebnih kategorija otpada s područja Općine
Cerovlje.
Na području Općine Cerovlje tijekom 2017. godine prikupljeno je ukupno 413,63 t
miješanog komunalnog otpada, 1,13 t stakla, 0,92 t PET i MET ambalaže te 2,86 t papira i
kartona.
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.

III.
Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom
(„Narodne novine“ broj 50/17.) koja je stupila na snagu 01. studenog 2017. godine. Rok za
donošenje odluka po navedenoj Uredbi bio je tri mjeseca od stupanja iste na snagu.
Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 31. siječnja 2018. godine, Općinsko vijeće
Općine Cerovlje donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Cerovlje („Službene novine Grada
Pazina“ broj 4/18.), Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada („Službene novine Grada Pazina“ broj 4/18.) i
Odluku o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ broj
4/18.).

KLASA: 351-01/18-01/02
URBROJ: 2163/06-01-01-18-1
Cerovlje, 12. ožujka 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CEROVLJE
Općinski načelnik
Emil Daus, 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., 19/14. i 4/18.),
Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA
O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE CEROVLJE ZA 2017. GODINE

1. Usvaja se Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Cerovlje za 2017.
godinu.
2. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Cerovlje za 2017. godinu
sastavni je dio ovog Zaključka i neće se objaviti u Službenim novinama Grada Pazina.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 810-01/18-01/02
URBROJ: 2163/06-02-02-18-2
Cerovlje, 27. ožujka 2018.

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., 19/14.
i 4/18.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. godine, usvaja
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE CEROVLJE
ZA 2018. GODINU
UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15 - u daljnjem tekstu: Zakon)
određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske,
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih
dijelova sustava civilne zaštite i načina povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika
koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica
terorizma i ratnih razaranja.
Ovaj plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine za 2018. godinu sadrži pravac
razvoja civilne zaštite s planovima njihove realizacije kako bi se ostvario željeni rezultat misije i
razvojne vizije sa konačnim ciljevima.
Da bi ovaj plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je s mogućnostima financijskih
sredstava u Proračunu Općine koja će se odvojiti za sve subjekte u sustavu civilne zaštite za
promatrano razdoblje.
RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE
Općina sukladno važećim propisima, kontinuirano će razvijati sustav civilne zaštite i povezivati
resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika
od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti od nastanka posljedica
velike nesreće i katastrofe te njihovog ublažavanja.
Cilj svakog razvojnog planiranja je integriranje političkih, ekonomskih, sigurnosnih,
infrastrukturnih, socijalnih, društvenih i drugih procesa radi sprječavanja ili smanjenja ugroza i
vjerojatnosti od bilo kojeg rizika.
Plan razvoja civilne zaštite treba krenuti od postojeće situacije i ključnih problema gdje se nužno
trebaju prepoznati i budući ciljevi razvoja povezujući sadašnjost i budućnost kao ostvarivanje željenog
cilja.
Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Cerovlje za 2017. godinu,
te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine godišnji plan
aktivnosti za 2018. godinu:
1. Općinsko vijeće donosi:
a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu
b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu s trogodišnjim financijskim
učincima
c. Procjenu rizika od velikih nesreća
2. Općinski načelnik donosi:
a. Plan vježbi civilne zaštite
b. Plan djelovanja civilne zaštite

c. Plan operativne provedbe programa aktivnosti vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za RH za područje Općine .
d. Rješenje o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite
3. Stožer civilne zaštite
a. Održava sjednice prema ukazanoj potrebi
b. Sudjeluje u izradi procjene rizika
4. Javna vatrogasna postrojba Pazin
a. Djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva,
intervencije, održavanje voznog parka i opreme)
b. Sudjelovati u obučavanju i organizaciji vježbi svih vatrogasnih organizacija na razini PVZ
Buzet
5. Hrvatski crveni križ-Gradski odbor CK Pazin
a. Pripremu, edukaciju i opremanje za djelovanje u kriznim situacijama i drugim
izvanrednim stanjima na području Istarske županije
b. Edukaciju djelatnika i volontera društava Crvenog križa
c. Unapređenje razvoja i koordinaciju rada društava Crvenog križa
6. Postrojba civilne zaštite
a. Smotra postrojbe
7. Povjerenici civilne zaštite
a. Osposobljavanje (ako bude provedeno na razini Županije)
8.

Pravne osobe koje pružaju usluge
b. Potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u Odluci o
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
c. 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 2018. god.

PLANIRANO
za 2019. god.

PLANIRANO
za 2020. god.

OPERATIVNE SNAGE

1. 1. Stožer civilne zaštite
1.1.1. Priprema i provedba edukacije
1.2.

Zapovjedništvo i postrojbe vatrogastva

1.2.1. Javna vatrogasna postrojba Pazina

430.000

432.150

434.300

1.3.1 Postrojba civilne zaštite - opremanje
Povjerenici civilne zaštite – opremanje i
1.3.22.
uvježbavanje
1.4. PVZ Pazin

10.000

10.050

10.100

80.000

80.400

80.800

1.5.

3.000
523.000

3.015
525.615

3.030
528.230

16.000

16.080

16.160

16.000

16.080

16.160

1.3.

Postrojba civilne zaštite – smotiranje

Stručna služba VZIŽ
UKUPNO
UDRUGE GRAĐANA:
2.
(HGSS, planinari, kinolozi,
radioamateri, aero klubovi i dr.)
2.1.1. Gradski Crveni križ Pazin
2.1.2.

3.
3.2.

UKUPNO
OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU
CIVILNE ZAŠTITE
Izrada zakonskih dokumenataProcjena 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

20.000

20.100

20.200

UKUPNO

20.000

20.100

20.200

SVEUKUPNO ZA SUSTAV
CIVILNE ZAŠTITE

559.000

561.795

564.590

4.2.

KLASA: 810-01/18-01/03
URBROJ: 2163/06-02-02-18-1
Cerovlje, 27. ožujka 2018.

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

