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I.

Općinsko vijeće
9.

Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i odredbi članka 20.
Statuta Općine Tinjan (Službene Općine Tinjan 04/17-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće
Općine Tinjan na sjednici dana 29.03.2018.godine donosi slijedeću

ODLUKU
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Tinjan za 2017.godinu u
tekstu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Tinjan za 2017.godinu dostaviti će
se Istarskoj županiji Upravnom odjelu za održivi razvoj Odsjeku za zaštitu prirode i okoliša.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u ''Službenim novinama Općine
Tinjan''.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik općinskog vijeća
Darko Banko v.r.
Klasa: 351-01/18-01/03
Urbroj: 2163/04-02-02-18-1
Tinjan, 29.03.2018. godine

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Tinjan za 2017. godinu
Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13),
Općinski načelnik Općine Tinjan podnosi Općinskom vijeću Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom za prethodnu godinu i to posebice izvješće o provedbi obveza i
učinkovitosti poduzetih mjera.
1. UVOD
Općina Tinjan smještena je u zapadnom djelu središnje Istre, a nastala je novim
teritorijalnim ustrojstvom Republike Hrvatske cijepanjem bivše općine Pazin. Graniči s
Gradom Pazinom i Porečom te Općinama Sv.Petar u Šumi, Žminj, Kanfanar, Lovreč,
Višnjan, Karojba, sve u sklopu Istarske županije.U sastavu Općine nalazi se 8 naselja- Brčići,
Brečevići, Kringa, Jakovici, Muntrilj, Radetići, Tinjan i Žužići, te šetdeset i dva podnaselja.
Općina Tinjan zauzima 54 km2. Općina broji 1684 stanovnika iz popisa iz 2011.god.
Prosječna gustoća stanovništva je 31 st/km2.
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Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj 25.02.2010.godine donijelo je
Odluku o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi
na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Tinjan, Odluka je objavljena u
''Službenim novinama Općine Tinjan'' broj 04/10. Po navedenoj Odluci, komunalnu djelatnost
održavanja čistoće, u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
obavljalo je trgovačko društvo Usluga d.o.o. sa sjedištem u Pazinu, Šime Kurelića 22.
Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“,
broj 94/13) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o
provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31.
ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom
glasilu.
2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Jedinica lokalne samouprave prema važećim zakonskim odredbama dužna je na svom
području osigurati:
 javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog
komunalnog otpada,
 odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te
krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
 sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te
uklanjanje tako odbačenog otpada,
 donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom
 provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,
 mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.
Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje
jedne ili više navedenih obveza.
Jedinica lokalne samouprave dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih
kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom
otpada.
Provedbu navedenih obveza jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati na
kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite
okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.
3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE TINJAN
Djelatnost skupljanja i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Tinjan, koje
čine 8 većih statističkih naselja i to: Brčići, Brečevići, Jakovici, Kringa, Muntrilj,Radetići,
Tinjan, Žužići te ukupno 60-ak podnaselja obavlja trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin.
Na cjelokupnom području Općine Tinjan ima 1684 stanovnika, a tijekom cijele 2017.
godine zabilježen je i veliki broj dolazaka turista te je evidentirano ukupno 70.000 noćenja.Na
cjelokupnom području površine 54 km2 je osiguran odvoz komunalnog otpada s cijelog
područja te se otpad odlaže na odlagalište Jelenčići Grada Pazina.
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Otpad se odvozi na način :tijekom zimskim mjeseci jednom tjedno sva naselja te
tijekom ljetne sezone dva puta tjedno sva naselja.
U važećem Prostornom planu uređenja Općine Tinjan (''Službene novine Grada
Pazina'' broj 08/04, ''Službene novine Općine Tinjan'' broj 09/11, 1/16 i 2/16) određene su
tekstualno i grafički lokacije reciklažnih dvorišta i to:
1. fiksno reciklažno dvorište i/ili mobilno reciklažno dvorište –Tinjan
2. mobilno reciklažno dvorište –Kringa
3. mobilno reciklažno dvorište –Muntrilj.
4. PLAN GOSPODAENJA OTPADOM OPĆINE TINJAN
Plan gospodarenja otpadom Općine Tinjan za razdoblje 2017. god. – 2022. god. je donesen i
objavljen u glasilu Službene novine Općine Tinjan broj 7/17 dana 14.07.2017. godine.
Prethodna suglasnost Istarske županije Upravnog odjela za održivi razvoj na Plan
gospodarenja otpadom dana je 09.06.2017. godine.

5. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO
SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG
OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA ZA 2016. NA PODRUČJU OPĆINE TINJAN

Tvrtka
naziv

ili Područje sa kojeg je
otpad skupljen
(općina/grad)

Broj stanovnika Ključni
obuhvaćen
broj
skupljanjem
otpada

Naziv otpada

Miješani
komunalni
otpad
Otpad s tržnica

Ukupno sakupljeno
(preuzeto u tekućoj
godini)
TONA
560,93

Usluga
d.o.o.

Općina Tinjan

1684

200301

Usluga
d.o.o.
Usluga
d.o.o.

Općina Tinjan

1684

200302

Općina Tinjan

1684

200303

Ostaci
od 0
čišćenja ulica

Usluga
d.o.o.

Općina Tinjan

1684

200201

Biorazgradivi
otpad

Usluga
d.o.o.

Općina Tinjan

1684

200203

Bionerazgradivi 2,54
otpad

UKUPNO

0

3,04

566,51
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6. PREGLED PRIKUPLJENOG AMBALAŽNOG OTPADA TIJEKOM 2017.GOD
ZELENI OTOCI ZA OPĆINU TINJAN

POSUDA

kom
8

UKUPNO

STAKLO

PLASTIKA

PAPIR I KARTON

litara
8.800,00

200102
TONA
2,25

200139
TONA
1,83

200101
TONA
5,72

7. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU
Na području Općine Tinjan saniraju se eventualne lokacije divljih odlagališta od strane
onečišćivača po pozivu Općine ili od strane Općine.
Općina je uspostavila sustav zaprimanja obavijesti o lokacijama divljih odlagališta putem
web stranice www.tinjan.hr gdje je objavljen obrazac pa prijavu podataka o onečišćenim
lokacijama. Također je uspostavljen sustav evidentiranja lokacija divljih odlagališta za
područje Općine Tinjan, a komunalni radnici redovito prate stanje na terenu.
8. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM
KATEGORIJAMA OTPADA
Općina Tinjan teži uporabi otpada recikliranjem, ponovnom uporabom ili obnovom,
odnosno drugim postupkom koji omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina ili uporabu
otpada u energetske svrhe, te sanaciju otpadom onečišćenog okoliša.
U tu svrhu je zajedno sa Općinama Motovun, Karojba, Lupoglav, Cerovlje, Sveti Petar
u Šumi, Gračišće te Gradom Pazinom, temeljem sufinanciranja sa FZOEU, nabavljena
zajednička mobilna jedinica za odvojeno prikupljanje otpada, te je probni rad uspostave
mobilnog reciklažnog dvorišta bio tijekom studenog 2017. godine.
Na području Općine Tinjan provodi se edukacija o važnosti zaštite okoliša dostupna
svim skupinama stanovništva putem web stranice Općine Tinjan www.tinjan.hr, putem osam
Oglasnih ploča raspoređenih po Općini, a isto tako osnovna škola i dječji vrtić u tu svrhu
održavaju eko radionice za djecu. Također se Općina uključuje u eko akcije zelena čistaka
koje se jedanput godišnje održavanju na području RH. Također je intencija Općine Tinjan
uključivati se u europske projekte na temu zaštite okoliša.
9. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG
PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE
KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA
Miješani komunalni otpad prikuplja trgovačko društvo Usluga d.o.o., a isti se odlaže na
području Grada Pazina, gdje je pretovarna stanica za županijsko odlagalište otpada Kaštijun.

77

Broj 3/2018

''Službene novine Općine Tinjan''

Naime, Istarska županija je uspostavlja integralni sustava gospodarenja otpadom s ključnom
građevinom Županijskim centrom za gospodarenje otpadom „Kaštijun“. U cilju osiguranja
ostatnog komunalnog otpada za rad ŽCGO „Kaštijun“ izgrađena je pretovarna stanica PazinJelenčići V kojom gospodari trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin. Navedeno se provodi
sufinanciranjem temeljem sporazuma Istarske županije i gradova i općina te sredstvima
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Na području Općine Tinjan provodi se odvojeno prikupljanje otpada na način da je cijelom
području općine osigurano ukupno osam zelenih otoka na osam različitih lokacija (TinjanKalvarija, Jakovici, Muntrilj-parkiralište, Kringa-igralište, Radetići, Milohanići, Mofardini i
Rajki) na kojima su postavljeni po tri spremnika za odvojeno prikupljanje metala, plastike i
papira, zapremnine po 1100 litara te jedna lokacija (Tinjan) za prikupljanje tekstila.
Otpad se odvozi na način da se tijekom zimskih mjeseci preuzima jednom tjedno u svim
naseljima, a tijekom ljetnih mjeseci, radi povećanja broja stanovnika uslijed dolazaka turista,
otpad se preuzima dva puta tjedno u svim naseljima.
Prikupljanje otpada organizira se u svim dijelovima naselja i u svim izdvojenim zonama na
području Općine.
Putem mobilnog reciklažnog dvorišta osigurava se odvojeno prikupljanje korisnog otpada
(odgovarajući standardni kontejneri grupirani za više vrsta korisnog otpada) npr.stakla,
papira, metalnog otpada, plastike, bio otpada, baterija i slično. Prikupljanje također provodi
trgovačko društvo Usluga d.o.o. putem svojih djelatnika.
Glomazni otpad prikuplja se od strane trgovačkog društva Usluga d.o.o. na način da se
osigurava veliki otvoreni kontejner zapremine 8m3 u naselju Tinjan konstantno tijekom cijele
godine te dodatni veliki kontejneri u određenim periodima sukladno potrebama stanovnika.
Za gospodarenje građevinskim otpadom koriti se lokacija odlagališta Lakota na području
Grada Pazina.
10. ZAKLJUČAK
Općina Tinjan je tijekom 2017. godine ostvarila gotovo sve ciljeve i akcije planirane
Planom gospodarenja otpadom, te u skladu sa financijskim mogućnostima i potrebama
stanovništva nastoji redovno ispunjavati svoje zakonske obveze kao i pratiti standarde
trendove u području zaštite okoliša. Tako je na području Općine uspostavljen sustav
odvojenog prikupljanja otpada, stavljeno je u funkciju mobilno reciklažno dvorište, saniraju se
lokacije divljih deponija, provode se mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjenja ili
sprječavanja nastanka otpada, vrši se izobrazba i podizanje svijesti stanovništva o potrebi
odvajanja otpada i zaštiti okoliša.
Tijekom 2018. uspostaviti će se novi sustav javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog
papira, metala, stakla, plastike te krupnog (glomaznog) otpada sukladno važećim zakonskim
odredbama. Nabaviti će se novi spremnici za miješani otpad kao i za selektivno prikupljanje
otpada te kroz edukacije i informiranje građana podizati svijest stanovništva o zaštiti okoliša.
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10.
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine Općine Tinjan'' broj 4/17pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Tinjan, na sjednici održanoj dana 29.03.2018.
godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Tinjan za 2017.
godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Tinjan prihvaća Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na
području Općine Tinjan za 2017. godinu.
Članak 2.
Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan za 2017. godinu
čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama
Općine Tinjan» .
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik općinskog vijeća
Darko Banko v.r.

KLASA: 810-01/17-01/01
URBROJ: 2163/04-02-02-18-28
Tinjan, 29.03.2018.
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UVOD
Prvog kolovoza 2015. godine stupio je na snagu Zakon o sustavu Civilne zaštite (N.N.
82/15.) kojim je sustav zaštite i spašavanja u RH uređen kao sustav Civilne zaštite, a čime se
ne samo formalno, već i suštinski mijenjaju određeni oblici i sadržaji u provedbi mjera i
aktivnosti radi spašavanja ljudskih života, materijalnih dobara i okoliša u velikim nesrećama ili
katastrofama.
Jedna od osnovnih novina Zakona o sustavu CZ je jasnije propisivanje nadležnosti sudionika i
operativnih snaga u sustavu Civilne zaštite po pitanjima značajnim za integriranje svih
djelatnosti snaga, tijela i općenito jačanje sposobnosti cjelokupnog sustav za djelovanje u
velikim nesrećama i katastrofama.
Ovim su Zakonom preciznije i drugačije uređene zadaće i odgovornosti JLiP(R)S u pripremi,
organizaciji i provedbi mjera Civilne zaštite, a izvršene su i određene promjene u smislu
kompatibilnosti sa zakonodavstvom i standardima EU.
Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ( „Narodne novine“
broj 82/15.) predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u
ostvarivanju prava i obveza u području sustava civilne zaštite, razmatraju stanje sustava
civilne zaštite, donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na svom
području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne
zaštite u narednoj godini, te obavljaju i druge poslove iz sustava civilne zaštite utvrđene
zakonom.
Donošenjem Zakona o sustavu Civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), uređuje
se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba; osposobljavanje za potrebe
sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i inspekcijski nadzor nad
provedbom ovog Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite.
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.Civilna
zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.
Sudionici u sustavu civilne zaštite temeljem čl. 8. predmetnog zakona su :
–
–
–
–
–

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

Općina Tinjan (dalje u tekstu: Općina), u okviru svojih prava i obveza utvrđenih
zakonom, uređuje, planira, organizira i provedi zaštitu i spašavanje u sustavu civilne zaštite
na svom području odgovornosti.
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CIVILNA ZAŠTITA
Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih
osoba, tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi
zaštite i spašavanja građana i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih,
tehničko - tehnoloških, ekoloških nesreća. Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku
Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.
1. PROCJENA UGROŽENOSTI

Sukladno odredbama Zakona, odredbama Pravilnika o smjernicama za izradu procjene
rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br.65/16) i Smjernicama za izradu
procjene rizika za područje Istarske županije ( donesenim od Župana Istarske županije dana
3. veljače 2017. godine, Klasa:810-03/17-01/01, Urbroj:2163/1-01/8-17-3), Općina pristupila
je izradi Procjene rizika. Sukladno članku 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene
rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, procjena rizika od velikih nesreća polazni je dokument
za donošenje planskih dokumenata na području civilne zaštite i provođenje zadaća
definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite.
U predstojećem razdoblju potrebno je temeljem Procjene rizika od velik nesreća za
Općinu, kao polaznog dokumenta donijeti planske i ostale dokumente usklađene sa
Zakonom i podzakonskim propisima, te do donošenja istih ostaju na snazi postojeći
dokumenti iz ovog područja.
2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Odredbama članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ broj 82/15)
i članka 6. i 8. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj
37/16), utvrđena je obaveza ustrojavanja Stožera civilne zaštite u svim jedinicama lokalne
samouprave na razini Republike Hrvatske.
Stožer civilne zaštite Općine je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Načelnik Stožera
Stožer ima 7 članova koje je Odlukom imenovao Načelnik Općine Tinjan dana
10.07.2017.g. (Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Tinjan
„Službene novine Općine Tinjan“ broj 07/17), a po prethodnom prijedlogu službi koje se u
sustavu civilne zaštite zaštitom i spašavanjem bave kao redovitom djelatnošću.
Sastav stožera ustrojen je i imenovan u skladu sa odredbama Zakona o sustavu
civilne zaštite i Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite, te je kao takav kompetentan
za pripremu i provedbu zadaća u području zaštite i spašavanja, odnosno pružanja
maksimalne pomoći Načelniku u izvršavanju njegovih obaveza u slučaju većih nesreća ili
katastrofa.
Dana 04. svibnja 2017. godine održana je koordinacija načelnika Stožera zaštite i
spašavanja Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Motovun, Lupoglav, Sv.
Petar u Šumi i Tinjan, kao tematska sjednica vezana uz pripremu ljetne protupožarne sezone
u 2017. godini, na kojoj je usvojen Plana rada Stožera CZ i Plan aktivnog uključenja na
gašenju požara otvorenog prostora JVP Pazin i svih subjekata zaštite od požara na području
PVZ Pazin za 2017. godinu.
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Osposobljavanje članova Stožera Grada Grada Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Motovun, Lupoglav, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, Zapovjedništva civilne
zaštite Grada Pazina i Zapovjedništva Područne vatrogasne zajednice Pazin održano je
2014.godine, a u prosincu 2017.g. provedeno je osposobljavanje novih članova Stožera CZ.
3. VATROGASTVO
PODACI ZA IZRADU IZVJEŠĆA O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

OPĆENITO O DJELATNOSTI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN
Sukladno Zakonu o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj 106/99., 117/01., 36/02.,
96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.) i Zakonu o zaštiti od požara
(“Narodne novine“ broj 92/10.) vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih
mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine ugrožene
požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te
obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama.
Za provođenje vatrogasne djelatnosti na području Grada Pazina i susjednih Općina
operativno djeluje Javna vatrogasna postrojba Pazin (dalje u tekstu JVP Pazin) i Dobrovoljna
vatrogasna društva Pazin, Lupoglav, Gračišće i Tinjan koji djeluju kao potpora JVP Pazin.
Dojavu o požaru prima dežurni djelatnik u JVP Pazin na tel. broj 193 ili 621 242, koji
dobivene podatke potrebne za intervenciju upisuje u dojavnicu i izravnom komunikacijom
daje ih voditelju smjene ili njegovom zamjeniku te zapovjedniku JVP Pazin.
Nakon primljene dojave o požaru dežurni djelatnik u JVP Pazin o tome obavještava
Županijski vatrogasni operativni centar Pula (ŽVOC Pula) i Policijsku postaju Pazin.
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Na zahtjev voditelja intervencije, dežurni djelatnik u JVP Pazin na intervenciju upućuje
odgovarajuće pojačanje u ljudstvu i tehnici. U slučaju potrebe angažiranja većeg broja
vatrogasaca od onih koje ima u smjeni, poziva u postrojbu slobodne djelatnike i o tome
izvješćuje zapovjednika JVP.
U slučaju elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća, akcidenata s
opasnim tvarima i drugih nesreća u kojima može biti ugrožen veći broj ljudi,
zapovjednik JVP Pazin uključuje se u rad Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina.
Javna vatrogasna postrojba Pazin u 2017. godini djelovala je temeljem zakonskih
propisa, Planova zaštite od požara i Programa vlade RH. Operativne snage sastojale su se
od:
 26 profesionalnih vatrogasaca
JVP Pazin obavlja djelatnost kao javnu službu, sukladno Zakonu o vatrogastvu i
Zakonu o zaštiti od požara, a ta se djelatnost može podijeliti u dvije osnovne aktivnosti u
djelovanju:
 OPERATIVA - gašenje požara te spašavanje osoba i imovine ugroženih požarom i
eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama kao i
obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama
 PREVENTIVA eksplozije.

sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i

JVP Pazin djeluje na području Grada Pazina površine 137 km², sukladno Sporazumu o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin. Javna vatrogasna postrojba Pazin izlazi na
intervencije i na područje Općine Cerovlje (106 km²), Općine Gračišće (61 km²), Općine
Karojba (35 km²), Općine Lupoglav (93 km²), Općine Motovun (32 km²), Općine Sveti Petar u
Šumi (15 km²) i Općine Tinjan (54 km²), tako da ukupna površina na kojoj djeluje Javna
vatrogasna postrojba Pazin iznosi 533 km².
Temeljem članka 36. Zakona o vatrogastvu javnom vatrogasnom postrojbom
zapovijeda zapovjednik, koji je odgovoran područnom i županijskom vatrogasnom
zapovjedniku za intervencijsku spremnost postrojbe.
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN
Zapovjednik
Telefon / mobitel
Serđo Šilić, Pazin, Rusijani 5, Pazin
621 242 / 091 4352103
Zamjenik zapovjednika
Telefon / mobitel
Bruno Aničić, Ružići 46, Pazin
621 242 / 091 4352102
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VATROGASNA VOZILA
JVP Pazin posjeduje slijedeća vatrogasna vozila:
VRSTA VOZILA
Zapovjedno vozilo
Navalno vozilo
Navalno terensko vozilo
Navalno vozilo
Autocisterna 7000 l
Šumsko veliko vozilo
Šumsko malo vozilo
Šumsko malo vozilo
Polivalentno srednje vozilo
Polivalentno malo vozilo
Ukupno vozila:

MARKA VOZILA
Nissan
FAP
Iveco magirus
Iveco
Iveco
Mercedes Unimog
UAZ
UAZ
TAM
Mazda
10

GODINA
PROIZVODNJE
2008.
1985.
2004.
2006.
2006.
2006.
1979.
1989.
1989.
2003.

VATROGASNA TEHNIKA
U 2017. godini vatrogasna tehnika redovito je održavana, te prema potrebi redovito
servisirana u ovlaštenim servisima, a većih zahvata na održavanju vatrogasne tehnike nije
bilo.
Sve ostale poslove na održavanju vozila i otklanjanju kvarova odradili su sami
vatrogasci u sklopu svojih redovitih obaveza.
VATROGASNA OPREMA
Osim vatrogasnih vozila, Javna vatrogasna postrojba posjeduje određenu količinu
vatrogasne opreme (vatrogasne cijevi, hidraulični alati za spašavanje, vatrogasne pumpe,
pumpa za pretakanje agresivnih tekućina, uskočni jastuk itd.) koju vatrogasci u tijeku svog
redovitog rada održavaju.
Osim postojeće vatrogasne opreme, radi poboljšanja kvalitete rada na intervencijama,
potrebno je nabaviti dio nove vatrogasne opreme i sredstava za gašenje koje nedostaju JVP
Pazin.
ZAŠTITNA VATROGASNA OPREMA
Svi vatrogasci posjeduju osobnu i skupnu zaštitnu opremu sukladno Pravilniku o
tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi
koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. 31/11.)
TEORETSKA I PRAKTIČNA NASTAVA
Tijekom 2017. godine izvedene su sve teme i taktički zadaci sa djelatnicima JVP Pazin
koje su vatrogasci dužni izvesti sukladno Pravilniku o izvođenju teoretske i praktične nastave
u vatrogasnim postrojbama (N.N. 89/01.).
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PROGRAM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Sukladno odredbama Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za RH i Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2017. godini izrađeni su slijedeći
dokumenti:
 Operativni plan motrenja, čuvanja i ophodnje za područje osnivača i suosnivača
 Plan angažiranja ljudskih, materijalnih i tehničkih resursa kod velikih požara
otvorenog prostora na području osnivača i suosnivača
 Odluka o uspostavi zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju
požara.
INTERVENCIJE JVP PAZIN U 2017. GODINI
U 2017. godini JVP Pazin zabilježila je 299 intervencija koje su se odvijale pretežito
na području Grada Pazina (143), te u Općinama Pazinštine: Cerovlje (25), Karojba (7),
Lupoglav (49), Motovun (14), Sv. Petar u Šumi (6), Tinjan (36) i Gračišće (15). Izgorjela
površina otvorenog prostora u 2017. godini iznosila je 23,8 ha (56 intervencija), dok je u
2016 godini bilo 27 intervencija na gašenju požara otvorenog prostora, a opožareno je bilo
201,2 ha.
Također, zabilježeno je 96 tehničkih intervencija (2016. godine - 78), zatim 26
intervencija gašenja požara na građevinama (2016. godine - 13), 7 intervencije gašenja
požara na prometnim sredstvima (2016. godine - 3) i 109 ostalih intervencija (2016. godine –
86 ). JVP Pazin izdala je 1047 (2016. godine - 767) odobrenja za loženje vatre na
otvorenom prostoru. Na svim intervencijama sudjelovalo je 669 vatrogasaca koji su odradili
1982 sata. U intervencijama bilo je 9 civilnih osoba lakše ozlijeđeno (2015 godine - 11), 10
civilnih osobe teže je ozlijeđeno (2016 godine - 24), četiri civilne osoba smrtno su stradale
(2016 godine - 2). Među vatrogascima koji su sudjelovali na intervencijama nije bilo teže
ozlijeđenih.
JVP Pazin je sve svoje zadaće u 2017. godini odradila na najbolji mogući način na
intervencijama požara otvorenog prostora, požara objekata i tehničkim intervencijama,
posebice kod prometnih nesreća.
JVP Pazin je u 2017 godini, pored obavljanja vatrogasnih intervencija (koje su
tabelarno prikazane u ovom izvješću) obavljala i niz drugih poslova vodeći računa da se
pritom ne umanji operativnost vatrogasne postrojbe:
JVP Pazin sudjelovala je u organizaciji dječje olimpijade
organizirano je dežurstvo i osiguranje filmskog festivala u Motovunu
organizirano je dežurstvo i osiguranje svih priredbi u Spomen domu Pazin
servisirana su i tehnički osposobljavana sva vozila JVP
vatrogasci su održavali, popravljali i servisirali opremu i vozila DVD-a Pazin
pružana je ispomoć djelatnicima sanitetske pomoći u transportu pacijenata od mjesta
prebivališta do vozila saniteta
7. organizirana je edukacija prilikom posjeta djece iz vrtića, te učenika osnovne i srednje
škole tako da je na najprihvatljiviji način objašnjeno što je požar, kako do njega dolazi, te
kako početni požar ugasiti. Posebna pozornost posvećena je objašnjavanju o načinu
ponašanja u slučaju nastanka požara, te koga i na koji način obavijestiti u slučaju požara
ili druge opasnosti. Djeci i učenicima je prezentiran dio vatrogasne opreme te vatrogasna
odijela i zaštitna oprema
8. obavljeno je vatrogasno osiguranje manifestacije Internacionalni sajam pršuta u Tinjanu i
karnevalske povorke u Cerovlju
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ZAKLJUČAK
Sve intervencije u 2017. godini obavljene su uspješno, bez zamjerki od strane
nadležnih zapovjednika, ustanova (inspekcije i sl.). Na samim intervencijama koje je odradila
JVP Pazin nije bilo ozlijeđenih djelatnika, što je posebno važno. Sačuvana je sva značajna
oprema i vozila, osim potrošnog materijala.
Posebna pozornost bila je usmjerena i na osposobljavanje i uvježbavanje djelatnika jer
je dobra opremljenost, kvalitetna educiranost, tjelesna sposobnost djelatnika i uvježbanost
od velike važnosti za uspješno obavljanje svih intervencija.
Postojeći ustroj vatrogasne operative zadovoljava potrebe Grada i susjednih Općina,
ali neophodno je opremanje nedostajućom opremom i sredstvima vatrogasnih postrojbi, kao i
osobnom opremom vatrogasaca, kako bi se omogućilo uspješno obavljanje vatrogasne
djelatnosti sukladno zakonskim propisima. Opremanje vatrogasnih snaga i kapitalno
ulaganje u izgradnju novog vatrogasnog doma ovisiti će o financijskim mogućnostima Grada
Pazina i susjednih Općina kao suosnivača JVP Pazin.
Prema nalazima inspekcijskog nadzora provedenog u 2017 godini, sukladno
Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici
vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije, svi vatrogasci posjeduju
osobnu zaštitnu opremu, ali ne posjeduju zajedničku zaštitnu opremu kao što su ronilački
uređaji, ronilačka odjela, odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim čestica i drugu
osobnu opremu kao što su osobni dozimetar i detektor radioaktivnog zračenja. JVP Pazin
kao vatrogasna postrojba VRSTA „2“ ne posjeduje sva vozila propisana Pravilnikom,
odnosno nedostaje jedno vozilo za spašavanje s visina i gašenje – automobilska ljestva
duljine ljestvenika do 25 m, te jedno kombinirano vozilo za gašenje vodom, pjenom i prahom.
Budući da osnivači nemaju financijskih mogućnosti za nabavu tih vozila, u slučaju potrebe tih
vozila na intervenciji, koristi se ispomoć susjednih JVP koji posjeduju tu vrstu vozila.
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu
Tinjan u 2017. godini.
U programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2017. godini, utvrđeni su i zadaci, odnosno obveze koje su dužne
izvršiti i jedinice lokalne samouprave.
Program u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku temeljni je dokument koordinacije godišnjih aktivnosti državnih tijela, javnih
ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih
organizacija u provedbi mjera zaštite od požara.
Na tematskoj sjednici Stožera civilne zaštite Grada Pazina i općina Cerovlje, Lupoglav,
Gračišće, Motovun, Tinjan, Karojba i Sv.Petar u Šumi koja je bila vezana uz pripremu ljetne
protupožarne sezone u 2017. godini usvojen je Plan aktivnog uključenja na gašenju požara
otvorenog prostora JVP Pazin i svih subjekata zaštite od požara na području PVZ Pazin za
2017. godinu i financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom
ovogodišnje požarne sezone, te predložen za usvajanje Plan operativne provedbe Programa
aktivnosti na području PVZ Pazin.
Na temelju Zakona o zaštiti od požara i Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Tinjan u 2017. godini, Načelnik
Općine donio je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara na području Općine za 2017. godinu.
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4. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE
Osnovna zadaća Službe civilne zaštite je stručna i racionalna ispomoć tijelima lokalne i
područne (regionalne) samouprave. Uloga stručne službe u tom pogledu je stručna pomoć u
obavljanju administrativno - stručnih poslova za potrebe stožera, opremanje i
osposobljavanje članova stožera do koordinacije i stručno tehničkih poslova na suradnji sa
sustavima civilne zaštite susjednih općina, gradova do županije. Služba CZ VZIŽ ustrojena je
01.01.2006.godine i od tada kvalitetno izvršava svoje zadaće i obaveze temeljem Zakona o
sustavu civilne zaštite i potpisanog Sporazuma s svim općinama, gradovima i županijom.
Tako uspostavljen sustav i organizacija bili su do sada na provjeri u nizu operativnih
akcija spašavanja na području čitave županije - od potraga za nestalim osobama do šumskih
požara i spašavanja iz mora, te bujičnih poplava. Zajedno s Zavodom za hitnu medicinu IŽ,
pomagali su protueksplozivnom odjelu PU Istarska u organizaciji deaktiviranja minsko
eksplozivnih naprava, učestvovala u provođenju vježbi u osnovnim školama i vrtićima.
Pored mnogih zadaća i obveza, Služba civilne zaštite učestvovala je u pripremi i
organizaciji sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije u travnju i svibnju na kojoj su
razmatrana pitanja u svezi programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017.g., i priprema za turističku sezonu, u listopadu,
priprema za poplave i u prosincu sjednica u svezi provedbe mjera civilne zaštite u slučaju
zimskih uvjeta na području Istarske županije. Održano je ukupno 46 sjednica Stožera CZ.
Obilježavanje međunarodnog i nacionalnog dana Civilne zaštite održano je u Istarskoj
županiji, Gradu Puli, Labinu i Pazinu.
U Osijeku je u travnju 2017.g. održana izborna Skupština Platforme hrvatskih županija
i gradova za smanjenje rizika od katastrofa, a u listopadu u Karlovcu 1. sjednica Skupštine
gdje je u radu Skupštine sudjelovala i Služba CZ
Za potrebe Istarske županije, a temeljem Zakona o sustavu CZ i Pravilnika o vođenju
evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, Služba CZ izradila je
evidenciju operativnih snaga u IŽ ( postrojbe CZ JLS, HGSS, Crveni križ IŽ i Vatrogasna
zajednica). Kontinuirano se vršio obilazak JLS te izvršne vlasti i osobe zadužene neposredno
za provođenje sustava civilne zaštite te ih se upoznavalo sa zadaćama i aktivnostima JLS
koji proizlaze iz Zakona o sustavu CZ i podzakonskih akata.
I u 2017.g. nastavljena je suradnja sa predstavnicima civilne zaštite Republike
Slovenije i autonomne pokrajne Friuli-Venezia -Giulia Republike Italije uz podršku Istarske
županije (resor međunarodne suradnje i europske integracije) u okviru Jadranske Euroregije
sa ciljem podizanja razine sigurnosti civilnog stanovništva (domaćeg i turista), imovine te
eko-sustava u regiji.
Na poziv Civilne zaštite Autonomne Regije Friuli Venezia Giulia, a povodom obilježavanja
obljetnice velikog potresa kod Udina, djelatnici Službe CZ prisustvovali su pokaznoj vježbi
SERM-EX 2017, te smotri opreme i tehnike s kojom raspolaže CZ FVG
5. CIVILNA ZAŠTITA
Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i
spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne
djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.
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Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju postrojbe civilne zaštite jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojavaju se odlukom čelnika jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, na temelju procjene ugroženosti, i to na razini gradova
kao postrojbe specijalističke namjene i postrojbe opće namjene.
Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje („Narodne novine“ broj 111/07.) uređuje osobni i materijalni ustroj postrojbi
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje po vrsti, sastavu i veličini, način popune postrojbi te
oblik i sadržaj službene iskaznice pripadnika civilne zaštite.
Sukladno navedenim zakonskim odredbama Odlukom o osnivanju Tima civilne zaštite
opće namjene Općine Tinjan („Službene novine Općine Tinjan“ broj 4/16), ustrojen je tim
civilne zaštite opće namjene u sastavu: 2 skupine, ukupno 20 pripadnika.
Tim je ustrojena sukladno pravilima struke, određeni su svi zapovjedni sastavi u
potrebnom obimu kvalitete, te je svakom pripadniku određena njegova dužnost i raspored u
timu. Utvrđena su i mobilizacijsko zborište, a za svakog pripadnika tima izrađen je
mobilizacijski poziv u dva primjerka. Pozivarski sustav za pripadnike civilne zaštite Općine
razrađen je prema načelu samopozivanja, čime je stvoren dio potrebnih uvjeta za uspješno
funkcioniranje postrojbi.
Tim nije popunjen skupnom i osobnom opremom te bi njezino angažiranje u
situacijama koje zahtijevaju takvu vrstu opreme i sredstava bilo otežano. Bez obzira što su
pripadnici tima birani prema zanimanjima, afinitetima i sposobnostima, za zahtjevnije zadaće
zaštite i spašavanja, pripadnike tima potrebno je dodatno obučiti i uvježbati, što bi trebala
biti jedna od zadaća u narednom razdoblju.
Kod angažiranja snaga CZ treba imati na umu da se radi o pričuvnom sastavu kojega
prije angažiranja treba mobilizirati u postrojbu i opremiti, a za što je potrebno određeno
vrijeme (8 – 12 sati).
Snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike
nesreće na području Općine zapovijeda Općinski načelnik .
Za sve navedene aktivnosti za izgradnju sustava civilne zaštite na području Općine
Tinjan, trebaju se angažirati sve stručne službe općine, te pravne osobe i službi koji se bave
djelatnostima civilne zaštite.
6. PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE TINJAN
U nastavku ovog Izvještaja kratko su opisane službe i
sustavom civilne zaštite bave u svojoj redovnoj djelatnosti, kao i
građana značajne za sustav CZ u Općini.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne
vlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite
a posebno u slučajevima većih nesreća i katastrofa .

pravni subjekti koji se
neke specifične udruge
zaštite, a osobito one u
kroz redovnu djelatnost,

7. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
Na području općine Tinjan u 2017. godini nije prijavljena niti jedna epidemija zarazne
bolesti.
Također nije prijavljena niti jedna zarazna bolest od općeg javnozdravstvenog značaja.
Na području općine Tinjan nije evidentiran niti jedan ekološki incident.
Radi poboljšanja sustava dojave u slučajevima izvanrednih stanja kod pojave zarazne
bolesti u epidemiološkom obliku ili kod pojave zaraznih bolesti od javnozdravstvenog
značaja, kao i kod pojave neke druge bolesti ili smrti obratite se Službi za epidemiologiju u
Pazinu na tel. 052/624-943 ili u Puli na tel. 529-017, 529-046, 529-047 ili na broj dežurnog
epidemiologa 098 441821.
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8. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE
1. Pregled aktivnosti tijekom 2017. godine na području zaštite i spašavanja
Kroz proteklu je godinu je u Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije ukupno pregledano
49 260 pacijenta, od čega 33 644 u ambulanti, a 15 616 na hitnim intervencijama.
Po ispostavama:
Pregled aktivnosti tijekom 2017. godine

TEREN

REANIMACIJSKI
PROSTOR

UKUPNO

BUZET

576

2661

3237

LABIN

1756

8703

10459

PAZIN

1142

3225

4367

POREČ

2258

3175

5433

PULA

6579

7116

13695

ROVINJ

1448

2252

3700

UMAG

1856

6512

8368

UKUPNO

15616

33644

49260

ISPOSTAVA

Pregled ostalih aktivnosti: djelatnici su uključeni u edukacije za vozače, medicinske
sestre/tehničare i liječnike po propisanim i licenciranim tečajevima iz područja osnovnog i
naprednog održavanja života odraslih i djece, zbrinjavanja traumatoloških i drugih hitnih
stanja. Liječnici educirani su za korištenje FAST ultrazvuka. Timovi ZHMIŽ su sudjelovali
u dvije redovite godišnje vježbe velike nesreće, kao i u državnoj vježbi velike nesreće u
travnju 2017. Provođeni su redoviti mjesečni sastanci unutar ispostava. Kontinuirano se
radi na poboljšanju kvalitete rada i boljoj opremljenosti kako bi naši pacijenti dobili
najkvalitetniju hitnu zdravstvenu skrb kada im je potrebna.
2. Izvješće o izvanrednim aktivnostima na području zaštite i spašavanja u 2017.
godini:
- državna vježba velike nesreće 20.-23.4.2017. na više lokacija u Istri gdje je
sudjelovalo dvanaest timova ZHMIŽ iz svih ispostava.
- Dežurstva na glazbenim festivalima i sportskim manifestacijama i utrkama, te filmskim
festivalima tijekom cijele godine
3. Prijedlozi za poboljšanje sustava zaštite i spašavanja
U svrhu poboljšanja sustava zaštite i spašavanja u ZHMIŽ razrađen je plan postupanja u
velikim nesrećama, te se provode dvije vježbe velike nesreće na razini Županije.
Potrebno je na razini žurnih službi Istarske županije (uključiti i krizni stožer) upoznati sve
djelatnike sa zajedničkim protokolom i načinom djelovanja radi bolje koordinacije.
Molimo da se ulože napori, kako od građana tako i svih relevantnih struktura u gradovima
i općinama, da se svaka kuća ili stambena jedinica vidljivo označi kućnim brojem jer
brzina pružanja pomoći često ovisi o brzini pronalaženja točnog mjesta intervencije.
Molim označiti putokazima prilaz plažama i kampovima na područjima gdje isto još nije
označeno.
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Ove se godine vršilo mnogo radova obnove i sanacije prometnica, no iznimno rijetko smo
o tome bili obaviješteni, molim da se žurne službe o tome obavijeste na vrijeme.
Potrebna je dodatna edukacija građana u pružanju osnovnog održavanja života i rada s
AVD-om. Isto tako edukacija pozivanja hitne medicinske službe, kako pozvati u hitnom
slučaju, da se ne gubi dragocjeno vrijeme do dolaska pacijentu.
2017. godine zabilježeno je u evidenciji ZHMIŽ 438 prometne nesreće, i to kako slijedi:
Isp. Buzet 19
Isp. Labin 70
Isp. Pazin 30
Isp. Poreč 94
Isp. Pula 162
Isp. Rovinj 37
Isp. Umag 87.
Značajan broj prometnih nesreća su biciklisti.
Sukladno tome potrebno je učiniti biciklističke staze, obnoviti i evaluirati prometnice.
S poštovanjem,
9. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE, ISPOSTAVA PAZIN
Rad u ispostavi Pazin je u 2017. godini bio organiziran kroz dežurstvo T1 ( liječnik,
medicinska sestra/tehničar, vozač ) kroz 24 sata. Od 20:00-08:00 kao nadstandard u
ispostavi radi i druga noćna sestra koja trijažira pacijente za vrijeme dok je noću T1 na
terenu.
U ljetnom periodu od 14.6. - 30.9.2016. u Pazinu je bila smještena i dežurna ekipa na
„Istarskom ipsilonu“.
U godinu dana je odrađeno 1113 intervencija na terenu od čega 12
kardiopulmonalnih reanimacija, 55 prometnih nesreća, 21 infarkta miokarda.
U ambulanti ispostave su pregledana 3202 pacijenta (hitni i nehitni) zbog nepostojanja
dežurne ambulante obiteljske medicine vikendom i praznikom.
Uz redovan rad timovi HMS Pazin dežuraju na manifestacijama koje se održavaju na
području koje pokriva ispostava ( Motovun film festival, RIM, razne sportske manifestacije ).
Smatram da je suradnja dežurnih službi na našem području u 2017.godini bila dobra,
ali s obzirom na prirodu posla trebala bi biti izvrsna. Rješenje vidim u zajedničkoj edukaciji,
međusobnom poznavanju protokola i pravovremenom upozoravanju na probleme.
10. KOMUNALNO PODUZEĆE „USLUGA“ I ''TKM''
Usluga d.o.o. Pazin u svom voznom parku posjeduje slijedeća vozila koja mogu zadovoljiti
potrebe:
1. Čišćenje snijega sa posipavanjem
2. Sanacija odrona, sanacija klizišta
3. Ispumpavanje vode – manjih razmjera
4. Sanacija štete na objektima (popravak i osiguranje objekta)
Vozila kojima raspolažu, a mogu se koristiti unutar sustava za potrebe civilne zaštite:
1. Rovokopač gusjeničar CATERPILLAR 320C LN sa čekićem
2. Rovokopač gusjeničar CATERPILLAR 308D sa čekićem
3. Kombinirani stroj TEREX – komplet - 4 komada
4. Mini rovokopač KUBOTA na gusjenicama sa čekićem
5. Kombinirani stroj- mini utovarivač BOBCAT
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6. Kamioni MAN, kiperi sa dvije osovine nosivosti 18 tona – 2 komada
7. Kamion MAN, kiper sa tri osovine nosivosti 26 tona – 1 komad
8. Prikolica labudica za prijevoz strojeva, nosivosti 30 tona – 1 komad
9. Cisterna za pitku vodu zapremine 7m3
10. Specijalno vozilo za odvoz komunalnih voda i odčepljivanje kanalizacije – CanalJet
11. Stroj grejder za ravnanje površina
12. Kamioni kiperi za prijevoz radnika IVECO nosivosti 1 tonu – 4 komada
13. Kamion kiper s dizalicom do 1 tone, ukupne nosivosti 2,5 tona
14. Ostali sitni alat - dizalice, pokretna skela
15. Traktor SAME Expolorer 105 DT sa opremom za košnju trave i posipanje ulica
16. Kompletan zimski program – ralice, plug i rasipači soli
Na području Općine Tinjan vršeno je redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih
cesti od strane nadležnog komunalnog poduzeća ''TKM'' d.o.o. te je u manjim količinama
vršena sječu stabala i granja te njihova uklanjanja, posebice nakon orkanskog
nevremena koje je zahvatilo dio područja Općine Tinjan (Kringa).
11. ISTARSKI VODOVOD“ BUZET, Poslovna jedinica Pazin
1. Pregled naših aktivnosti tijekom 2017. godine na području sustava civilne zaštite
1.1. Redoviti pregledi, kontrole i umjeravanja na klornim stanicama na postrojenjima
za kondicioniranje vode:
- Sv.Ivan (područje Grada Buzeta),
- Gradole (područje Općine Vižinada),
- Butoniga (područje Grada Buzeta),
1.2. Redoviti pregledi, kontrole i umjeravanja na stanicama za dokloriranje vode:
- Beram (područje Grada Pazina),
- Šubjekt (područje Općine Karojba),
- Kanfanar (područje Općine Kanfanar),
- Medici (područje Općine Oprtalj),
- Hlaji (područje Grada Buzeta),
- Stari Pazin (područje Grada Pazina),
Pregledi i kontrole se provode svakodnevno putem sustava daljinskog nadzora i upravljanja,
preko uzimaoca uzoraka te preko zaposlenika koji periodički obilaze objekte na kojima se
vrši kloriranje i dokloriranje.
Umjeravanje se vrši u pravilu jedanput tjedno, a po potrebi i češće. Servis i provjera
ispravnost rada opreme i uređaja obavlja se jedanput godišnje, sve sukladno Planu
intervencija u zaštiti okoliša na skladištima klora IVB.
2. Izvješće o izvanrednim aktivnostima tijekom 2017. godine na području sustava
civilne zaštite
Tijekom 2017. godine nije bilo izvanrednih aktivnosti, odnosno nije bilo tehničko-tehnoloških
incidenata kojima bi bili ugroženi zdravlje ljudi i životinja kao i prouzročena šteta na
materijalnim i drugim dobrima i okolišu.
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3. Potrebe za razvoj i opremanje unutar sustava civilne zaštite
- Istarski vodovod d.o.o. Buzet za rješavanje izvanrednih aktivnosti unutar sustava
civilne zaštite ima potrebna sredstva i opremu, s tim da eventualno nedostajuću
opremu može u kratkom roku posuditi od drugih vodovoda ili drugih tvrtki.
Za sada raspolažemo sa slijedećim materijalno-tehničkim sredstvima:
- prenosivi PVC spremnici za vodu zapremine 1m3 – 5 komada (u svakoj PJ po jedan)
- od materijalno – tehničkih sredstava raspolažemo sa ručnim, električnim i motornim
alatom za potrebe održavanja i saniranja vodovodne mreže, a od prijenosnih i fiksnih
elektroagregata i potopnih ili motornih pumpi:

Org. jedinica
PJ Buje
PJ Buzet
PJ Pazin
PJ Poreč
PJ Rovinj
RJ Proizvodnja
RJ Održavanje
UKUPNO:

Broj fiksnih i prijenosnih
agregata
4
2
1
5
4
6
3
25

Broj potopnih ili motornih
pumpi
6
2
2
4
6
3
0
23

Broj osobnih
Broj teretnih
Broj rovokopača,
vozila
vozila
traktora
PJ Buje
4(2)
14
3
PJ Buzet
4
5
2
PJ Pazin
3
10
2
PJ Poreč
5(6)
16
2
PJ Rovinj
6(4)
8
3
RJ Proizvodnja
5
4
0
RJ Stručne službe
22
1
0
RJ Održavanje
7
10
2
UKUPNO:
56
68
14
Napomena: U zagradi, u stupcu osobna vozila je broj mopeda!
Org. Jedinica

-

-

U Radnoj jedinici Proizvodnja na lokacijama izvorišta i uređaja za kondicioniranje
vode Sv.Ivan, Gradole i Butoniga postoji posada 24 sata na dan.
U dispečerskom centru, dispečeri operateri također rade neprekidno od 0-24,00
sata.
U Poslovnim jedinicama Buje, Poreč i Rovinj u ljetnim mjesecima (lipanj – rujan)
van radnog vremena uvodi se dežurstvo od 15,00 do 22,00 sata, a nakon toga do
07,00 sati idućeg jutra kao i vikendima i neradnim danima uvodi se pripravnost. U
zimskim mjesecima uvodi se samo pripravnost od 15,00 sati do 07,00 sati idućeg
dana.
U Poslovnim jedinicama Buzet i Pazin te u Radnoj jedinici Održavanje se u ljetnim
mjesecima (lipanj – rujan) uvodi pripravnost.
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12. VETERINARSKA AMBULANTA PAZIN d.o.o.
Tijekom 2017.g. Veterinarska ambulanta Pazin provodila je mjere zaštite zdravlja životinja radi
osiguranja uzgoja i proizvodnje zdravih životinja, higijensko i zdravstveno ispravnih proizvoda
životinjskog podrijetla, zaštite ljudi od zoonoza i osiguranja dobrobiti životinja i veterinarske
zaštite okoliša.
Nisu utvrđeni slučajevi pojave bolesti životinja koje bi predstavljale ozbiljan rizik za zdravlje ljudi
i životinja, te nije postojala opasnost zbog koje bi trebalo obavijestiti javnost i tijelo nadležno za
zaštitu i spašavanje.
Veterinarska ambulanta Pazin posjeduje dovoljne količine opreme za potrebe sustava civilne
zaštite. Kontakt osoba za sustav civilne zaštite u Veterinarskoj ambulanti Pazin je Livio Švić,
dr. vet. med.
13. UDRUGE, KLUBOVI I ORGANIZACIJE OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Pojedine udruge, klubovi i društvene organizacije od posebnog su značaja za cjelokupni
sustav civilne zaštite. U tim se udrugama stvaraju specifične vještine i znanja toliko potrebna
za postupanje u slučaju nesreće ili pak katastrofe.
Članovi udruga građana koje se sufinanciraju sredstvima općinskog proračuna direktno
su uključeni u sustav CZ kao članovi udruge (GSS, GD CK) ili kao pripadnici postrojbi CZ.
Gradsko društvo crvenog križa Pazin
SLUŽBA TRAŽENJA
Služba traženja ustrojena je i djeluje u Hrvatskom Crvenom križu. U slučaju oružanog
sukoba obavlja zadaće ureda za informiranje sukladno odredbama Ženevske konvencije o
postupanju s ratnim zarobljenicima i Ženevske konvencije o zaštiti civila u ratu. Uloga i
zadaće Službe traženja utvrđeni su kako odredbama Međunarodnog humanitarnog prava III.
(Članak 122.) i IV. (Članak 136.), Ženevskim konvencijama iz 1949. i Dopunskim
međunarodnim protokolima I. i II. iz (1977.), tako i internim zakonima pojedinih država i
aktima nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Upravo ta formalnopravna osnova izdvaja ovu djelatnost Crvenog križa iz okvira dobrovoljnosti i svrstava je
među obveze koje su države potpisnice međunarodnih ugovora tzv. Ženevskih konvencija
preuzele i u pravilu ih povjeravaju svojim nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog
polumjeseca. Već 1991. godine Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu osnivanje i rad Službe
traženja kao javne ovlasti povjereno je Hrvatskom Crvenom križu, a 1993. godine
međunarodnim priznanjem Hrvatskog Crvenog križa kao samostalnog Nacionalnog društva,
ustrojen je i Nacionalni ured Službe traženja sa sjedištem u Zagrebu.
Rad i djelovanje Službe traženja u Hrvatskoj danas utvrđen je Zakonom o Hrvatskom
Crvenom križu (NN: 71/2010), te Pravilnikom o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN:
52/07).
Služba traženja obavlja poslove obavješćivanja i traženja žrtava velikih prirodnih
nepogoda i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, kao i mirnodopska traženja.
Služba primjenjuje jedinstvenu metodologiju rada na području cijele Hrvatske, a ta je
metodologija istovjetna metodologiji rada službe u svijetu, povezane Centralnom agencijom
za traženje u Ženevi i službama traženja ostalih nacionalnih društava Crvenog križa u svijetu.
Rad službe traženja najviše dolazi do izražaja u doba rata ili velikih prirodnih ili
tehnoloških stradanja kada su prekinuti uobičajeni načini komunikacije, a zadatak joj je
spajanje razdvojenih članova obitelji u navedenim okolnostima.
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Poslove službe traženja obavljaju educirani profesionalni djelatnici i volonteri Crvenog
križa. U mirnodopsko vrijeme se osim traženja koja se odnose na ekonomske migracije,
traženja iz II. svjetskog rata, te traženja iz domovinskog rata i prikupljanje antemortalnih
podataka za isto razdoblje, vrši konstantna edukacija osoblja službe traženja i tehničko
unapređenje službe.
Tablica 1. prikazuje podatke o broju educiranog osoblja za poslove Službe traženja u
GDCK Pazin.
Tablica 1.
GDCK

Broj profesionalnih
djelatnika ST

Broj volontera ST

PAZIN

3

6

«Strategija 2008-2018» je dokument koji je pripremila Središnja agencija za traženje
Međunarodnog odbora Crvenog križa u suradnji s nacionalnim društvima Crvenog križa i
Međunarodnom federacijom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Isti nalaže
nacionalnim društvima sljedeće strateške ciljeve:
1. Jačanje kapaciteta i rezultata na području obnavljanja obiteljskih veza
2. Jačanje koordinacije i suradnje unutar Pokreta
3. Jačanje podrške za obnavljanje obiteljskih veza
Hrvatski Crveni križ je u plan pripreme i djelovanja Crvenog križa u katastrofama,
uvažavajući navedenu strategiju, ugradio i djelatnost Službe traženja.
U razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine zaprimljen je jedan zahtjev za
traženje nestale osobe, te je isti zaključen. Izvješća se kvartalno šalju Hrvatskom Crvenom
križu.
PRVA POMOĆ
Jedna od osnovnih djelatnosti Crvenog križa, ujedno i jedina djelatnost koja donosi
prihod gradskim društvima Crvenog križa je osposobljavanje za pružanje prve pomoći.
Standard razvijenih zemalja je 5% stanovništva obučeno za pružanje prve pomoći.
Nakon ukidanja obvezne nastave iz prve pomoći u osnovnim školama znatno je opao broj
osposobljenih osoba za pružanje prve pomoći.
Cilj ove djelatnosti je kontinuiranom edukacijom osposobiti što veći broj građana za pružanje
prve pomoći u svim situacijama ozljeda i naglo nastupajućih bolesti, jer pravodobno i na
pravilan način pružena prva pomoć smanjuje trajanje liječenja, sprječava ili ublažava
invalidnost, a nerijetko spašava život.
Hrvatski Crveni križ sa svojim tečajevima prve pomoći namijenjenima cjelokupnoj
populaciji, ima u Hrvatskoj vodeću ulogu u širenju znanja i popularizaciji prve pomoći.
Hrvatski Crveni križ osposobljava predavače iz prve pomoći koje koriste gradska društva na
tečajevima prve pomoći za vozače (Zakon o sigurnosti prometa), za tvrtke (Zakon o zaštiti na
radu) i za članove mladeži.
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Osposobljavanju mladih za pružanje prve pomoći znatno pridonose školska,
županijska i državno natjecanje mladih Crvenog križa koja su uvrštena u Katalog natjecanja i
smotri Agencije za odgoj i obrazovanje. Na taj se način svake godine osposobi određeni broj
mladih u školama za natjecanje koje uključuje i provjeru znanja iz postupaka pružanja prve
pomoći.
Održavaju se tečajevi prve pomoći za vozače i za radnike.
Tablica 2. prikazuje broj osposobljenih kandidata na tečajevima prve pomoći u 2017.g.
Tablica 2.

GDCK
PAZIN

Broj osposobljenih
kandidata u 2016.g.
vozači
zaštita
mladi
na radu
141
1
12

Zainteresirani, koji su prošli navedene tečajeve i ostali koji se budu obučavali moći će se
educirati i biti članovi timova za djelovanje u katastrofama i izvanrednim stanjima.
Članovi podmlatka i mladih (učenici osnovne i srednje škole) svake godine sudjeluju na
tečajevima prve pomoći i natjecanjima Hrvatskog Crvenog križa te se tako širi svijest o
potrebi znanja o pružanju prve pomoći te o pokretu Crvenog križa. Neki od njih se potom
uključuju u aktivnosti Crvenog križa i edukacije. Neki od njih će možda kasnije pokazati
interes za daljnjom edukacijom i želju da postanu dio tima za djelovanje u katastrofama.
U veljači su počele pripreme za natjecanje mladih HCK s učenicima Pazinskog kolegija.
U pripremi ekipa sudjelovali su volonteri - licencirani predavač prve pomoći i djelatnica
GDCK Pazin.
17.03.2017.godine HAK i OŠ Vladimira Nazora Pazin organizirali su aktivnost "Sigurno u
prometu". Djelatnici i volonteri Crvenog križa Pazin realistično su prikazivali ozljede i
postupak zbrinjavanja (Roberta).
11.03.2017. godine organizirano je Gradsko natjecanje mladih HCK –sudjelovale su 2 ekipe
(ukupno 11 učenika)-dvije ekipe mladih iz Pazinskog kolegija.
10.05.2017.godine na Trgu slobode u sklopu obilježavanja Tjedna Crvenog križa djeci iz
vrtićkih grupa Tintilinići i Mići meštri realistično su prikazane ozljede i način zbrinjavanja,
sudjelovalo je 40-tak djece.
29.06.2017.godine 4 radnika su prošla tečaj oživaljavanja uz upotrebu automatskog vanjskog
defibrilatora.
18.09.2017.godine održano je predavanje za korisnike Dnevnog boravka na temu Nestreće u
domaćinstvu. Predavanje je održao dr.Sanjin Bučić.
29.09.2017.godine HCK Pazin se uključio u aktivnosti Autokluba Pazin ''Sigurno u školu''.
DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI
Ovu redovnu djelatnost društva Crvenog križa u Istarskoj županiji provode u suradnji sa
Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka. Poslovi koje u ovoj djelatnosti obavlja
Crveni križ su evidencija, pozivanje i animiranje darivatelja, te podjela jubilarnih priznanja i
nagrađivanje darivatelja.
Obzirom na broj aktivnih darivatelja po društvima (dali krv unutar posljednjih 5 godina), može
se izračunati mogućnost aktiviranja većeg dijela tih darivatelja za izvanredne potrebe.
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Tablica 3. prikazuje broj aktivnih darivatelja u GDCK Pazin i broj doza krvi prikupljenih
u 2017.g.
Tablica 3.
GDCK
PAZIN

Broj aktivnih darivatelja
krvi
851

Broj prikupljenih doza krvi
u 2017.g.
777

Prema potrebi organiziraju se izvanredne akcije dobrovoljnog davanja krvi.
SLUŽBA SPAŠAVANJA ŽIVOTA NA VODI
Program službe spašavanja života na vodi sastoji se od tri osnovne komponente:
a) Edukacija spasilaca –radi Društvo Crvenog križa Istarske županije,
b) Koordinacija rada spasilaca i suradnja s koncesionarima i drugim
subjektima - radi Društvo Crvenog križa Istarske županije,
c) Prevencija kroz projekt „Sigurnost na vodi“
a) Gradsko društvo Crvenog križa Pazin vrši animaciju i upućuje zainteresirane osobe
da se jave u Društvo Crvenog križa Istarske županije radi prijava za tečaj. Društvo Crvenog
križa Istarske županije vrši licenciranje novih spasilaca i relicenciranje spasioca. Licenca
spasioca traje tri godine
b) Unutar segmenta koordinacije
i suradnje s drugim subjektima, a vezano uz
poslove zaštite i spašavanja, služba provodi procjenu rizika na plažama po metodologiji ILSE
(International life-saving federation) koja ujedno prati standarde FEE (Foundation for
environmental education), utemeljitelja Plave zastave (Hrvatski Crveni križ i Društvo Crvenog
križa Istarske županije).
c) Projekt „Sigurnost na vodi“ sastoji se od Škola plivanja koje provode Gradska
društva Crvenog križa sa suradnicima na lokalnoj razini i radionica „Opasnosti i kodovi
sigurnosti na vodi“ kojima se podučava djecu kako se zaštititi od nezgoda u blizini vode i u
vodi.
Tijekom 2017.godine radionica „Kodovi sigurnosti“ provedena je u svim trećim
razredima Osnovne škole V. Nazora Pazin – matična i područne škole, održano 8 radionica –
sudjelovalo 135 učenika.
Gradsko društvo Crvenog križa Pazin je od 03.07. do 14.07.2017.godine organiziralo
Školu plivanja za 80 korisnika – djece od 1. do 4. razreda osnovne škole. Škola plivanja je
održana u Poreču.
Od 2311. do 29.11.2017.godine održan je tečaj ''Slućajni spasilac'' za profesore i
učitelje osnovnih i srednjih škola, tečaj su održali dr.Sanjin Bučić i Sebastijan Labinjan, te je
sudjelovalo 10 osoba. Na tečaju su realistično prikazane ozljede i način zbrinjavanja uz
pomoć volontera GDCK Pazin.
DISTRIBUCIJA HUMANITARNE POMOĆI
Sva društva Crvenog križa u Istarskoj županiji imaju status humanitarne organizacije pri
Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, te prema tome prava i mogućnosti distribucije
humanitarne pomoći iz zemlje i inozemstva.
Isto tako, sva društva na području Županije imaju potreban broj volontera za ovu
djelatnost.
GDCK Pazin ima 20-ak volontera za humanitarnu pomoć.
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GDCK Pazin je u 2017.godini:
1. prikupljao humanitarnu pomoć za socijalno osjetljive skupine:
- materijalna dobra (hrana, higijenski artikli, rabljena odjeća i obuća, pelene i ulošci za
odrasle, namještaj, kolica…),
- financijska dobra
GDCK Pazin prikuplja rabljenu odjeću i obuću.
Svake godine provodi se akcija „Solidarnost na djelu“ - prikupljaju se financijska sredstava
koja se utroši za nabavu artikala za pakete povodom božićnih i uskrsnih blagdana.
2. pružao humanitarnu pomoć (materijalna i financijska dobra) za socijalno osjetljive skupine.
GDCK Pazin kontinuirano dijeli rabljenu odjeću i obuću potrebitima, pelene za odrasle i
podloge za krevet, posuđuje medicinska/ortopedska pomagala.
Dva puta godišnje pripremaju se paketi s prehrambenim i higijenskim artiklima za 100
socijalno ugroženih osoba. Prema potrebi dijeli se tokom godine.
Poslana je rabljena odjeća i obuća za izbjeglice.
Surađuje se s Centrom za socijalnu skrb Pazin, Gradom Pazinom, Općinama: Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.
Gradsko društvo crvenog križa Pazin pruža socijalnu uslugu pomoć u kući za 86 korisnika i
provodi projekt „Dnevni boravak za starije osobe Pazin“ za 30-ak korisnika.
RAD S VOLONTERIMA
Gradsko društvo Crvenog križa Pazin sve aktivnosti provodi u suradnji s volonterima
koji nesebično pomažu i daruju dio svog slobodnog vremena, svoje znanje i iskustvo.
10.03.2017.g. organizirano druženje volontera povodom Dana žena.
Sukladno Zakonu o volonterstvu vodi se evidencija o broju volontera i volonterskih sati, te
se Izvješće organizatora volontiranja šalje nadležnom Ministarstvu. Podatke o volonterima i
broju volonterskih sati upisuje se u kvartalna izvješća za Finu i u druga izvješća te u obrasce
prilikom prijave projekata.
02.12.2017.g. DCKIŽ je organiziralo izlet za volontere društava Crvenog križa u Istarskoj
županiji, iz HDCK Pazin sudjelovalo je 13 volontera.
Radi se na izradi baze podataka volontera i vođenju dnevnika volontera kako bi se volontere
uključivalo u edukaciju i aktivnosti za koje iskazuju interes, te kako bi se moglo pratiti njihov
rad u Društvu te ga onda vrednovati i nagrađivati.
Volontere se uključuje u aktivnosti i edukacije prema vlastitim interesima.
PRIPREMA ZA KATASTROFE I IZVANREDNA STANJA
Hrvatski Crveni križ sastavni je dio sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.
Predstavnici Hrvatskog Crvenog križa članovi su kriznih stožera ili zapovjedništva civilne
zaštite na nacionalnoj, županijskoj i gradskoj razini. Hrvatski Crveni križ sudjeluje u
aktivnostima vezanima uz krizne situacije, tijekom svih faza krize, od pripreme preko
odgovora na kriznu situaciju i pomoći u oporavku po završetku krize.
Hrvatski Crveni križ priprema se i djeluje u katastrofama i izvanrednim situacijama.
Osposobljava ekipe za djelovanje u katastrofama na lokalnoj i nacionalnoj razini te informira
stanovnike svih dobnih skupina o postupcima i pravilnom ponašanju u takvim situacijama.
Poslovi pripreme za katastrofe podrazumijevaju niz aktivnosti s ciljem učinkovitog
djelovanja u katastrofama.
Priprema ekipa za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama organizira se na
lokalnoj razini kroz osposobljavanje županijskih interventnih timova, a potom i gradskih.
Svaki član treba usvojiti osnovna znanja iz prve pomoći, psihosocijalne podrške, sigurnosti i
samozaštite te komunikacije. Zatim se specijalizira iz nekog od područja: prve pomoći
(napredna obuka), procjene situacije, poslova službe traženja, organizacije prihvata i
smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta.
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Isto tako podrazumijeva se posjedovanje određenih količina opreme potrebne za
obavljanje ovih poslova.
Uloga društava Crvenog križa u sustavu civilne zaštite u Hrvatskoj treba biti definirana sa
tri strane: jedna je djelokrug rada Crvenog križa prema strategiji Međunarodne federacije
Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, druga je položaj Hrvatskog Crvenog križa u hrvatskom
sustavu zaštite i spašavanja, a treća je uloga Crvenog križa na lokalnoj razini (županije,
gradovi) obzirom na lokalne specifičnosti i raspolaganje resursima. Sve ove tri komponente
definirat će u konačnici ulogu Crvenog križa u sustavu zaštite i spašavanja u Istarskoj
županiji.
U Tabeli 4 je prikaz potrebne količine opreme za zbrinjavanje koju bi trebalo posjedovati
GDCK Pazin za potrebe grada Pazina i općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav,
Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan na čijem području djeluje. Veći dio opreme koju su
društva Crvenog križa imala u svom inventaru iscrpila su se u vrijeme domovinskog rata, ili je
ona zastarjela, stoga treba pristupiti ponovnom i sustavnom opremanju Društva za ovu
namjenu za što treba osigurati dodatna financijska sredstva.
U Tabeli 5 je prikaz opreme sa kojom trenutno raspolaže GDCK Pazin.
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Tabela 4
JLS

Pazin

Broj stanovnika
Broj potrebnih modula
Oprema

torbice pp
nosila
šatori 35 m2 za 10 osoba
stol i klupe za 8 osoba
alat 1 set
pokrivači
madraci
posteljina 1 set
jastuci
ležajevi
tanjuri
pribor za jelo
šalice

Cerovlje

Gračišće

Karojba

Lupoglav

Motovun

Sv. Petar
u Šumi

Tinjan

Ukupno GDCK
Pazin

9.227
0,9

1.745
0,2

1.433
0,1

1.489
0,1

929
0,1

983
0,1

1.011
0,1

1.770
0,2

18.587
1,9

9,0
5,4
9,0
12,6
1,8
180,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0

2,0
1,2
2,0
2,8
0,4
40,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

1,0
0,6
1,0
1,4
0,2
20,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

1,0
0,6
1,0
1,4
0,2
20,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

1,0
0,6
1,0
1,4
0,2
20,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

1,0
0,6
1,0
1,4
0,2
20,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

1,0
0,6
1,0
1,4
0,2
20,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

2,0
1,2
2,0
2,8
0,4
40,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

18,0
10,8
18,0
25,2
3,6
360,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0

komada
za modul 1%
10
6
10
14
2
200
100
100
100
100
100
100
100

Tabela 5
NAZIV
R.B.
1.
MADRACI
2.
VREĆE ZA SPAVANJE
3.
POKRIVAČI
4.
TORBICA ZA PRVU POMOĆ (sa materijalom)
5.
TORBICA ZA PRVU POMOĆ (prazna)
6.
STACIONARNA KUHINJA

KOLIČINA
28
79
50
2
9
Kapacitet 30 osoba
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Velike tragedije koje se učestalo ponavljaju širom svijeta u posljednjih nekoliko godina
naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripremu i odgovor na katastrofe.
Klimatske promjene, promjene u socijalnoj strukturi, velike migracije ljudi upozoravaju na
nužnost ustroja i razvoja kvalitetnih i učinkovitih službi, unutar nacionalnih društava, za odgovor
na katastrofe.
Različiti strateški dokumenti Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog
polumjeseca (IFRC-a) naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripreme i odgovor
na katastrofe. Klimatske promjene, promjene u socijalnoj strukturi, velike migracije ljudi
upozoravaju na nužnost ustroja i razvoja kvalitetnih i učinkovitih službi unutar nacionalnih
društava za odgovor na katastrofe.
Jedan od najvažnijih dokumenata je i strategija 2020 koja među najvažnije aktivnosti stavlja
pripremu i odgovor na katastrofe i oporavak nakon katastrofa i kriznih situacija te time naglašava
potrebu kvalitetne organizacije te službe unutar nacionalnih društava Crvenog križa.
U skladu sa Strategijom 2020 kroz četverogodišnji period cilj odjela za pripremu i
odgovor na katastrofe HCK je razvoj različitih službi za brzi i učinkoviti odgovor na katastrofe.
HCK mora kontinuirano razvijati i obučavati vlastite snage koje će biti kadre odgovoriti na
sve izazove. Te snage moraju biti spremne i obučene za brz i učinkovit odgovor na katastrofe u
svom okruženju, a kroz proces treninga moraju se i identificirati osobe i timovi za pomoć u
katastrofama i u međunarodnim okolnostima.
Članovi timova birat će se i educirati iz kruga profesionalnih djelatnika i volontera
društava Crvenog križa.
Osim edukacije timova za različite izazove i aktivnosti, potrebno je započeti s nabavom
opreme za timove – osobnom i zajedničkom opremom zavisno od uloge tima, vrsti i aktivnosti i
očekivanom trajanju aktivnosti.
Oprema timova se sastoji od osobne opreme koju svaki član tima ima sa sobom i
zajedničke opreme koja se gradi na osnovi aktivnosti i očekivanih rezultata timova.
Za čuvanje te opreme potrebno je osigurati skladišta u kojima će se pohranjivati i čuvati
potrebna oprema, a koristit će se samo i isključivo za potrebe intervencije ili uvježbavanja snaga
za odgovor na katastrofe. Sve ove aktivnosti podrazumijevaju i opću edukaciju i pripremu
građana za odgovor na katastrofe i profiliranje javnog mišljenja o HCK kao važnom čimbeniku
zajednice u pripremi i odgovoru na katastrofe.
Hrvatski Crveni križ je dao smjernice za formiranje županijskih timova.
U 2010. g. formiran je Županijski interventni tim koji trenutno broji 30-ak članova
(oformljen je iz redova volontera i profesionalaca iz svih gradskih društava Crvenog križa
Istarske županije; članovi tima birani su prema svojem znanju, vještinama odnosno iskazanom
interesu za određeno područje djelovanja u katastrofama). Iz GDCK Pazin su četiri aktivna člana
(Paula Jurman, Kristina Jurić, Marino Brumnić, Nataša Putinja) i četiri pripravnika (Helena
Rabar, Željka Nefat, Roberta Lanča, Anna Svilar).
Da bi se poboljšao sustav civilne zaštite treba definirati ulogu i zadatke svakog pojedinog
subjekta sustava civilne zaštite, češće se sastajati radi edukacije, dogovora i koordinacije, te
osigurati financijska sredstva.
14. ZAKLJUČAK
Iz ovog Izvješća koji sadrži skraćenu analizu stanja sustava civilne zaštite na području
Općine možemo konstatirati:
1. Općina Tinjan ima „Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od većih nesreća i katastrofa“, „Plan zaštite i spašavanja“ i „Plan civilne zaštite“
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2. Ustrojen je Stožer CZ Općine, a članovi Stožera imenovani su u skladu sa svim pozitivnim
zakonskim propisima. Stožer ja sastavljen od stručnih osoba sa područja Općine i šire, te je na
visokoj razini kompetencije za ispunjavanje zadaća u sustavu CZ.
3. Općina Tinjan raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama u sustavu civilne zaštite od
stalno aktivnih snaga (JVP, DVD, Tim CZ, Dom zdravlja, Vodovod, Komunalno poduzeće,
Hrvatske šume). Najveći dio ovih subjekata dostavio je svoja cjelovita izvješća koje je Općinsko
vijeće usvojilo, tako da je u ovom izvješću prikazan samo sažetak njihovog djelovanja u sustavu
CZ.
4. Sukladno zakonskim odredbama ustrojena je Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine,
i to kao postrojbe civilne zaštite opće namjene i postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene.
Postrojbe CZ su kvalitetno popunjene, a izvršeni su i svi preduvjeti za njihovo angažiranje u
slučaju potrebe.
5. Prema ovom Izvještaju pa i analizi, stanje sustava civilne zaštite u Općini Tinjan je na razini
koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim
aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama.
6. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njene posljedice ako
se posveti veća pozornost predviđanju i planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za
adekvatni odgovor na velike nesreće i katastrofe ako se one dogode.
7. Smjernicama za razvoj zaštite i spašavanja za Općinu Tinjan u razdoblju 2016-2019.godina,
definirana su međusobna prava i obveze svih subjekata zaštite i spašavanja kroz plansko
pripremanje,osposobljavanje,opremanje i uvježbavanje njihovih organiziranih operativnih snaga
kao i način međusobne koordinacije u izvršavanju zadaća zaštite i spašavanja sa ciljem što
kvalitetnijeg razvoja sustava civilne zaštite.
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11.
Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ 82/15) i članka 20. Statuta Općine Tinjan (»Službene novine Općine Tinjan« broj 4/17pročišćeni tekst Općinsko Vijeće Općine Tinjan, na 9. sjednici održanoj dana 29.03.2018.
godine, usvaja
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE TINJAN
ZA 2018. GODINU
1. 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 Tinjan 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 Tinjan koja će se odvojiti za sve subjekte u sustavu
civilne zaštite za promatrano razdoblje.
2. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE
Općina Tinjan 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 Tinjan za 2017.
godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan,
donosi se godišnji plan aktivnosti za 2018. godinu:
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Općinsko vijeće donosi:
Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018.g. s trogodišnjim financijskim učincima
Procjenu rizika od velikih nesreća
Načelnik donosi:
Plan vježbi civilne zaštite
Plan djelovanja civilne zaštite
Rješenje o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite
Plan operativne provedbe programa aktivnosti vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za RH za područje Općine Tinjan.
Stožer civilne zaštite
Održava sjednice prema ukazanoj potrebi
Sudjeluje u izradi procjene rizika
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
Pazin
5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tinjan
a. Djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva,
intervencije, održavanje voznog parka i opreme)
6. Hrvatski crveni križ-Gradski odbor CK Pazin provodi:
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
7. Postrojba civilne zaštite
a. smotra postrojbe
8. Povjerenici civilne zaštite
a. osposobljavanje (ako bude provedeno na razini Županije)
9. Pravne osobe koje pružaju usluge
a. potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u Odluci
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
b. dostava izvadaka iz Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke
10. Edukacije djece u osnovnim školama i vrtićima
a. vježba evakuacije
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IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA
ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE TINJAN
Red.
Br.

OPIS POZICIJE

PLANIRANO
u 2018. god.

PLANIRANO
za 2019. god.

PLANIRANO
za 2020. god.

1.

OPERATIVNE SNAGE

505.000

515.000

525.000

1. 1.

Stožer civilne zaštite

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

500.000

510.000

520.000

460.000
40.000
0
0

470.000
40.000
0
0

480.000
40.000
0
0

0

0

0

505.000

515.000

525.000

26.600
26.600

30.000
30.000

30.000
30.000

10.000

0

0

18.000

18.000

18.000

1.1.1. Priprema i provedba edukacije
Zapovjedništvo i postrojbe
1.3.
vatrogastva
1.3.1. Javna vatrogasna postrojba Pazin
1.3.2. DVD Tinjan
1.4. Postrojba civilne zaštite – smotiranje
1.4. Postrojba civilne zaštite - opremanje
Povjerenici civilne zaštite –
1.4.12.
opremanje i uvježbavanje
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

10.000
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djelatnostima od interesa za sustav
civilne zaštite.
4.1.

HMP Pazin

18.000

18.000

18.000

UKUPNO

18.000

18.000

18.000

SVEUKUPNO ZA SUSTAV
CIVILNE ZAŠTITE

559.600

563.000

573.000

Klasa:810-01/18-01/01
Urbroj: 2163/04-02-02-18-3
Tinjan, 29.03.2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik općinskog vijeća
Darko Banko v.r.

12.
Na temelju članka 20. Statuta Općine Tinjan (Službene novine Općine Tinjna broj 4/17) i Odluke
o visini naknada za novorođenčad (porodiljna naknada) u Općini Tinjan (službene novine
Općine Tinjan broj 01/10) Općinsko vijeće Općine Tinjna na sjednici održamnoj dana
29.03.2018.godine donijelo je slijedeću
ODLUKU
O izmjeni i dopuni Odluke o visini naknada za novorođenčad (porodiljna naknada)
u Općini Tinjan
Članak 1.
U Odluci o visini naknada za novorođenčad (porodiljna naknada) u Općini Tinjan (Službene
novine Općine Tinjan broj 01/10) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 2. mijenja se i glasi:
''Jednokratna pomoć za novorođeno dijete se dodjeljuje na zahtjev roditelja uz predočenje
slijedećih dokaza:
- dokaz o prebivalištu za roditelja i dijete (osobna iskaznica, uvjerenje o prebivalištu),
- dokaz o rođenju djeteta (izvadak iz matice rođenih),
- dokaz o podmirenim obvezama prema Općini Tinjan po svim osnovama, za sve članove
obitelji,
- dokaz o broju djece (izjava).''
Članak 2.
Sve ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan.
Klasa: 550-01/18-01/07
Urbroj: 2163/04-03-01-18-1
Tinjan, 29.03.2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik općinskog vijeća
Darko Banko v.r.
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II. Općinski načelnik
4.
Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'' broj 82/15) i članka
33. Statuta Općine Tinjan („Službene novine Općine Tinjan“ broj 04/17), Općinski načelnik
Općine Tinjan, donosi slijedeću
ODLUKU
O određivanju operativnih snaga civilne zaštite
i pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu
na području Općine Tinjan
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se operativne snage civilne zaštite i pravne osobe kojima su određene
posebne zadaće u provođenju civilne zaštite.
Članak 2.
Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama civilne zaštite na području Općine Tinjan jesu:
1. Stožer civilne zaštite Općine Tinjan,
2. Zapovjedništvo i postrojbe Područne vatrogasne zajednice Pazin (PVZ, JVP i DVD)
3. Gradsko društvo Crvenog križa Pazin
4. HGSS
Članak3.
Operativne snage sudionici su civilne zaštite, pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje
mjera i postupaka u cilju sprečavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i
velikih nesreća.
Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove civilne zaštite koji će biti osposobljeni
za izvršavanje namjenskih zadaća civilne zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na
cjelokupnom području Općine Tinjan.
Operativne snage dužne su u obavljanju redovnih djelatnosti planirati mjere i poduzimati
aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće te
prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.
Članak 4.
Operativnim snagama rukovodi općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite
Općine Tinjan. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda
operativnim snagama civilne zaštite Općine Tinjan.
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Članak 5.
Pravne osobe, koje radi interesa civilne zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
Općine Tinjan, sudjeluju prema svojim operativnim planovima jesu:
- Komunalno poduzeće TKM d.o.o. Tinjan,
-

Komunalno poduzeće Usluga d.o.o. Pazin,

-

Obrt Eko servis Matić Pazin

-

Gratis d.o.o. Tinjan

-

Banko transport d.o.o. Tinjan

-

Obrt Šegontrans,

-

Obrt Milotić,

-

Obrt Bratulić,

-

Obrt Šuran

-

Istarski vodovod d.o.o. Buzet PJ Pazin,

-

Hrvatske šume d.o.o. Šumarija Pazin,

-

Istarske ceste d.o.o. Pula,

-

HEP ODS d.o.o. Elektroistra, Pogon Pazin,

-

Veterinarska stanica Pazin,

-

Istarski domovi zdravlja, Ispostava Pazin.

Udruge koje sudjeluju radi interesa civilne zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
Općine Tinjan jesu:
- Lovačka udruga Golub Tinjan.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općšine Tinjan
(''Službene novine Općine Tinjan'' broj 2/14).
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Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u ''Službenim novinama Općine Tinjan''.

KLASA: 810-01/18-01/01
URBROJ:2163/04-01-01-18-4
Tinjan, 26.03.2018.godine
Općinski načelnik
Goran Hrvatin v.r.

5.
Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine“ broj 82/15),
članka 21. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sutava
civilne zaštite ( „Narodne novine“ broj 69/16 ) i čl. 33 Statuta Općine Tinjan(''Službene novine
Općine Tinjan'' 04/17-pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Tinjan dana 05. siječnja 2018.
godine, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenika civilne zaštite Općine Tinjan i njihovih zamjenika
I.
Povjerenicima Civilne zaštite Općine Tinjan, odnosno zamjenicima povjerenika civilne zaštite
imenuju se:
1. Darko Banko za povjerenika CZ za šire područje naselja Tinjan
2. Davor Šuran za zamjenika povjerenika CZ za šire područje naselja Tinjan
5. Toni Pinčan za povjerenika CZ za šire područje naselja Muntrilj i Kringa
6. Goran Sirotić za zamjenika povjerenika CZ za šire područje naselja Muntrilj i Kringa
II.
Povjerenici CZ i njihovi zamjenici mobiliziraju se u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe ili
velike nesreće na području Općine Tinjan, a čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih
operativnih snaga.
Mobilizacija se na zahtjev Općinskog načelnika Općine Tinjan provodi neposredno ili putem
Javne vatrogasne postrojbe Pazin.
III.
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera
osobne i uzajamne zaštite,
– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
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– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne
zaštite,
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na
području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
IV.
Povjerenici i njihovi zamjenici mogu zbog njihovog osposobljavanja biti pozvani na različite
oblike planske edukacije .
V.
Povjerenici CZ i njihovi zamjenici tijekom obnašanja dužnosti imaju status obveznika civilne
zaštite ili obveznika radne obaveze u Općini Tinjan.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u ''Službenim novinama Općine
Tinjan''.
KLASA: 810-01/18-01/01
URBROJ: 2163/4-01-01-18-1
Tinjan, 05. siječnja 2018.godine
Općinski načelnik
Goran Hrvatin v.r.
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