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I.

Općinsko vijeće

3.
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i
članka 20. Statuta Općine Tinjan Službene novine Grada Pazina broj 22/09 i Službene novine
Općine Tinjan broj 02/13) Općinsko vijeće Općine Tinjan, na sjednici održanoj dana
23.03.2016. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Tinjan za 2015. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Tinjan prihvaća Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području
Općine Tinjan za 2015. godinu.
Članak 2.
Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan za 2015. godinu čini
sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan.
Klasa:810-01/16-01/02
Urbroj: 2163/04-02-02-16-1
Tinjan, 23.03.2016.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vlado Ivetić

4.
Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
82/15) i članka 20. Statuta Općine Tinjan ''Službene novine Grada Pazina'' broj 22/09 i
''Službene novine Općine Tinjan'' broj 02/13) Općinsko Vijeće Općine Tinjan, na sjednici
održanoj dana 23.03.2016. godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan za
2016.godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Tinjan usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Tinjan za 2016.godinu.
Članak 2.
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan za 2016.godinu čini
sastavni dio ovog Zaključka.
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Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan.
Klasa:810-01/16-01/02
Urbroj: 2163/04-02-02-16-2
Tinjan, 23.03.2016.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vlado Ivetić

5.
Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i
članka 93. stavak 13. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i
postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“ broj 111/07) i članka 20. Statuta Općine Tinjan
(„Službene novine Grda pazina broj 22/09 i Služben enovine Općine Tinjan“ broj02/13)
Općinsko vijeće Općine Tinjan dana 23.03.2016.godine donosi
ODLUKU
o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Tinjan
I.
Tim civilne zaštite opće namjene Općine (u daljnjem tekstu:Tim) osniva se kao potpora za
sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite.
II.
Tim broji 20 pripadnika. Tim se sastoji od zapovjednika, zamjenika zapovjednika, bolničara i 2
skupine obveznika. Prva skupina se sastoji od zapovjednika skupine i 3 ekipe. Druga skupina se
sastoji od zapovjednika skupine i 2 ekipe. Svaka ekipa broji 3 obveznika.
Zapovjednika Tima i njegovog zamjenika imenuje i razrješuje načelnik Općine, na prijedlog
načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine.
Zapovjednike skupina imenuje i razrješuje načelnik Općine, na prijedlog zapovjednika Tima.
III.
Tim se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja
nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.
Mobilizacija i demobilizacija Tima vrši se po nalogu načelnika Općine, a provodi je Područni
ured za zaštitu i spašavanje Pazin.
U svrhu provođenja mobilizacije Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin, izrađuje 2
primjerka mobilizacijskih poziva, od čega se jedan čuva u uredu načelnika Općine, a drugi u
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Pazin.
Mobilizirani pripadnici Tima imaju pravo na naknadu troškova sukladno važećim propisima.
IV.
Timom zapovijeda zapovjednik Tima (u njegovoj odsutnosti zamjenik), temeljem zapovijedi
načelnika Općine.
V.
Popunu Tima obveznicima, na temelju zahtjeva Općine, obavlja Područni ured za zaštitu i
spašavanje Pazin.
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VI.
Sredstva potrebna za opremanje, uvježbavanje i djelovanje Tima osiguravaju se u općinskom
proračunu.
Stožer zaštite i spašavanja Općine planira i predlaže nabavku potrebnih materijalno-tehničkih
sredstava za djelovanje Tima, sukladno Procjeni ugroženosti Općine i važećim pravilnicima.
Održavanje i skladištenje sredstava vrši Općina.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Općine
Tinjan.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene u
Općini Tinjan Klasa: 810-01/11-01/5 od 26.04.2012.godine.
Klasa:810-01/16-01/02
Urbroj: 2163/04-02-02-16-3
Tinjan, 23.03.2016.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vlado Ivetić v.r.

6.
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)) 10. ) i članka 20.
Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Grada Pazina'' broj 22/09 i ''Službene novine Općine
Tinjan'' broj 02/13) Općinsko vijeće Općine Tinjan, na sjednici održanoj dana 23.03.2016.godine,
usvojilo je
ZAKLJUČAK
o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite na području Općine Tinjan za 2016. – 2019.godine
I.
Donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan
za razdoblje 2016.– 2019. godina.
II.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan za razdoblje
2016. – 2019.godina čine sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama Općine
Tinjan.
Klasa:810-01/16-01/02
Urbroj: 2163/04-02-02-16-4
Tinjan, 23.03.2016.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik općinsog vijeća
Vlado Ivetić v.r.
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7.
Na temelju članka 18.st.4. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15) i članka
20. Statuta Općine Tinjan (Službene novine Grada Pazina bor 22/09 i Službene novine Općine
Tinjan broj 02/13), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj dana 23.03.2016.godine
donosi
ODLUKU
o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Tinjan
Članak 1.
Ovom Odlukom, određuje se organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite na području
Općine Tinjan, na način da se poslovi civilne zaštite iz samoupravnog djelokruga Općine za
potrebe Općine obavljaju pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije.
Članak 2.
Zajedničko organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite podrazumijeva organiziranje poslova
iz samoupravnog djelokruga Općine, a koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito
funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
U cilju provedbe odredbe st 1. ovog članka Vatrogasna zajednica Istarske županije, za potrebe
nadležnih tijela Općine Tinjan:
- priprema godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i
razvoj sustava ,
- sudjeluje u izradi procjena rizika od velikih nesreća,
- sudjeluje u pripremi odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite
- sudjeluje u pripremi odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite ,
- sudjeluje u izradi plana djelovanja civilne zaštite,
- sudjeluje u izradi plana vježbi civilne zaštite,
- sudjeluje u osiguravanju uvjeta za vođenje i ažuriranje baze podataka o
pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne
zaštite,
- sudjeluje u uspostavljanju vođenja evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama
i katastrofama.
- koordinacija i suradnja s pravnim osobama sustava civilne zaštite razine područne
(regionalne) samouprave iz nadležnosti istih temeljem posebnih zakona,
- suradnja i sudjelovanje na poslovima vezano uz djelovanje Državne uprave zaštite i
spašavanja,
- pripreme i praćenje ustrojavanja postrojbe civilne zaštite općinske razine,
- suradnja na izradi prijedloga financiranja obveza iz sustava civilne zaštite lokalne
samouprave,
- aktivnosti u pripremama obuke pripadnika postrojbi civilne zaštite (skupna i
pojedinačna),
- koordinira rad na administrativnim i tehničkim poslovima za potrebe Stožera civilne
zaštite općine
- sudjelovanje u pripremi i organizaciji obuke seminara i vježbi za Stožer civilne zaštite
općine,
- sudjelovanje u izradi prijedloga planova opremanja i nabave materijalno –tehničkih
sredstava za stožer CZ i postrojbe CZ općine,
- koordinacija i stručno tehnički poslovi na suradnji sa sustavima civilne zaštite
susjednih gradova , općina i županije
- sudjeluje u aktivnostima izrade vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreće
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Članak 3.
Međusobne odnose u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite iz svog
samoupravnog djelokruga Općina Tinjan i Vatrogasna zajednica Istarske županije uređuju
posebnim Sporazumom .
Članak 4.
Sporazumom iz članka 3. ove Odluke uređuje se financiranje, način upravljanja, odgovornost i
druga pitanja od važnosti za njegove potpisnike.
Članak 5.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Tinjan za potpisivanje Sporazuma iz članka 4. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan.
Klasa:810-01/16-01/02
Urbroj: 2163/04-02-02-16-5
Tinjan, 23.03.2016.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vlado Ivetić v.r.

8.
Na temelju zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13) i članka 20.
Statuta Općine Tinjan (Službene novine Grada Pazina broj 22/09 i Službene novine Općine
Tinjan broj 02/13) Općinsko vijeće Općine Tinjan, na sjednici održanoj dana 23.03.2016. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Tinjan za 2015.
godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Tinjan prihvaća Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Tinjan za 2015. godinu.
Članak 2.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Tinjan za 2015. godinu čini sastavni
dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama
Općine Tinjan
KLASA: 351-01/16-01/07
URBROJ: 2163/04-02-02-16-2
Tinjan, 23.03.2016.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vlado Ivetić, v.r.
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9.
Na temelju članka 10.Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ 28/10) i članka 20.Statuta Općine Tinjan (Službene novine Grada Pazina“
broj 22/09 i „Službene novine Općine Tinjan broj 02/13), na prijedlog Općinskog načelnika
Općinsko vijeće Općine Tinjan donosi
Izmjena i dopuna odluke
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom Odjelu Općine Tinjan
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
Odjelu Općine Tinjan (Službene novine Općine Tinjan 7/13) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak
3. mijenja se i glasi:

Redni broj

Radno mjesto

Službenici

Radna mjesta I.kategorije:

Klasifikacijski Koeficijent
rang

Pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela

1.
2.

Radna mjesta
III.kategorije
Referent za računovodstvene
poslove i proračun
Administrativni referent za
opće poslove
Komunalni redar
Radna mjesta IV.
kategorije
Komunalni radnik

Namještenici
1.

Čistačica

1.

3,236

11.

2,110

11.

1,849

11.

1,750

12.

1,616

13.

1,129

Članak 2.
Sve ostale odredbe Odluke iz stavka 1. ostaju neizmijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Tinjan.
KLASA: 120-01/16-01/01
URBROJ: 2163/04-02-02-16-1
Tinjan, 23.03.2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik vijeća
Vlado Ivetić v.r.
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