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I.        OPĆINSKO VIJE ĆE 
1. 
 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/06, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), 
članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 37. 
Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/13, 3/17), članka 73. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/13, 
3/17), Odluke o prodaji okućnica u vlasništvu Općine Višnjan ("Službeni glasnik" Općine 
Višnjan broj 5/2012.) te Pravilnika o raspolaganju nekretninama – okućnice ("Službeni 
glasnik" Općine Višnjan broj 5/2012.) Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj 
dana 21. ožujka 2019. godine donosi 
 

ODLUKU  
o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan 

 
I.  

Putem javnog natječaja izložiti će se prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Višnjan 
specificirane u Tablici br. 1: 
                     Tablica br. 1. 

Redni 
broj 

Katastarska čestica  
Katastarska 

općina 

Ukupna 
površina 

k.č. 

Vlasništvo 
Općine 

Višnjan u 
m2 

Ukupna 
površina koja 

se prodaje 
Naselje 

1. 

k.č.br. zgr.29, 
k.č.br. zgr. 30/1 
k.č.br. zgr. 31/1  
k.č.br. 352/2 

Bačva 

  334 m2 
68 m2 
68 m2 
223 m2 

1/5 
1/5 
1/5 
1/5 

66,80 m2 
13,60 m2 
13,60 m2 
44,60 m2 

Radovani 

      2. 
 
 

k.č.br. 1528/6 Višnjan 
        
   419 m2 
 

         1/1        419 m2 Višnjan 

      3. k.č.br. 2456 Višnjan   1021 m2          1/1       1021 m2 Radoši 

      4.  
k.č.br. 2523/2 
k.č.br. 2523/3 

Višnjan 
Višnjan 

  200 m2 
  160 m2 

        1/1 
        1/1 

      200 m2 
      160 m2 

Radoši 

      5. k.č.br. zgr. 239/1 Višnjan   120 m2         1/1       120 m2 Radoši 

 
II. 

Putem javnog natječaja izložiti će se prodaji okućnice u vlasništvu Općine Višnjan 
specificirane u Tablici br. 2: 
                                          Tablica br. 2. 

 

Redni 
broj 

Katastarska čestica  
Katastarska 

općina 

Ukupna 
površina 

k.č. 

Vlasništvo 
Općine 

Višnjan u 
m2 

Ukupna 
površina 
koja se 
prodaje 

Naselje 

1. k.č.br. zgr. 184/2 
 
    Višnjan 

 
241 m2 241 m2 8 m2 Višnjan 
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III. 
 

Početni iznosi kupoprodajnih cijena za nekretnine označene u Tablici 1. odrediti će se  
temeljem procjene ovlaštenog sudskog vještaka. 

Iznosi kupoprodajnih cijena za okućnice iz Tablice 2. odrediti će se sukladno 
odredbama Odluke o prodaji okućnica u vlasništvu Općine Višnjan ("Službeni glasnik" 
Općine Višnjan broj 5/2012.). 

Ponuditelji će, prilikom javljanja na javni natječaj, biti dužni uplatiti 10% od početnog 
iznosa kupoprodajne cijene za pojedinu nekretninu na ime jamčevine. 
 

IV. 
 Troškovi svih mogućih katastarskih izmjera, parcelacija i izmjena za koje postoji 
potreba izrade i  provedbe, padaju na teret kupaca. 
 

V. 
Ovlašćuje se općinskog načelnika Općine Višnjan za: 
 

raspisivanje javnog natječaja; 
zaključivanje kupoprodajnog ugovora između Općine Višnjan u svojstvu prodavatelja i 

pravne/fizičke osobe koja je udovoljila natječajnim uvjetima i koja je proglašena 
najpovoljnijim ponuditeljem u svojstvu kupca; 

izdavanje tabularne isprave za upis uknjižbe prava vlasništva dopušta se isključivo nakon 
što kupac u cijelosti uplati ukupni iznos kupoprodajne cijene za predmetnu nekretninu; 

ukoliko najpovoljnijim ponuditeljem bude proglašen ponuditelj koji je ukupnu 
kupoprodajnu cijenu u mogućnosti platiti u obrocima, dopušta se plaćanje u obrocima, 
sukladno odluci Općinskog načelnika; 

poništavanje natječaja ili dijela natječaja u bilo kojoj fazi postupka prodaje bez da se 
posebno obrazlažu razlozi.  
 

VI.  
Ovlašćuje se Općinski načelnik da nekretnine iz članka I. ove odluke izloži prodaji i 

po višoj cijeni od procijenjene, sukladno procjeni interesa za nekretninom takve vrste. 
 

VII.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom glasniku" 

Općine Višnjan. 
 
KLASA: 023-05/19-01-01 
URBROJ: 2167-03-01/19-02 
Višnjan- Visignano, 21. ožujka 2019. godine 
 
 
                                                                                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 

                                        Predsjednik Općinskog vijeća 
                             Nenad Čendak, v.r. 
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2. 
 
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« 
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
143/12, 152/14), odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 
68/18,110/18), Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17), 
odredbi Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17), i članka 37. Statuta Općine 
Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 1/2013, 3/2017), Općinsko vijeće Općine 
Višnjan, na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine donosi 
 

ODLUKU 
o cijepanju i isklju čenju dijela nekretnine iz javnog dobra-lokalne ceste 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom se cijepa k.č.br. 2720 k.o. Višnjan- put, na sljedeće katastarske čestice:  
- k.č.br. 2720 k.o. Višnjan -lokalna cesta, površine 4212 m2 
- dio k.č.br. 2720 k.o. Višnjan površine 4 m² (koji će činiti dio k.č.br. 1050/2 k.o. Višnjan), 
sve u skladu sa Skicom izmjere izrađenoj po GEODIL d.o.o. Poreč od 12.03.2019. godine. 
 

Članak 2. 
Dio k.č.br. 2720 k.o. Višnjan površine 4 m² (koji će činiti dio k.č.br. 1050/2 k.o. Višnjan, 
naselje Višnjan), isključuje se iz javnog dobra- lokalne ceste jer je prestala potreba za 
korištenjem isključenog dijela lokalne ceste. U naravi je isključena površina već opterećena 
izgrađenom građevinom dugi niz godina. 

Članak 3. 
Utvrđuje se da će se nekretnina iz članka 2. ove Odluke izložiti prodaji na temelju javnog 
natječaja koji će se provesti na temelju ove Odluke. 
Kupci nekretnina su dužni snositi troškove izrade elaborata i ostale potrebne dokumentacije 
radi upisa parcelacije u katastarskom operatu, te u svrhe jamstva predmetnih troškova su u 
trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji dužni Općini Višnjan predati jednu bjanko 
zadužnicu na iznos od 10.000,00 kuna 

Članak 4. 
Temeljem ove Odluke nadležni ured za katastar izvršiti će parcelacije sukladno članku 1. ove 
Odluke te će Zemljišno – knjižni odjel nadležnog suda izvršiti uknjižbu vlasništva u korist 
Općine Višnjan. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Višnjan“, a stupa na snagu osmog 
dana od dana objave. 
 
KLASA: 023-05/19-01-01 
URBROJ: 2167-03-01/19-03 
Višnjan- Visignano, 21. ožujka 2019. godine 
 
                                                                                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 

                                           Predsjednik Općinskog vijeća 
                         Nenad Čendak, v.r. 
Prilog: 
- Skica izmjere izrađena po GEODIL d.o.o. Poreč od 12.03.2019. godine 
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3.  
 
Na temelju članka 37. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013. ) 
Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2019. godine donosi 
sljedeću  
 
 
 

ODLUKU 
o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja Općine Višnjan  

za 2018. godinu 
 
 
 

 
I. Usvaja se  Godišnji financijski izvještaj Općine Višnjan za 2018. godinu. 
 
 
II. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Višnjan. 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 023-05/19-01-01 
URBROJ: 2167-03-01/19-04 
Višnjan- Visignano, 21. ožujka 2019. godine 
 
 
 
 
 
       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
           Nenad Čendak, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilog: 
Godišnji financijski izvještaj Općine Višnjan za 2018. godinu   
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4. 
 
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/15, 118/18) te članka 37. Statuta Općine Višnjan („Službeni glasnik“ Općine Višnjan broj 
1/13, 3/17), Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine 
donosi  
 
 

ZAKLJU ČAK  
o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite 

na području Općine Višnjan za 2018. godinu 
 

I. 
Usvaja se Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Višnjan za 2018. 
godinu.  
 
 

II. 
Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Višnjan za 2018. godinu čini 
sastavni dio ovog Zaključka.  
 
 

III. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 
Višnjan.  
 
 
KLASA: 023-05/19-01-01 
URBROJ: 2167-03-01/19-05 
Višnjan- Visignano, 21. ožujka 2019. godine 
 
 
 
 
 
       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
           Nenad Čendak, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Prilog: Izvješće za 2018. godinu 
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                                                      REPUBLIKA HRVATSKA 

 
                                                        ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
                                                       OPĆINA  VIŠNJAN 

 
 

                 
 
 
 
 

 
                     IZVJEŠĆE O STANJU SUSTAVA 
                              CIVILNE ZAŠTITE 
                                 u 2018. godini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Višnjan, siječanj 2019. 
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UVOD 
 
 
   Prvog kolovoza  2015. godine stupio je na snagu Zakon o sustavu Civilne 
zaštite („Narodne novine“, br.  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“, br. 82/15.)  predstavni čka tijela jedinica lokalne i podru čne (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“, br. 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. 
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PROCJENA  RIZIKA OD VELIKIH NESRE ĆA 
 
           
    Izrada Procjene rizika od velikih nesreća obaveza je načelnika, gradonačelnika i 
župana jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave (JLP(R)S) u Republici 
Hrvatskoj temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 
82/15). 
Kako je u svibnju 2017.g. stupio na snagu Pravilnik o nositeljima, sadržaju i 
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja 
javnosti u postupku njihovog donošenja   („Narodne novine“ broj 49/17) proizlazi da 
su jedinice lokalne samouprave dužne izraditi i usvojiti na predstavničkom tijelu 
Procjenu rizika od velikih nesreća do lipnja 2019.g. 
    Procjena rizika polazišni je dokument za izradu svih planova i aktivnosti na 
smanjenju rizika od katastrofa, prioritizaciju ulaganja te održivi razvoj. Procjena rizika 
ne provodi se za prijetnje poput ratova I terorističkih djelovanja. 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje donijela je Pravilnik o smjernicama za izradu 
procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 65/16), a 
župan Istarske županije Kriterije za izradu smjernica  za potrebe izrade procjena 
rizika od velikih nesreća na razinama JLP(R)S kako bi procjene rizika od velikih 
nesreća bile jednoobrazne i usporedive.  
Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15), 
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  je 
pristupila izradi Procjene rizika od velikih nesreća 
 
STOŽER    CIVILNE ZAŠTITE 
 
   Za područje  općine ustrojen je Stožer civilne zaštite kao stručno,operativno i 
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja 
kojima rukovodi gradonačelnik,a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne 
prijetnje,katastrofe i velike nesreće.Tijekom 2018 g Stožer se sastao na sjednici na 
temu pripreme za protupožarnu sezonu i izrade operativnih planova iz područja  
civilne zaštite.     
  U narednom razdoblju potrebno je kroz različite oblike edukacije (seminari, vježbe i 
slično) podignuti razinu osposobljenosti članova Stožera sa naglaskom na djelovanje 
u kriznim situacijama.  
 
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSK E  ŽUPANIJE  
  
        Osnovna zadaća Službe  Civilne zaštite je stručna i racionalna ispomoć tijelima 
lokalne i područne (regionalne) samouprave uvijek u okvirima Ustavnih i zakonskih 
prava i obveza. 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 
zaštite i spašavanja susjednih općina,gradova do županije uvijek temeljem pozitivnih 
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zakonskih propisa. Od osnivanja Službe,poslove su im povjerili Istarska županija,svih 
deset gradova,te trideset i jedna općina. 
  
     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 2018.g., a u studenom  
sjednica u svezi provedbe mjera zaštite i spašavanja u slučaju zimskih uvjeta na 
području Istarske županije. Održano je ukupno 45 sjednica Stožera 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.Služba CZ je učestvovala u provođenju vježbi u osnovnim školama i  vrtićima, 
te učestvovala u  akcijama potrage za nestalim osobama. 

Tako uspostavljen sustav i organizacija bili su do sada na provjeri u nizu 
operativnih akcija spašavanja na području čitave županije i to od potraga za nestalim 
osobama do šumskih požara i spašavanja iz mora do bujičnih poplava. Dana 
17.05.2018. godine održani su 6. Dani civilne zašti te u organizaciji Službe civilne 
zaštite. Tema stručne konferencije je bila „Zrakoplovne nesreće i civilna zaštita. Nakon 
konferencije, održana je i javna pokazna vježba snaga sustava civilne zaštite Istarske 
županije i djelatnika Zračne luke Pula, a na temu pada zrakoplova i spašavanja 
nastradalih. 
 
 
VATROGASTVO 
  
   PVZ Poreč putem svojih vatrogasnih postrojbi, trenutno raspolaže sa 171 
operativna vatrogasca, 30  vatrogasnih vozila sa  vatrogasnom opremom i 
sredstvima za gašenje. 
Zahvaljujući kontinuiranoj obuci vatrogasaca, osposobljeno je 29 radnika JVP CZP 
Poreč za pružanje prve pomoći, 5 vatrogasca za spašavanje iz visina i dubina, K9 tim 
za traganje i spašavanje. 
PVZ Poreč u svom radu surađuje sa svim vatrogasnim organizacijama s područja 
Istarske županije, a i šire, te sa ostalim službama, kao što su Policija, Hitna 
medicinska pomoć, Lučka uprava, Gorska služba spašavanja, Komunalna poduzeća, 
Veterinarske stanice, Zavod za javno zdravstvo, Hrvatske šume, HEP- A, Istarskog 
vodovoda i druge. 
 
 
U protekloj godini 2018.  JVP CZP Poreč je na području djelovanja intervenirala na 
410  intervencijia  

 

RB VRSTA INTERVENCIJE BR. INTERVENCIJA 
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1. Gašenje požara na građevinama 38 

2. Gašenje požara na otvorenom prostoru 61 

3. Gašenje požara na prometnim 
sredstvima 

                            12 

4. Tehničke intervencije 252 

5. Događaji bez učešća 47 

UKUPAN BROJ INTERVENCIJA 410 

 

 

Broj intervencija po Op ćinama i Gradu Pore ču u 2018. 

 

RB JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE BROJ INTERVENCIJA 

1. Grad Poreč 238 

2. Općina Vrsar 37 

3. Općina Funtana 16 

4. Općina Tar-Vabriga 40 

5. Općina Kaštelir-Labinci 14 

6. Općina Višnjan 36 

7. Općina Vižinada 8 

8. Općina Sv. Lovreč 17 

9. Van područja JVP CZP Poreč 4 

UKUPAN BROJ INTERVENCIJA 410 

 
 
Kod 252 tehni čke intervencije u  2018. pružene su razne tehni čke pomo ći:  
 

RB TEHNIČKE INTERVENCIJE BR. INTERVENCIJA 
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1. Na objektima - građevinama 29 

2. Na otvorenom prostoru 53 

3. U prometu 21 

4. U zaštiti okoliša 6 

5. Ostalo 33 

UKUPAN BROJ TEHNIČKIH INERVENCIJA 252 

 
 
Na svim ovim intervencijama učestvovalo je 1072 vatrogasaca te utrošeno 1760 sati 
rada.Ukupna  procjenjena šteta tokom intervencija iznosi cca 859.100,00 kn. 

Na intervencijama  je 12 civilnih osoba lakše ozlijeđeno, 9 civilne osoba teže 
ozlijeđeno, te je 1 osobe smrtno stradala. 

    
Tijekom 61 intervencija na šumskim požarima i požarima na otvorenim površinama 
opožareno je 6,5 ha šuma i obraslih površina.  

 
Nastali požari na otvorenom prostoru ugašeni su u kratkom vremenu zahvaljujući 
ranom uočavanju, pravovremenoj dojavi, brzoj intervenciji i dobroj tehničkoj 
opremljenosti JVP-a  i pripadajućih Dobrovoljnih vatrogasnih društava.  
 
Prikaz broja i vrsta intervencija od 2011. do 2018. 
 
 

UKUPNO INTERVENCIJA   

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 308 402 202 251 307 341 506 410 

 
 

POŽARI   

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 114 189 83 58 127 101 124 111 

 
 

TEHNIČKE INTERVENCIJE   

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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 56 86 48 82 75 100 312 252 

 
 

INTERVENCIJE BEZ UČEŠĆA    

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 138 127 71 111 105 140 70 47 

 

 

Broj intervencija po Op ćinama i Gradu Pore ču od 2011. do 2017. 

 

RB JLS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Grad Poreč 182 231 129 165 176 194 303 238 

2. Općina Vrsar 27 36 18 24 29 23 38 37 

3. Općina 
Funtana 

10 11 7 6 9 16 13 16 

4. Općina Tar-
Vabriga 

36 43 15 32 44 51 53 40 

5. Općina 
Kaštelir-
Labinci 

21 24 2 9 18 18 17 14 

6. Općina 
Višnjan 

14 22 8 5 8 20 28 36 

7. Općina 
Vižinada 

8 19 9 2 13 9 5 8 

8. Općina Sv. 
Lovreč 

9 12 14 8 8 6 42 17 

Van područja PVZ 
Poreč 

1 4   2 4 7 4 

UKUPNO 308 402 202 251 307 341 506 410 

 

 
 
 
IZVJEŠĆE O  RADU DVD-a  „PLAMEN“ Višnjan   
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Broj članova DVD-a: 103 
Broj operativnih vatrogasaca: 38 
Broj ukupno angažiranih vatrogasaca u 2018. godini: 286 
Vatrogasna vozila: 5 
 

1. INTERVENCIJE 
- Broj  intervencija: 22 
- Broj sudionika: 84 
- Utrošeno vrijeme: 392,5 sati rada 

2. VJEŽBE : 5 
3. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE: 4 
4. VATROGASNA NATJECANJA I SUSRETI: 11 
5. RADNE AKCIJE: 25 
6. PREVENTIVNA DJELOVANJA: 14 
7. NABAVA OPREME I INVENTARA:  

- 17 dvodijelnih šumskih odijela 
- 7 pari čizama 
- 5 pari rukavica 
- 2 svjetiljke 
- Potopna pumpa 
- Dron 
- Autoprikolica 

 
 
 
 
 
CIVILNA ZAŠTITA   
 
 
Civilna zaštita je oblik organiziranja,pripremanja i sudjelovanja građana,pravnih 
osoba,tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
uprave radi zaštite i spašavanja građana i materijalnih dobara od opasnosti i 
posljedica prirodnih,tehničko-tehnoloških,ekoloških nesreća. Implementacija novih 
zakonskih i pod zakonskih akata postavlja pred JLiP (R) S, odnosno njihova upravna 
tijela nadležna za poslove CZ cijeli niz novih, žurnih zadaća glede 
ustrojavanja,opremanja,osposobljavanja i razvoja te imenovanje i osposobljavanja 
povjerenika.Novim Zakonom o sustavu CZ preciznije je definirano mjesto i uloga 
povjerenika CZ kao svojevrsne ispomoći tijelima izvršne vlasti i načelnicima Stožera 
CZ u organizaciji i provedbi mjera CZ na razini mjesne samouprave, naselja, gradskih 
četvrti, ulica ili više stambenih zgrada. 
Premda je Služba cz VZIŽ  još krajem 2015. godine kod JLS potaknula inicijativu o 
formiranju mreža povjerenika CZ, njihovo imenovanje nije u značajnijem obimu 
provedeno. Odluke o imenovanju povjerenika CZ donijelo je 10 jedinica lokalne 
samouprave, pri čemu  je ukupno na području  županije imenovano 138 povjerenika  i 
njihovih zamjenika. 
Obzirom da je Zakonom o sustavu CZ (N.N.82/15.) imenovanje povjerenika CZ 
utvrđeno kao obaveza, a uloga povjerenika i njihovih zamjenika u velikim nesrećama i 
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katastrofama iznimno značajna, pokretanje postupka njihovog imenovanja je 
neophodno.  
 

  ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  – ISPOSTAVA PORE Č 

    Hitna medicinska pomoć u Istri je danas organizirana na 7 punktova –u svakoj 
ispostavi IDZ po jedna ekipa osim u Puli i Umagu po 2 ekipe tijekom 24 sata svaki 
dan. U 2016.g potpisanim Sporazumima između gradova i općina Istarske županije, 
Istarskih domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu IŽ građani Istre imali su 
zajamčeni viši standard hitne medicine od onoga financiranog Mrežom hitne 
medicine.Dodatno je s gradovima Poreštine i Labinštine potpisan ugovor o dodatnom 
nad standardu za noć i turističku sezonu.  
Prijava hitnih intervencija je pozivom na 194 u centralnoj medicinskoj prijavno 
dojavnoj jedinici  (MPDJ) u Puli, a potom se oni disponiraju u svaku ispostavu na 
izvršenje. Između ostaloga , uspješno provedena  reorganizacija hitne medicine 
donijela je  i centralizirano praćenje i prijem poziva za hitne intervencije za razinu 
cijele Istre.  
 
Oprema 
Međusobna komunikacija unutar ekipa i prijavnog centra sada se odvija  mobilnim 
telefonima unutar VPN mreže i sustavom TETRA, a postavljeni sustav video nadzora 
u svakoj ispostavi osigurava da MPDJ ima mogućnost vidjeti svakog pacijenta koji 
pozvoni i prođe kroz vrata hitne službe. Sve ovo je napravljeno s ciljem bolje  
koordinacije rada timova na terenu, da bi nam se  olakšao rad i poboljšalo 
funkcioniranje cjelokupnog sustava hitnih intervencija. 
Sva su vozila opremljena suvremenom medicinskom opremom, redovno održavana i 
u funkciji.  U svakoj ispostavi postoje najmanje dva vozila namijenjena hitnim 
intervencijama koja su ujednačeno opremljena i opremom zadovoljavaju potrebe u 
redovnom radu tijekom godine.  
  
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. U sklopu EU projekta „Cjelovit pristup poboljšanju HMS na 
prekograničnom području“ liječnici suosposobljeni za korištenje FAST ultrazvuka, 
vozači za postupke zbrinjavanja ozlijeđene osobe. Timovi ZHMIŽ su sudjelovali u 
dvije redovite godišnje vježbe velike nesreće, kao i u državnoj vježbi velike nesreće u 
lipnju 2018. 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. Nabavljena su dva nova 
suvremena ambulantna vozila. 
 
         Pregled aktivnosti tijekom 2018. godine  
 

ISPOSTAVA INTERVENCIJE 
AMBULANTNIH 
PREGLEDA UKUPNO 

POREČ 2419  3482 5901  
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Izvješće o izvanrednim aktivnostima na području zaštite i spašavanja  
    u 2018. godini: 

- 17.5.2018. Vježba velike nesreća Zračna luka Pula na kojoj je sudjelovalo 
osam timova HMS 

- 2.-3.6.2018. Vježba velike nesreće – DUZUS u Kanfanaru, gdje su sudjelovala 
tri tima ZHMIŽ  

- 11.-14.6.2018. Zajedničke simulacijske vježbe s JVP Pula, sudjelovala četiri  
tima HMS 

- 8.12.2018. Vježba velike nesreće Novigrad, sudjelovalo devet timova HMS 
- Dežurstva na glazbenim festivalima i sportskim manifestacijama i utrkama, te 

filmskim festivalima tijekom cijele godine 
 
 
 
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA  
 
  Društvo Crvenog križa Istarske županije, kao ustrojstveni oblik Hrvatskog 
Crvenog križa  imenovano je jednom od operativnih snaga Istarske županije 
Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od 
interesa za zaštitu i spašavanje u Istarskoj županiji (Klasa:810-01/14-
01/03,Urbroj:2163/1-01/8-14-4),a ravnateljica članom stožera Odlukom o imenovanju 
članova stožera civilne zaštite IŽ (Klasa:013-02/16-01/13,Urbroj:2163/1-01/8-16-2). 
 

DJELOVANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA 
 
Županijski interventni tim temeljna je operativna snaga Društva Crvenog križa 
Istarske županije. Aktivni članovi Županijskog interventnog tima su oni volonteri i 
djelatnici društava Crvenog križa s područja Istarske županije koji su stekli uvjerenje 
o osposobljenosti Hrvatskog Crvenog križa, te redovno prisustvuju vježbama i 
aktivnostima u organizaciji Društva Crvenog križa Istarske županije. Pripravnici su 
volonteri i djelatnici društava Crvenog križa s područja Istarske županije koji su 
započeli sa ciklusom osposobljavanja za interventni tim.  
 
Županijski interventni tim trenutačno ima 29 aktivnih članova i 46 pripravnika.  
Osim njih, 2 spasioca na vodi i 2 instruktora članovi su jedinice za spašavanje na 
vodi u otežanim uvjetima Hrvatskog Crvenog križa. 
 
AKTIVNI ČLANOVI ŽIT  

DCK Buje Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj Djelatnici 
DCKIŽ 

Ukupn
o 

Broj 
sudion
ika 

    3     

 
 TRENINZI U 2018.g. 

 
Edukacije u organizaciji DCKIŽ: 
 



Službeni glasnik Općine Višnjan     Broj 1/2019                  Stranica 45 

 

 

 

CRVENI KRIŽ – MOJA ORGANIZACIJA ( 3 seminara) 

DCK Buje Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj  ISK 
Boškarini 

Ukupn
o 

Broj 
sudion
ika 

    0     

 
RADIOKOMUNIKACIJA, GPS,SATELITSKI TELEFON,KARTOGRAFIJA (1 trening 

DCK Buje Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj ISK 
Boškarini 

Ukupn
o 

Broj 
sudion
ika 

    0     

 
SLUŽBA TRAŽENJA – (1 trening) 

DCK Buje Buze
t 

Labin Pazin Poreč Pula Rovin
j 

ISK 
Boškarini 

Ukupn
o 

Broj 
sudion
ika 

    0     

 
WATSAN – (2 treninga) 

DCK Buje Buzet Labi
n 

Pazin Poreč Pula Rovin
j 

ISK 
Boškarini 

Ukupn
o 

Broj 
sudion
ika 

    2     

 
Edukacije u organizaciji HCK : 
 
TRENING ZA TRENERE ''PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA U KRIZNIM 
SITUACIJAMA'' (Zadar) 
DCK Buje Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovin

j 
DCKIŽ i 
ISK 
Boškarini 

Ukupn
o 

Broj 
sudion
ika 

    0     

 
TRENING ZA EDUKATORE ''SET TO GO'' (Zagreb) 
DCK Buje Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovin

j 
DCKIŽ i 
ISK 
Boškarini 

Ukupn
o 

Broj 
sudion
ika 

    0     
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Četvero je volontera tijekom proteklih godina osposobljeno na naprednom tečaju za 
osiguranje pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta na nacionalnoj razini i članovi su 
tima Hrvatskog Crvenog križa. Troje je obučeno kompletnom obukom za članove 
ERU (Emergency respond unit)  WATSAN Međunarodne federacije CK i CP, a jedan 
je pripravnik. Dvoje je sudjelovalo na misijama na Haitiju i u Sudanu ranijih godina. 
Od njih četvero, trenutno je na raspolaganju troje. 
Trenutačno stanje i raspoloživost edukatora za potrebe treniga u oganizaciji DCKIŽ: 
 
 
Ime i prezime  Funkcija  Podru čje 
Sanja Faraguna Djelatnik, DCKIŽ  WATSAN, smještaj, 

procjena potreba 
Sebastijan Labinjan Djelatnik, DCKIŽ Radio-komunikacija, 

GPS i kartografija 
Igor Ostojić Djelatnik, Poreč, Logistika, smještaj, 

procjena 
potreba,WATSAN 

Igor Laković Volonter, Poreč Radio-komunikacija 
 

Valentina Ostojić 
 

Volonter, Poreč WATSAN 

Sandra Stipanov Volonter, Labin Psihosocijalna podrška 
 

Sunčana Lukač Volonter, Pula Psihosocijalna podrška 
 

Matea Terlević Volonter, Pula Psihosocijalna podrška 
 

Jelena Rupčić 
 

Djelatnik, Pula Služba traženja 

Elza Damijanić 
 

Djelatnik,DCKIŽ Crveni križ, Projektni 
menadžment 

Patricija Blažević Benković 
 

Djelatnik, Pazin/DCKIŽ Crveni križ 

 
 
 
 
SMOTRA I VJEŽBE U 2018.g. 
 
 
Smotra ŽIT-a (travanj) 
 
DCK Buje Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj DCKIŽ i 

ISK 
Boškarini 

Ukupn
o 

Broj 
sudion
ika 

    3     
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VJEŽBA ŽIT, Zračna luka Pula u suradnji s Zračnom lukom Pula Zavodom za hitnu 
medicinu Istarske županije i Općom bolnicom Pula (svibanj) 
DCK Buje Buzet Labi

n 
Pazin Poreč Pula Rovinj DCKIŽ Ukupn

o 

Int.tim.          
i 
pripravni
ci 

    3     

Glumci     0     

Šminkeri     0     

Liječnici i 
kontrolori 

    0     

UKUPN
O 

         

 
VJEŽBA ŽIT, Zajednički trening prve pomoći i  vježba DCK IŽ i CK DISTRIKTA 
BRČKO 
DCK Buje Buzet Labi

n 
Pazin Poreč Pula Rovin

j 
DCKI
Ž 
I 
HCK  

CKB
D 

Ukup
no 

Int, tim i 
pripravn
ici 

    3      

Glumci     0      
Šminker
i 

    0      

Liječnici 
i 
kontrolo
ri 

    0      

Ukupno           
 
Vježba jedinice za spašavanje iz vode u otežanim uvjetima HCK, Knin 
DCK Buje Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj ISK 

Boškarini i 
DCKIŽ 

Ukupn
o 

Broj 
sudion
ika 

    0     

 
DRUGE AKTIVNOSTI ŽIT-a  

  
„Ljetne vrućine“, Istarski ipsilon, dežurstvo prve pomoći, promo materijali, podjela 
vode, lepezi, menta bombona,... 
DCK Buje Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj ISK Ukupn
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Boškarini o 
Broj 
sudion
ika 

    3     

 
„100 milja Istre“, dežurstvo ekipe logistika i prva pomoć 
DCK Buje Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj ISK 

Boškarini 
Ukupn
o 

Broj 
sudion
ika 

    0     

INTERVENCIJE: 
 
 
ISPOMOĆ ČLANOVA ŽIT U PRIHVATU IZBJEGLICA (6.tim) 
 
DCK Buje Buze

t 
Labi
n 

Pazi
n 

Pore
č 

Pula Rovinj DCKIŽ  Ukupn
o 

Broj 
sudio
nika 

    0     

 
 
 
ŽUPANIJSKI  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

   Služba za higijenu i epidemiologiju provodi na području  županije preventivne 
epidemiološke aktivnosti prema prijavama zaraznih bolesti liječnika obiteljske 
medicine. U suradnji sa Hrvatskim vodama provodi se i kontinuirana analiza 
površinskih i otpadnih voda koje nisu uvijek zadovoljavajuće kvalitete, a nalazi se 
redovito šalju vodopravnoj inspekciji 

 Tijekom 2018. godine u Istarskoj županiji prijavljene su tri (3) epidemije zaraznih 
bolesti:   (1) epidemija virusnog gastroenteritisa , jedna (1) epidemija gastroenteritisa 
nepoznatog  uzročnika, te jedna (1) epidemija gastroenterokolitisa hidričnog načina 
prijenosa ( putem vode za piće)               

-   nije prijavljena niti jedna zarazna bolest od općeg javnozdravstvenog značaja 
 
-   na području Istarske županije u 2018. godini evidentiran je jedan (1) ekološki 
incident u Raškom zaljevu gdje je došlo do izlijevanja pogonskog goriva ( 
ugljikovodika). Aktivna sanacija onečišćenja započeta je odmah po utvrđivanju 
incidenta (23.06.2018. ), te je zbog zabrane korištenja kemijskih sredstava izvršena 
isključivo mehaničkim putem. Sanacija se provodila do 31.srpnja 2018. kada je na 
snagu stupila privremena obustava radova na sanaciji. Odluka o završetku sanacije 
još nije donesena, a nastavak provođenja mjera planira se na proljeće 2019. godine. 
  
  
PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
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KOMUNALNA ,VODOVODNA PODUZE ĆA, VETERINARSKA STANICA 
HRVATSKE ŠUME, HEP 

  
  Naglašavamo da pravni subjekti čiji su osnivači središnja tijela RH, a kojima je ZiS 
redovna djelatnost ili su  zaduženi za distribuciju i snabdijevanje energentima ( HEP, 
HŽ, Hrvatske šume, Hrvatske ceste, Hrvatske vode i dr.) u sustavu zaštite i 
spašavanja sudjeluju sukladno svojim Operativnim planovima. Shodno navedenom ovi 
pravni subjekti, premda po potrebi i po zahtjevu JLiP (R) S mogu sudjelovati u sustavu 
civilne zaštite, nisu dio operativnih snaga tih tijela.     

 
 
 
ŽUPANIJSKI CENTAR 112  
 
Nakon što je 2009. godine izvršena temeljita rekonstrukcija cjelokupnog sustava 
javnog uzbunjivanja građana na području naše županije, težište je usmjereno na 
održavanje ispravnosti postojećeg sustava. Tako je u sustav javnog uzbunjivanja 
građana uključeno 37 sirena koje se uključuju putem centralnog uređaja za 
upravljanje sirenama u Županijskom centru (ŽC) 112 Pazin. Održavanje navedenog 
sustava vrši se centralizirano, te se sukladno odobrenim sredstvima DUZS-a vrši 
otklanjanje kvarova koje obavlja ugovorno-ovlaštena tvrtka.  
Pravne osobe koje posjeduju sustav javnog uzbunjivanja kao i sve osobe navedene 
u članku 3. Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N. 69/16) dužne su 
povezati svoj sustav sa ŽC 112 i omogućiti daljinsko upravljanje sirenama. Na 
području Istarske županije, u pravnim osobama imamo 11 sirena čija se ispravnost 
redovito mjesečno ispituje. Uz suradnju sa pravnim osobama, zajednički radimo na 
uvezivanju njihovih sirena na ŽC 112 Pazin. Trenutno postoje 3 sirene koje se mogu 
daljinski uključiti iz ŽC 112: „Holcim“ (Hrvatska) d.o.o. Koromačno, „Calucem“ d.o.o. 
Pula i „INA-Proplin“ Pula. Sirena u tvrtki „Ecooperativa“ d.o.o. Rijeka - skladište 
Pazin, ne ispituje se iz razloga što su prostori zatvoreni, a tvrtka se nalazi u stečaju. 

Tablični pregled ispravnosti elemenata sustava javnog uzbunjivanja građana 
na dan redovnog mjesečnog ispitivanja sirena 06. listopada 2018. godine: 

 

R.br.  Grad / 
općina 

Broj instaliranih 
sirena  

Broj ispravnih sirena na dan 
06.10.2018. 

 1. Buje 1 1 
  2. Buzet 1 1 
  3. Fažana 1 1 
  4. Kanfanar 1 1 
  5. Labin 1 1 
  6. Medulin 1 1 
  7. Novigrad 1 1 
  8. Pazin 4 4 
  9. Poreč 5 5 
10. Pula 10 7 
11. Rovinj 7 7 
12. Umag     1     0 
13. Vodnjan     1     1 
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14. Vrsar     1     0 
15. Žminj     1     1 
              Ukupno:    37    32 

 
Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. 82/15 ) i Pravilnika o 

postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N. 69/16), planovima nižeg reda obvezno je 
planirati instalaciju sustava javnog uzbunjivanja i obavješćivanja stanovništva (sirena 
i sl.) u područjima planiranim za gradnju objekata koji će koristiti, skladištiti ili 
manipulirati s velikim količinama opasnih tvari (obveznici su izrade izvješća o 
sigurnosti), kao i u slučaju ugroze uzrokovane domino efektom. 

 
 

6. PRIJENOS INFORMACIJA PUTEM ŽC 112  
 

Županijski centar 112 putem jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112, 
prima sve vrste žurnih poziva, prosljeđuje informacije nadležnim službama, 
komunikacijski koordinira njihovo međusobno djelovanje i objedinjuje povratne 
informacije o provedenim aktivnostima. Broj 112 naziva se ako je neodgodivo 
potrebna: 

- hitna medicinska pomoć 
- pomoć vatrogasaca 
- pomoć policije 
- pomoć gorske službe spašavanja  
- pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 
 
U razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada 2018. godine, u Istarskoj županiji na 

broj 112 zaprimljeno je 53.983 poziva, od čega od čega je 53,9 % bilo namjenskih 
poziva temeljem kojih su angažirane strukovno i teritorijalno nadležne hitne i 
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inspekcijske službe.  
 
S obzirom da je naša županija turistička destinacija, u navedenom razdoblju na 

broj 112 zaprimljeno je i obrađeno  1.494 poziva na stranom jeziku. Za usporedbu, u 
cijeloj 2016. godini obrađeno je 1.141 poziv na stranom jeziku. 

 

 
U razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada 2018. godine obrađeno je ukupno 

19.225 događaja od čega se je najviše, 48 %  odnosilo na medicinske događaje 
odnosno intervenciju HMP.  

U priloženom grafikonu, složeni događaji predstavljaju traganja i spašavanja, 
ekološka onečišćenja okoliša, poplave, nesreće u postrojenjima, različita upozorenja 
za javnost; sigurnosni događaji predstavljaju poslove policije (nesreće u prometu, na 
radu, smrtni slučajevi, napadi na život i imovinu ljudi), vatrogasni događaji 
predstavljaju požare kao i tehničke i ostale intervencije vatrogasnih postrojbi. 

 
Odlukom Zavoda za hitnu medicinu od 09. srpnja 2014. godine, pozivi upućeni 

na broj 194 koji su namijenjeni Hitnoj medicinskoj pomoći, više ne „završavaju“ na 
broju 112 u ŽC Pazin, već se automatski preusmjeravaju na Prijavno – dojavnu 
jedinicu ZzHM IŽ u Puli. 

U slučaju prijetnje ili nastanka izvanrednih događaja gdje su ugroženi stanovnici 
i materijalna dobra, ŽC 112 će o navedenom obavijestiti čelnika lokalne samouprave 
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odnosno odgovorne u pravnim osobama prema dokumentu za prijem priopćenja iz 
ŽC 112. 

Osim pomoći u hitnim i izvanrednim događajima, ŽC 112 vrši prikupljanje 
hidroloških, meteoroloških, seizmoloških, radioloških, epidemioloških podataka te 
drugih podataka o onečišćenju okoliša od mjerodavnih službi i tijela. U slučaju 
prijema upozorenja na opasne vremenske pojave, obavijest se prenosi odgovornim 
osobama u pravnim osobama koje bi mogle biti ugrožene takvim nepogodama. 
Naročito se to odnosi u vrijeme turističke sezone, kada se veliki broj ljudi nalazi u 
kampovima i priobalnim objektima, izdano upozorenje o mogućnosti pojave opasnih 
vremenskih pojava prenosi se i odgovornim osobama u turističkim tvrtkama.  
 
VODOVOD- BUZET 
 
Pregled naših aktivnosti tijekom  2018. 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),  
- Šubjent (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. 
Tijekom 2018. 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. 
 
 
UDRUGE, KLUBOVI I ORGANIZACIJE OD ZNA ČAJA ZA  SUSTAV CIVILNE 
ZAŠTITE 
 
       Pojedine udruge, klubovi i društvene organizacije od posebnog su značaja za 
cjelokupni sustav zaštite i spašavanja. U tim se udrugama stvaraju specifične 
vještine i znanja toliko potrebna za postupanje u slučaju  nesreće ili pak katastrofe.  
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 Članovi udruga građana koje se sufinanciraju sredstvima proračuna direktno su 
uključeni u sustav CZ kao članovi udruge ( GSS, GD CK) ili  kao  povjerenici CZ. 
Neke udruge djeluju organizirano na području županije i čine značajan dio snaga ZiS. 
 
SPELEOLOŠKI SAVEZ   

 
  
    Krajem protekle 2018. godine obavio se tranzicijski audit od strane vanjske 
certifikacijske kuće, te su se dobili certifikati da je zadovoljeno zahtjevima normi. 
Dobio se certifikat za implementaciju sustava kvalitete prema normi ISO 9001 : 2015, 
te certifikat za normu ISO 14001: 2015 za implementaciju sustava zaštite okoliša. 
Krajem 2018. godine, izvršiti će se redoviti nadzorni audit od strane vanjske 
certifikacijske kuće. 
Vježbe zaštite i evakuacije u dijelovima pogona gdje se koristi natrijev hipoklorit se 
redovito održavaju. Drugih izvanrednih aktivnosti zbog nepredviđenih ili iznenadnih 
događaja, od kojih bi bilo ugroženo zdravlje i/ili sigurnost ljudi i životinja, u društvu, u 
proteklom razdoblju, nije bilo. Istarski speleološki savez tijekom 2017. godine nije 
neposredno sudjelovao u  incidentnim situacijama vezanim za civilnu zaštitu, 
odnosno za sudjelovanjem nije bilo zahtjeva od strane nadležnih službi ili institucija. 
Na zahtjev Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije dostavljeni su podaci 
za izradu Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Istarske županije u 
2016. godini.  Savez je svoje članice osigurao policom osiguranja od odgovornosti. 
Savez savjetodavno djeluje na udruge članice koje svoje aktivnosti vezane uz civilnu 
zaštitu planiraju i realiziraju u sklopu vlastitih planova rada, te u skladu sa vlastitim 
kapacitetima. 
 
 
HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA- STANICA PULA    
 
     Interventnost pripadnika HGSS Stanica Pula očuvana je na ranijoj razini te su se u 
izvještajnom razdoblju obavljale sve predviđene aktivnosti. Veliki problem je starost 
interventnih vozila koja zahtijevaju velike troškove održavanja i učestalog servisiranja 
te je žurno potrebna njihova zamjena kako bi se i dalje očuvala postignuta visoka 
razina interventnosti. Obzirom da proračunska sredstva nisu dostatna za nabavu 
vozila razmišlja se o drugim načinima - sufinanciranjem, donacijama i dr. Prioritetni 
su kombi vozilo i terenac. 
U priloženim tablicama nalaze se podaci o strukturi pripadnika i aktivnostima HGSS 
Stanice Pula. 
 
Tablica 1.  Struktura pripadnika HGSS Stanice Pula 
 

 
 
 
 
 
Tablica 2.  

Aktivnosti 
pripadnika HGSS Stanice Pula po ostvarenim čovjek/satima 

Popis članova HGSS Stanice Broj  
Spašavatelji 16 
Pripravnici 10 
Suradnici 2 
UKUPNO 28 
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ZAKLJU ČAK 
  
Iz  ovog Izvješća koji sadrži skraćenu analizu stanja sustava civilne zaštite na 
području Općine možemo konstatirati: 
          
1. Općina je pristupila izradi Procjene rizika od velikih nesreća .U skladu sa Zakonom 
o sustavu civilne zaštite  ,pristupilo se i izradi Plana djelovanja civilne zaštite 
 
2. Ustrojen je Stožer civilne zaštite 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 
CZ 
 
 3.  Općina raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama zaštite i spašavanja od 
stalno aktivnih snaga (JVP, Dom zdravlja, ekipe HEP-a, Vodovod, Komunalno 
poduzeće, Hrvatske šume, Vodoprivreda). Dio ovih subjekata dostavio je svoja 
cjelovita izvješća koje je vijeće  usvojilo, tako da je u ovom izvješću prikazan samo 
sažetak njihovog djelovanja u sustavu civilne zaštite 
 
 4. Prema ovom Izvještaju pa i analizi, stanje  sustava civilne zaštite u Općini je na 
razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava  civilne zaštite kako u redovitim 
aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama. 
 
5. Sukladno zakonskim odredbama u tijeku je ustrojavanje i popuna povjerenika 
civilne i ostvarivanje svih preduvjeta za njihovo angažiranje u slučaju potrebe.  

Aktivnosti  
Broj 
akcija                                                    č/s 

Ukupno 
sati  

Tečaj 12 248 696 90 33 111 24 351 180 250 47 192 53 2275 

Vježba 9 85 36 35 9 53 195 52 120 52    637 

Održavanje 2 2 4           6 

Predstavljanj
e stanice 7 1 42 2 1 3 2 40      91 

Dežurstva 9 26 215 24 110 33 22 9 19 26    484 

Preventiva - 
predavanja 1 5            5 

Ukupno 
aktivnosti 40             3498 

Intervencije                

Izvlačenje 
osoba 2 6 2           8 

Potraga 9 46 38 9 35 21 16 5 30 4    204 

Ukupno 
intervencije 11 52 40 9 35 21 16 5 30 4 0 0 0 212 
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6. Osobna i skupna oprema povjerenika  CZ Općine je  u tijeku,te će se nastaviti i u 
ovoj godini. 
   
7. Ostvarivanjem ciljeva Smjernica za razvoj  sustava civilne zaštite za Općinu  za 
razdoblje 2016. – 2019. godini,  učiniti će se korak naprijed u razvoju sustava civilne 
zaštite,  što podrazumijeva   izradu  Plana djelovanja, utvrđivanje i definiranje svih 
operativnih snaga (proizašlih iz Procjene), definiranje međusobnih prava i obveza 
svih subjekata civilne zaštite, plansko osposobljavanje njihovih operativnih snaga, 
edukaciju Stožera civilne zaštite i povjerenika CZ, te nabavku dijela nedostajuće 
opreme. 
 
 

5. 
 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/15, 118/18) te članka 37. Statuta Općine Višnjan („Službeni glasnik“ Općine Višnjan broj 
1/13, 3/17), Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine 
donosi  
 
 

ZAKLJU ČAK  
o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Višnjan 

za 2019. godinu 
 

I. 
Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Višnjan za 2019. 
godinu 
 

II. 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Višnjan za 2019. godinu čini 
sastavni dio ovog Zaključka.  

III. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 
Višnjan.  
 
 
KLASA: 023-05/19-01-01 
URBROJ: 2167-03-01/19-06 
Višnjan- Visignano, 21. ožujka 2019. godine 
 
 
 
       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
           Nenad Čendak, v.r. 
 
-Prilog: Godišnji plan razvoja za 2019. godinu 



Službeni glasnik Općine Višnjan     Broj 1/2019                  Stranica 56 

 

 

 

 
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE VIŠNJAN 
                                                            ZA 2019. GODINU 
 

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine  za 2018. godinu, te 
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području  Općine , donosi se 
godišnji plan aktivnosti za 2019. godinu: 
 

1. Općinsko vije će  donosi:  

a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu    

b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima 

 
 

2. Načelnik  donosi:  

a. Plan djelovanja civilne zaštite 

b. Procjenu rizika za područje općine 

 
Stožer civilne zaštite 
a. održava sjednice prema ukazanoj potrebi 

b. edukacija o Sustavu Civilne zaštite 

 
3. Javna  vatrogasna postrojba Grada  

a.provodi  obuku djelatnika JVP  
b. djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva,   
    intervencije, održavanje voznog parka i opreme) 
c. sudjeluje u obučavanju i organizaciji vježbi svih vatrogasnih organizacija na razini  
Područne vz  
e. priprema za ustrojavanje vatrogasne službe na moru kroz EU fondove 

 
4. Hrvatski crveni križ- gradski crveni križ 

            a. pripremu, edukaciju i opremanje za djelovanje u kriznim situacijama i drugim     
                izvanrednim    stanjima na području općine 
            b. edukaciju djelatnika i volontera društava Crvenog križa 
            c. unapređenje razvoja i koordinaciju rada društava Crvenog križa 
 

5. Povjerenici civilne zaštite 
            a. smotra  civilne zaštite   
            b. edukacija o sustavu civilne zaštite 
            c. pokazne vježbe sustava civilne zaštite 

 
6. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zašti te 
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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 

 
7. Edukacije djece u osnovnim školama i vrti ćima 

             a.vježba evakuacije  
 
 
 

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA  
                           ORGANIZACIJU I RAZVOJ SU STAVA CIVILNE ZAŠTITE  
 

Red. broj OPIS POZICIJE 
PLANIRANO 
u 2019. god. 

PLANIRANO 
za 2020. god. 

PLANIRANO 
za 2021. god.  

 

1.  
Tekuće pomoći za Područnu vatrogasnu 
zajednicu  

375.000,00 - - 
 

2. Tekuće pomoći za JVP CZP Poreč 94.500,00 - -  

3. 
Tekuće pomoći za JVP Poreč- pomoći 
izravnanja 

43.050,00 - - 
 

4. Tekuće donacije Crven križ Poreč  100.000,00 - -  

5. Služba civilne zaštite VZIŽ 7.000,00 - -  

6. 
Služba za zaštitu i spašavanje Općine 
Višnjan 

5.250,00 - - 
 

 S V E U K U P N O 624.800,00   
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6. 
 

Na temelju članka 37.Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan br. 1/13, 
3/17), Općinsko vijeće Općine Višnjan dana 21. ožujka 2019. godine, donosi 
 
 
 
 
 

ZAKLJU ČAK 
o usvajanju zapisnika 

 
 
 

I. Usvaja se Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan održane dana 
20.12.2018. godine, 
 
II. Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Višnjan, a stupa na snagu 
osmog dana od dana objave. 
 
 
 
KLASA: 023-05/19-01-01 
URBROJ: 2167-03-01/19-07 
Višnjan- Visignano, 21. ožujka 2019. godine 
 
 
 
 
 
       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
                Nenad Čendak, v.r. 
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II. UPRAVNO VIJE ĆE DJEČJEG VRTIĆA VIŠNJAN 
 

1. 
 
 

               
 
 
 

Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan - Visignano 
Tel: 052/449 472; 091 449 0005 
e-mail: a.bratovic@visnjan.hr 
OIB: 32498325979 
KLASA: 601-05/19-01/02 
UR.BROJ:  2167/03-54-31-19-01 
U Višnjanu, 17. travnja 2019. godine 
 
Na temelju članka 20. i 35.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne 
novine“ 10/97,107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića Višnjan na sjednici održanoj dana 17. travnja 2019. godine donosi 
 

PRAVILNIK 
o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza  
korisnika usluga u Dječjem vrti ću Višnjan 

 
 
I OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem 
vrtiću Višnjan (u nastavku tekta: Pravilnik) uređuje se postupak upisa djece u Dječji vrti ć 
Višnjan (u daljnjem tekstu: Dječji vrti ć), način organiziranja i ostvarivanja programa ranog i 
predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci rane 
i predškolske dobi te prava i obveze roditelja odnosno skrbnika djece - korisnika usluga u 
Dječjem vrtiću. 
Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose 
se na osobe muškog i ženskog spola. 
 

Članak 2. 
U Dječjem vrtiću za djecu rane i predškolske dobi ostvaruju se programi kako slijedi: 
 
1. redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 
djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim 
mogućnostima i sposobnostima u trajanju od: 
a) 10 sati dnevno:  
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- odgojno-obrazovna skupina djece u dobi od navršene 1. do 3. godine života 
- odgojno-obrazovna skupina djece od navršene 3. do 7. godine života odnosno do polaska u 
osnovnu školu 
b) 6 sati dnevno: 
- odgojno-obrazovna skupina djece od navršene 3. do 7. godine života odnosno do polaska 
djeteta u osnovnu školu 
 
2. ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, dječji vrti ć može izvoditi i druge programe 
u skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te Državnim pedagoškim 
standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. 
 
 
II UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA 
 

Članak 3. 
Pravo na upis u programe Dječjeg vrtića imaju djeca i roditelji/skrbnici s prebivalištem  na 
području Općine Višnjan te djeca koja su uredno cijepljena protiv bolesti iz Programa 
obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja. 
 
Pravo na upis ne ostvauju roditelji/skrbnici kojima je utvrđeno prijašnje dugovanje prema 
Dječjem vrtiću i/ili osnivačima (Općina Višnjan i Vira – d.o.o.). 
  

Članak 4. 
Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se prema planu upisa što ga za svaku 
pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića prilikom raspisivanja Javnog oglasa 
za upis.  
 
1. Prednost pri upisu u redovite programe 
 

Članak 5. 
Dječji je vrtić dužan sukladno kapacitetu organizirati prvenstveno odgojno-obrazovne 
programe za djecu s prebivalištem na području Općine Višnjan te osigurati prednost pri upisu 
djece na način utvrđen zakonom, odlukom osnivača i ovim Pravilnikom. 
Prednost pri upisu određuje Dječji vrti ć prema sljedećim kriterijima: 

 
Red. 
br. OPIS KRITERIJA 

Broj 
bodova 

1.  djeca zaposlenih samohranih roditelja ili skrbnika 10 

2.  
djeca koja žive u jednoroditeljskoj obitelji u kojoj je roditelj/skrbnik 
zaposlen  

 9 

3.  djeca koja žive s oba zaposlena roditelja ili skrbnika  9 
4.  djeca čiji su roditelji redovni studenti ili učenici  8 

5.  
djeca čiji je jedan roditelj redoviti student ili učenik, a drugi je 
zaposlen 

 7 

6.  djeca koja žive s jednim zaposlenim roditeljem 7 
7.  djeca s teškoćama u razvoju  7 

8.  
djeca iz obitelji teškog zdravstvenog stanja (invaliditet roditelja 80% i 
više, drugo dijete s teškoćama u razvoju, teška bolest koja smanjuje 
radnu sposobnost roditelja) 

7 
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9.  djeca roditelja ili skrbnika žrtava i invalida domovinskog rata  7 
10.  djeca u udomiteljskim obiteljima  5 
11.  djeca iz obitelji s troje i više malodobne djece  4 
12.  djeca u godini prije polaska u školu  3 

    13. djeca roditelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu  2 

    14. 
djeca iz obitelji koja je korisnik zajamčene minimalne novčane 
naknade 

 1 

 
Pojašnjavanje izraza korištenih u opisu kriterija 1 i 2: 
a) Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi i uzdržava  svoje dijete/djecu i ne prima nikakvu 
novčanu pomoć od drugog roditelja (u slučaju da je drugi roditelj: umro, proglašen umrlim, lišen 
roditeljske skrbi, lišen potpuno poslovne sposobnosti, djelomice lišen poslovne sposobnosti u odnosu 
na roditeljsku skrb ili je spriječen)  što dokazuje izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika i drugim 
dokazima. U Centru za socijalnu skrb Poreč moguće je izvršiti provjeru da li takav roditelj ostvaruje 
pravo na privremeno uzdržavanje.  
b) Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čini dijete/djeca i jedan roditelj.  

 
 

Članak 6. 
Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama 
ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova. 
Ako dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje Povjerenstvo 
za upis djece u Dječji vrti ć po kriteriju starosti djeteta, odnosno prednost ostvaruje dijete 
starije životne dobi. 
 

Članak 7. 
U program Dječjeg vrtića mogu se primiti i djeca s okolnih područja ukoliko ima slobodnih 
mjesta u skladu s kriterijima navedenim u članku 5. ovog Pravilnika.  Djeca koja nemaju 
prebivalište na području Općine Višnjan primaju se na razdoblje od jedne pedagoške godine.  
Grad/Općina prebivališta može sufinancirati boravak djece koja nemaju prebivalište na 
području Općine Višnjan u Dječjem vrtiću Višnjan, u protivnom roditelji/skrbnici plaćaju 
ekonomsku cijenu programa u punom iznosu. 
 
2. Program predškole  
 
Dječji vrti ć program predškole za djecu – školske obveznike provodi u sklopu redovitog 
programa Dječjeg vrtića u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja tekuće pedagoške godine. 
Dijete koje je školski obveznik, a nije ostvario prednost pri upisu u redoviti program Dječjeg 
vrtića u skladu sa čl. 5. i 6. ovog Pravilnika ostvaruje pravo pohađanja programa predškole u 
skladu s  Pravilnikom o  sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14). 
 
3. Postupak upisa 

 
Članak 8. 

Javna objava za upis djece u Dječji vrti ć objavljuje se u mjesecu travnju, osim u slučaju kada 
Upravno vijeće odredi druge datume, a objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, Općine 
Višnjan te na službenim web stranicama: www.visnjan.hr. 
Javna objava je otvorena 30 dana od dana raspisivanja i sadrži: 

� naznaku upravne stvari 
� određenje osoba na koje se odnosi 
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� način sudjelovanja u postupku 
� mjesto za preuzimanje obrasca zahtjeva za upis 
� mjesto i osoba zadužena za primitak zahtjeva za upis 
� rok za podnošenje zahtjeva 
� naznaku potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev 
� mjesto objave rezultata upisa 
� upozorenje na posljeddice neodazivanja na javnu objavu u određenom roku 

 
Zahtjev za upis sa traženom dokumentacijom predaje roditelj ili skrbnik djeteta za kojeg se 
zahtjev podnosi preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno ravnatelju Dječjeg vrtića 
koji koji izdaje presliku izvornika zahtjeva s naznakom nadnevka primitka, ovjerom 
ravnatelja te dodjeljenom šifrom zahtjeva. Svi zaprimljeni zahtjevi upisuju se u upisnik 
predmeta upravnog postupka prvog stupnja.    
Zahtjev vlastoručno potpisuju oba roditelja/skrbnika te isti mora biti popunjen svim traženim 
podacima. 
Sastavni dio zahtjeva su: 
- privole podnositelja u skladu sa Uredbom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim 
propisima, a u svrhu utvrđivanja podataka vezanih uz prijavu na javnu objavu za upis djeteta 
- izjave u kojoj roditelji/skrbnici potvrđuju da su podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj 
dokumentaciji točni i potpuni te ovlašćuju vrtić da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, 
čuvati i koristiti u skladu sa Uredbom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima 
tijekom cijelog razdoblja pohađanja odgojno-obrazovnog programa, a u svrhu sklapanja i 
izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućeg programa ranog i predškolskog odgoja i 
obrazovanja  djeteta u vrtiću. 
U slučaju utvrđivanja nesklada i nepravilnosti onemogućiti će se upis ili daljnje pohađanje 
programa  Dječjeg vrtića. 
 
Ovaj Pravilnik o upisu prilaže se uz tekst Javne objave. 
 

Članak 9. 
Uz zahtjev iz prethodnog članka roditelj ili skrbnik obvezni su priložiti: 

1. izvadak iz matice rođenih ili Rodni list 
2. potvrda o zaposlenosti oba roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja, ne starije od 

30 dana od dana podnošenja Zahtjeva 
3. dokaz o prebivalištu djeteta i oba roditelja, ne starije od 30 dana od dana 

podnošenja Zahtjeva 
4. potvrda o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u 

dječji vrti ć 
5. preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika 
6. preslika iskaznice imunizacije za dijete 
7. potvrda o obavljenom stomatološkom pregledu djeteta (za dijete od navršene 3. 

godine života) 
8. ostale potvrde, uvjerenja i rješenja kojima se dokazuje ostvarivanje bodova  iz 
članka 5. ovog Pravilnika 

 
 

Članak 10. 
Postupak upisa djece u Dječji vrti ć obavlja  Povjerenstvo za upis djece (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo), a članovi su: 
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1. ravnatelj Dječjeg vrtića 
2. stručni suradnik Dječjeg vrtića 
3. predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ili drugi član Upravnog vijeća po 

ovlaštenju Predsjednika 
 
Predsjednik povjerenstva je ravnatelj Dječjeg vrtića. 
 

Članak 11. 
Povjerenstvo provodi ispitni postupak (inicijalne razgovore) i radi na sjednicama koje saziva 
predsjednik. Povjerenstvo odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju rezultata cjelovitog 
uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije te inicijalnog 
razgovora. 
Povjerenstvo po zaprimanju zahtjeva određuje nadnevak provođenja ispitnog postupka 
odnosno inicijalnog razgovora sa zakonskim zastupnicima djeteta te poziva iste. Zakonski 
zastupnici djeteta dužni su se odazvati pozivu. Ako zakonski zatupnici djeteta bez opravdanog 
razloga ne dođu na razgovor, povjerenstvo će zaključiti da su isti odustali od zahtjeva za upis 
djeteta. O održanom razgovoru sastavlja se zapisnik  koji sadrži sve sastavne dijelove 
propisane odredbama Zakona o općem upravnom postupku. 
 
Rad povjerenstva određen je Poslovnikom o radu povjerenstva za upis djece u Dječji vrti ć 
Višnjan. 

Članak 12. 
Povjerenstvo objavljuje, u roku od 8 dana od donošenja, listu reda prvenstva upisa u Dječji 
vrtić Višnjan (u daljnjem terkstu: Lista reda prvenstva) na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i 
Općine Višnjan te na službenim web stranicama www.visnjan.hr. 

 
Članak 13. 

Roditelji/skrbnici mogu izjaviti prigovor na Listu reda prvenstva Povjerenstvu u roku od 8 
dana od objave. 
Povjerenstvo je dužno prigovor uputiti Upravnom vijeću na rješavanje.  
Upravno vijeće po prigovoru može: 
- odbaciti prigovor kao nepravodobnim 
- odbiti prigovor kao neosnovanim i potvrditi Listu prvenstva  
- usvojiti prigovor i ukinuti prijedlog Povjerenstva te donijeti odluku o upisu djeteta. 
 
Upravno vijeće rješenje prigovora upućuje roditelju/skrbniku u roku od 8 dana od donošenja. 
Rješenje Upravnog vijeća je konačno. 
 

Članak 14. 
Odluka Upravnog vijeća o upisu djece je konačna i objavljuje se u roku od 8 dana od 
donošenja, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i Općine Višnjan te na službenim web stranicama 
www.visnjan.hr. 
 

Članak 15. 
Primljena djeca raspoređuju se u skupine prema kriterijima iz Državnih pedagoških standarda 
(NN 63/08 i 90/10).  
Djeca primljena po raspisanoj objavi u Dječji vrti ć započinju ostvarivati programe od 01. 
rujna tekuće godine.  
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U slučaju da roditelj iskaže opravdanu potrebu za upisom djeteta prije navedenog datuma, a 
postoji slobodno mjesto, moguće je primiti dijete.  
U slučaju da istovremeno više roditelja iskaže potrebu iz prethodnog stavka, prvenstvo 
prijema djeteta ostvaruje se sukladno redoslijedu predaje  zahtjeva.  
Odluku o prijemu djeteta prije 1. rujna tekuće godine donosi ravnatelj te o tome izvještava 
Upravno vijeće. 

 
Članak 16. 

Djeca koja nisu primljena u Dječji vrti ć vode se na listi prednosti te se upisuju tijekom godine 
ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili dođe do proširenja 
kapaciteta Dječjeg vrtića. 
Ukoliko nema djece na listi prednosti ili se roditelj/skrbnik ne odazove na obavijest Dječjeg 
vrtića o slobodnom mjestu za upis, u dječji se vrtić mogu upisati tijekom godine djeca čiji 
roditelji/skrbnici se nisu javili na oglas za upis djece. 

 
Članak 17. 

Roditelji/skrbnici čija su djeca primljena dužni su do 1. rujna tekuće godine sklopiti Ugovor s 
Dječjim vrtićem o međusobnim pravima i obvezama. 
Dijete se smatra upisanim danom potpisa Ugovora, ukoliko su ostvareni sljedeći uvjeti: 

� sudjelovanje na roditeljskom sastanku za roditelje upisane djece 
� potpisane privole uz izričito navedene svrhe (za fotografiranje, o ovlaštenim osobama 

za dovođenje i odvođenje djeteta, u svrhu promicanja rada  vrtića, za provjeru 
podataka i dr.)  

 
Dječji vrti ć se obvezuje postupati sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podatka i ostalim 
zakonskim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih 
podataka.  
 

Članak 18. 
Tijekom pedagoške godine ne objavljuje se druga javna objava za upis djece u Dječji vrti ć, 
osim kad se radi o pokretanju novog programa, proširenja kapaciteta otvaranjem novih 
skupina ili drugog osobito važnog razloga kojim bi se omogućio upis djece. 

 
Članak 19. 

Djeci korisnika usluga osigurava se premještaj iz jasličnih skupina u vrtićke kada do 31. 
kolovoza tekuće godine navršavaju 3 godine života i to s pravom ostvarivanja programa 
vrtićke dobi od 01. rujna tekuće godine. 
Djeca koja nakon 31. kolovoza tekuće godine navrše 3 godine ostaju u jasličnim skupinama 
do kraja pedagoške godine, osim ako postoje objektivne mogućnosti (upražnjena mjesta u 
vrtićnim skupinama i povećane potrebe u za kapacitetima jasličnog uzrasta) i pedagoški 
razlozi da se to dijete prebaci u stariju dobnu skupinu i ranije. 
Odluku iz stavka 2. ovog članka donose članovi Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića. 
 

Članak 20. 
Roditelji djece mogu podnijeti pismeni zahtjev da im se odobri kasniji početak ostvarivanja 
programa njihovog djeteta iz sljedećih razloga: 

� zdravstveni razlozi 
� u slučaju da se upiše dijete mlađe od godine dana, a radi rezervacije mjesta (isključivo 

do navršetka prve godine života). 
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Ukoliko roditelji podnesu zahtjev da im se odobri kasniji početak ostvarivanja programa 
njihovog djeteta, iz opravdanih razloga različitih od onih navedenih u stavku 1. ovog članka, 
o zahtjevu odlučuje ravnatelj. 
Roditelji moraju pri podnošenju zahtjeva za kasniji početak ostvarivanja programa navesti 
točan datum početka ostvarivanja istog. 
Navedeni datum se može izmijeniti za kasniji datum početka ostvarivanja programa 
podnošenjem zahtjeva isključivo u slučaju zdravstvenih razloga, a na temelju vjerodostojne 
dokumentacije. 
II  OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA DJE ČJEG VRTIĆA 
 

Članak 21. 
Dječji vrti ć obvezuje se: 

- pružiti programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 
za vrijeme dok dijete boravi u vrtiću/jaslicama u skladu sa odredbama Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju  

- pratiti pratiti razvoj i napredovanje djeteta u suradnji s roditeljima / skrbnicima te 
upozoriti roditelje na uočene probleme kod djeteta 

- pružiti potrebnu pomoć stručne službe na zahtjev korisnika usluge  
- osigurati svako dijete od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) 
- voditi evidenciju o svakodnevnoj prisutnosti djeteta 
- izdavati mjesečni račun-uplatnicu za pružene usluge sukladno evidenciji nazočnosti 

djeteta za prethodni mjesec, do 10-tog dana u mjesecu za tekući mjesec 
- izdati rješenje o upisu i ispisu djeteta 
- izdati potrebne potvrde i mišljenja o pohađanju redovitog programa 
- informirati korisnike usluga o organizaciji rada i programima u vrtiću  
- omogućiti boravak roditelja/skrbnika u vrtiću u skladu s odlukom Odgojiteljskog 

vijeća te pridržavati se drugih odredbi navedenih u Ugovoru o međusobnim pravima o 
obvezama 

Članak 22. 
Korisnik usluga obvezuje se: 

- pridržavati se svih odluka osnivača odnosno davatelja usluga, 
- organizirati dolazak i odlazak djeteta iz vrtića isključivo u pratnji punoljetne osobe 
- javiti se odgojitelju prilikom dolaska i odlaska djeteta 
- dati pisanu privolu za osobu koja nije roditelj/skrbnik, a dolazi po dijete 
- dolaziti po dijete u okviru radnog vremena Dječjeg vrtića 
- prilikom preuzimanja djeteta preuzeti nadzor nad djetetom 
- prijaviti odgojiteljima i ravnatelju promjene osobnih podataka djeteta i korisnika 

usluga odmah po nastanku istih 
- pratiti objave na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 
- odazvati se na suradnju po pozivu stručne službe davatelja usluga 
- dužan je prilikom upisa djeteta u Dječji vrti ć i u slučaju stvarne potrebe tijekom 

pedagoške godine donijeti stvari za njegove osobne potrebe (npr.: papuče, pidžama, 
rezervna odjeća, sredstva za njegu tijela i pelene, pribor za osobnu higijenu) 

- dostaviti potpisane privole u izričito navedene svrhe 
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- plaćati mjesečnu cijenu za pružene usluge za boravak djeteta u vrtiću/jaslicama do 
datuma dospijeća naznačenog na uplatnici na žiro – račun  
IBAN: HR 2423800061849700007 

- predati zahtjev za ispis djeteta  najkasnije 8 dana prije namjeravanog prekida 
korištenja usluga jer se u protivnom obvezuje davatelju usluge platiti ispostavljene 
račune bez obzira na neprisutnost djeteta 

-  pridržavati se drugih odredbi navedenih u Ugovoru o međusobnim pravima o 
obvezama 

Članak 23. 
Roditelji plaćaju troškove programa (učešće) mjesečno do dana dospijeća navedenom na 
računu za tekući mjesec, na temelju evidencije nazočnosti djeteta iz prethodnog mjeseca. 
U slučaju da roditelji ne podmire uzastopno dvije (2) obveze u plaćanja učešća, pisanom 
opomenom će ih se pozvati da podmire dospjele obveze u roku od najkasnije 15 dana od 
primitka opomene.  
Smatra se da je roditelj/skrbnik obaviješten o obvezi plaćanja dugovanja kada je odslana 
opomena preporučenom pošiljkom, za što je zadužen ravnatelj. 
Djetetu će biti  onemogućeno daljnje pohađanje programa ukoliko roditelj ne podmiri svoje 
obveze u roku od 15 dana od dana zaprimanja opomene.  
Nakon ispisa djeteta pokrenuti će se postupak prisilne naplate dugovanja.  
Rješenje o ispisu djeteta zbog neplaćanja donosi ravnatelj Dječjeg vrtića, a o istome ravnatelj 
podnosi izvješće Upravnom vijeću.  
 

Članak 24. 
Roditelji kojima se odobri zahtjev iz članka 20. plaćaju rezervaciju mjesta u iznosu od 50% 
mjesečnog učešća u cijeni programa do datuma početka pohađanja odgojno-obrazovnog 
programa. 
 

Članak 25. 
Prijedlog za izmjene i dopune ovog Pravilnika mogu podnijeti ravnatelj i Upravno vijeće. 

 
Članak 26. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu te se primjenjuje danom donošenja. 
Pravilnik o upisu djece u Dječji vrti ć Višnjan KLASA: 601-05/18-01/02 UR.BROJ:  2167/03-
54-31-18-06 prestaje važiti danom donošenja ovoga Pravilnika. 

 
Članak 27. 

Pravilnik se objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i Općine Višnjan te u Službenom 
glasniku Općine Višnjan i službenoj web stranici: www.visnjan.hr. 
 
                                                                                              Dječji vrti ć Višnjan 

Zamjenik predsjednika Upravnog 
vijeća 

                                                                                               Klaudio Gašparini


