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I.        OPĆINSKO VIJEĆE 
  

7. 
 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i 
članka 37. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013., 3/2017.), 
na sjednici održanoj dana 7. lipnja 2018. godine Općinsko vijeće većinom glasova donosi 
 

P O S L O V N I K 
Općinskog vijeća Općine Višnjan  

 
I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim se Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Višnjan (u daljnjem tekstu: Poslovnik) 
uređuje se način rada Općinskog vijeća Općine Višnjan (u daljnjem tekstu: Vijeće), a osobito: 
- konstituiranje Općinskog vijeća, početak obnašanja dužnosti člana Vijeća, mirovanje i 
prestanak   
  mandata člana Vijeća  
- prava i  dužnosti člana Vijeća, 
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Vijeća i njihova prava i dužnosti, 
- način rada radnih tijela Vijeća, 
- odnos Vijeća i Općinskog načelnika, 
- postupak predlaganja, donošenja akata i rasprave o pojedinim pitanjima iz djelokruga 
Vijeća, 
- sazivanja, rad i tijek sjednice Vijeća, 
- javnost u radu Vijeća, 
- obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za potrebe Vijeća. 
 
 
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Članak 2. 
Konstituirajuća sjednica Vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim 
zakonom. 
Dnevni red konstituirajuće sjednice Vijeća utvrđuje se na početku sjednice, a može se 
promijeniti tijekom sjednice na prijedlog predsjedatelja ili većine članova Vijeća. 
Do izbora predsjednika Vijeća sjednici privremeno presjeda prvi izabrani kandidat s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova na izborima. 
Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u 
pogledu predsjedavanja sjednicom. 
Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća. 
Nakon izbora predsjednika Vijeća izabrani predsjednik preuzima presjedanje sjednicom 
 

Članak 3. 
Na konstituirajućoj sjednici podnosi se izvješće o provedenim izborima, o izborima članova 
Vijeća, podnesenim ostavkama na dužnosti člana Vijeća, o članovima Vijeća koji obnašajnju 
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dužnost nespojivu s dužnošću Vijeća, o nastupu mirovanja mandata te o zamjenicima članova 
Vijeća. 
Izabrani članovi koji daju ostavku ili stavljaju mandat u mirovanje dužni su o tome izvijestiti 
Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan najkasnije 24 sata prije početka konstituirajuće 
sjednice. 
Na konstituirajućoj sjednici umjesto članova Vijeća koji su dali ostavku ili kojima mandat 
miruje nazočni su zamjenici članova Vijeća određeni sukladno zakonu kojim se uređuje izbor 
članova predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 
Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća ukoliko je na 
konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća. 
Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša 
domovino”. 
 

Članak 4. 
Nakon izvješća Mandatno verifikacijske komisije o provedenim izborima, predsjedatelj 
izgovara prisegu sljedećeg sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u 
Općinskom vijeću Općine Višnjan obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu 
držati Ustava, zakona i Statuta Općine Višnjan, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak 
Republike Hrvatske i Općine Višnjan“. 
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno članove Vijeća, a član Vijeća daje 
prisegu tako što ustaje i izgovara: “Prisežem!”. 
Nakon davanja prisege svaki član Vijeća potpisuje tekst prisege pred predsjedateljem. 
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad 
počinje obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan. 
 

Članak 5. 
U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik 
vijećnika. Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije 
izabran, a kojeg odredi politička stranka. Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više 
političkih stranaka zamjenjuje kandidat kojoj je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, 
kojem je prestao mandat. 
Vijećnika izabranog na neovisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. 
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatno verifikacijskoj komisiji na način propisan 
odredbama Statuta Općine Višnjan. 
 

Članak 6. 
Nakon izbora Mandatne komisije, dane prisege vijećnika, izbora Komisije za izbor i 
imenovanja i predsjednika Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća ili najmanje 
četvorica vijećnika mogu predložiti dnevni red radnog dijela konstituirajuće sjednice. 
 
III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 
 

Članak 7. 
Danom konstituiranja Vijeća, članovima Vijeća započinju prava i dužnosti vijećnika određeni 
zakonom, Statutom Općine Višnjan, ovim Poslovnikom i aktima što iz donosi Vijeće, do 
prestanka mandata. 
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Članak 8. 
Vijećnik može tražiti od pročelnika upravnih tijela obavijesti i uvide u materijal o temama 
koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog 
vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne. 
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i 
predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju. 
 

Članak 9. 
Vijećnik može tražiti da mu upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće 
pruži pomoć u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi, u 
obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća odnosno da 
mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu 
sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi 
potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika. 
 

Članak 10. 
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i 
Klub nezavisnih vijećnika. Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana. Klubovi vijećnika 
obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti svoja 
pravila rada, te podatke o članovima. 
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi 
tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.). 
 
 
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
VIJEĆA 

Članak 11. 
Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika. 
Predsjednika odnosno potpredsjednika bira Općinsko vijeće, na način određen statutom 
Općine na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje četiri vijećnika 
Općinskog vijeća. 
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. 
Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata. 
 

Članak 12. 
Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata. 
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i/ili potpredsjednika niti jedan kandidat ne 
dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 
Ako je za izbor predsjednika i/ili potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u 
ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova. 
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, 
ponavlja se izborni postupak u cijelosti. 

Članak 13. 
Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju 
poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti. 
Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga prvi potpredsjednik, 
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a u slučaju i njegove spriječenosti drugi potpredsjednik. 
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednici imaju prava i dužnosti 
Predsjednika. 

Članak 14. 
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili najmanje četiri vijećnika može se pokrenuti 
postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. Prijedlog se dostavlja 
predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga. 
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu 
najkasnije u roku od osam dana od dostave prijedloga. 
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog 
vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen. 
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog 
vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju izborom novog predsjednika 
Općinskog vijeća. 

Članak 15. 
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu podnijeti ostavku koju podnose u 
pisanom obliku i dostavljaju je na adresu Općine Višnjan. 
Podnošenjem ostavke predsjednika Općinskog vijeća, trenutkom zaprimanja ostavke u Općini 
Višnjan, dužnost predsjednika preuzima prvi potpredsjednik koji je dužan u roku od 8 (osam) 
dana od dana zaprimanja ostavke sazvati sjednicu Općinskog vijeća radi izbora predsjednika 
Općinskog vijeća. 

Članak 16. 
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere 
novog, Općinsko vijeće određuje da jedan od potpredsjednika Općinskog vijeća ima sva prava 
i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik. 
Općinsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenja predsjednika 
izabrati novog predsjednika. 

Članak 17. 
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom Općine Višnjan. 
 

Članak 18. 
Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od 
predsjednika klubova vijećnika. 
 

Članak 19. 
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća 
pomaže službenik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće. 
 
V. RADNA TIJELA 

Članak 20. 
Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine su: 
1. Mandatna komisija, 
2. Komisija za izbor i imenovanja, 
3. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost. 
Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom 
osniva i druga radna tijela. 
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Članak 21. 
Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana. 
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika. 

 
Članak 22. 

Komisiju za izbor i imenovanja, čine predsjednik i dva člana. 
Komisiju za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika 
Općinskog vijeća. 

 
Članak 23. 

Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, čine predsjednik i dva člana. 
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, bira se na prvoj sjednici Općinskog 
vijeća iz redova vijećnika. 

Članak 24. 
Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, reguliran je Odlukom o osnivanju radnih tijela. 
O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih 
tijela, obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog vijeća i web stranice Općine Višnjan. 
 
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug 
rada radnog tijela. 
Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta i Općinskog 
načelnika. 
 
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

Članak 25. 
Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika na prvoj sjednici Općinskog vijeća na kojoj 
su prisutni polažu prisegu. 
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedeće sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću 
dužnost općinskog načelnika/nice Općine Višnjan obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u 
svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Višnjan, te da ću se 
zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Višnjan”. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva općinskog načelnika koji 
nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara riječ: “Prisežem”. 
Predsjednik Općinskog vijeća čita zatim prisegu za zamjenika općinskog načelnika sljedećeg 
sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost zamjenika/nice općinskog načelnika Općine 
Višnjan obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike 
Hrvatske, zakona i Statuta Općine Višnjan, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak 
Republike Hrvatske i Općine Višnjan”. 
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva zamjenika općinskog 
načelnika koji nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaje i izgovara riječ: 
“Prisežem”. 

Članak 26. 
Općinski načelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća. 
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Članak 27. 
Općinski načelnik može odrediti svog predstavnika za sjednicu Općinskog vijeća povodom 
rasprave o prijedlogu odluka i drugih akata. 
 

Članak 28. 
Predstavnik općinskog načelnika, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela 
Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta Općinskog načelnika, daje 
obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava Općinskog načelnika o stajalištima i 
mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela. 
Ako na raspravi nije nazočan predstavnik Općinskog načelnika, Općinsko vijeće ili radno 
tijelo može, smatra li da je prisutnost predstavnika općinskog načelnika neizostavna, raspravu 
o toj temi prekinuti ili odgoditi. 
 

Članak 29. 
O sazivanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog 
vijeća izvješćuju Općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije 3 dana prije dana održavanja 
sjednice. 

Članak 30. 
Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine 
Višnjan. 

Članak 31. 
Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog 
djelokruga može podnijeti najmanje četiri vijećnika. 
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu 
donošenje zaključka o traženju izvješća Općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno 
postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće. 
 

Članak 32. 
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće 
sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što 
protekne 8 dana od dana primitka, a sve u rokovima određenim u statutu. 

 
Članak 33. 

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici 
Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog. 
Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog. 
 

Članak 34. 
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika mogu prijedlog 
povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu. 
Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje 
izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 
određenog u statutu od dana kada je Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća 
prijedlog za traženje izvješća od općinskog načelnika. 
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Članak 35. 
Način i postupak pokretanja razrješenja općinskog načelnika propisan je Statutom Općine 
Višnjan. 
 
VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 36. 
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i 
ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Općinskog vijeća. 
 
 

Članak 37. 
Na izvornike akata Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća. 
Pod izvornikom akta Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog 
akta, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća. 
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine Višnjan. 
 

Članak 38. 
Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, rješenje o izboru, imenovanju i razrješenju 
osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u «Službenom glasniku» Općine 
Višnjan. 
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se upravno tijelo koje obavlja stručne 
poslove za Općinsko vijeće. 

Članak 39. 
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, 
Općinski načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini 
prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela. 
Ovlašteni predlagatelji iz stavka 1., izuzev Općinskog načelnika, mogu za pojedinu sjednicu 
Općinskog vijeća podnijeti najviše dva prijedloga akta. 
Predsjednik općinskog vijeća može predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju 
kad su za to Statutom ispunjeni uvjeti. 

Članak 40. 
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u 
skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku i 
uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika. 
Za vrijeme dok predlagatelj ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za 
razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 
15 dana od dana poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen 
Općinskom vijeću. 
Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Općinskom 
vijeću, može se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 90 dana od dana kada je 
Općinsko vijeće razmatralo prijedlog odluke, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije. 
 

Članak 41. 
Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta. 
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem i 
tekst odredaba važećeg akta koji se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se 
podnijeti i odgovarajuća dokumentacija. 
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Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno 
usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga. 
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja 
mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i 
primjedbama. 
Predstavnik Općinskog načelnika može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada Općinski 
načelnik nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela i Komisija za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost. 

Članak 42. 
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto 
područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka 
u jedan prijedlog. 
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u 
prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni. 
 

Članak 43. 
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za 
prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta. 
Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i 
obrazloženja od propisanog stavkom 1. ovog članka. 
 

Članak 44. 
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se pisano, u obliku amandmana, uz 
obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice. 
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje, amandmani se mogu podnositi samo na 
članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama. 
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga 
prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i Općinskom načelniku. 
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 38. ovog 
Poslovnika. 

Članak 45. 
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i 
usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave. 
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave. 
Općinski načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i 
kada nije predlagatelj. 
Općinski načelnik može amandmane podnositi i usmeno na sjednici Općinskog vijeća. 
 

Članak 46. 
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog 
prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima 
ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja. 
 

Članak 47. 
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski načelnik, neovisno da li je on 
predlagatelj akta ili ne. 
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Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, 
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima. 
 

Članak 48. 
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o 
njemu se odvojeno ne glasuje: 
- ako ga je podnio predlagatelj akta, 
- ako ga je podnijela Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i s njime se 
suglasio predlagatelj akta, 
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njime se suglasio predlagatelj akta. 
 

Članak 49. 
Ako je konačni prijedlog akta podnio Općinski načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim 
se nije suglasio Općinski načelnik, glasuje se odvojeno. 
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga 
akta o kojoj se odlučuje. 
 

Članak 50. 
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se 
odnose. 
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se 
glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje 
o ostalim amandmanima. 
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta. 
 
 
VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU 
 

Članak 51. 
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani 
razlozi. 
Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 
62. ovog Poslovnika. 
Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a ako 
prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od četvorice vijećnika. 
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća 
najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća. 
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom 
postupku vijećnicima, te Općinskom načelniku, ako nije predlagatelj. 

Članak 52. 
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o 
opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se 
raspravlja i odlučuje o aktu. 

Članak 53. 
Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do 
zaključenja rasprave. 
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O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika 
koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku. 
 
 
IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA 
OPĆINE  

Članak 54. 
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi Općinski načelnik na način i u rokovima 
propisanim zakonom. 
O prijedlogu proračuna provodi se jedinstvena rasprava. 

 
Članak 55. 

Proračun, izmjene i dopune proračuna i godišnji obračun proračuna donose se većinom 
glasova svih vijećnika. 
 
X. VIJEĆNIČKA PITANJA 

Članak 56. 
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Općinskom načelniku, zamjeniku općinskog 
načelnika i pročelniku upravnog tijela u svezi poslova iz njihovog djelokruga rada. 
Pitanja se u pisanom obliku dostavljaju Predsjedniku vijeća do početka sjednice. 
Vijećnik ima pravo postaviti najviše tri vijećnička pitanja. 
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se 
navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati 
najviše tri minute. 
Pisani odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici. 
Općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika odnosno pročelnik upravnog tijela 
dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. 
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima. 
Vijećnička pitanja na sjednici mogu trajati najdulje 45 minuta.  
 

Članak 57. 
Pitanja koja vijećnici postavljaju Općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika i 
pročelnicima upravnih tijela kao i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a 
mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na postavljeno pitanje. 
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 
Općinskog  vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim 
odredbama. 
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 
vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti 
vijećnika. 

Članak 58. 
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu ili je povjerljive 
naravi, Općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika odnosno pročelnik upravnog tijela 
može predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez 
prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u čiji djelokrug spada to pitanje. 
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Članak 59. 
Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o 
odgovoru na postavljeno pitanje. Iznošenje mišljenja ne može trajati dulje od jedne minute, 
čime se rasprava o tom pitanju smatra iscrpljenom. 
 

Članak 60. 
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Općinskog vijeća 
obavijestio Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, može 
pisano dostaviti mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje. 
 
XI. RED NA SJEDNICI 
 
l. Sazivanje sjednice 

Članak 61. 
Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća. 
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi 
prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili općinskog načelnika, u roku od 15 dana od dana 
primitka zahtjeva. 
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, 
sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana u skladu sa statutom. 
Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može na 
obrazloženi  zahtjev jedne trećine vijećnika sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama  stavka 2., 3. i 4. ovog članka mora 
se održati u roku od 15 dana o dana sazivanja. 
Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 
ništavni. 
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red. 
 

Članak 62. 
Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim 
slučajevima i na drugi način. 
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se 
vijećnicima osam dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj 
rok se može skratiti. 
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem. 
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za kraće sazivanje sjednice 
odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. 
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, Općinskom načelniku, 
zamjeniku općinskog načelnika, predsjednicima vijeća nacionalnih manjina, pročelnicima 
upravnih tijela i sredstvima javnog priopćavanja. 
 
2. Dnevni red 

Članak 63. 
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća. 
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Predsjednik Općinskog vijeća, prijedloge sastavljene na način propisan Poslovnikom i 
dostavljene prije pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća uvrštava u dnevni red sjednice 
ovisno o tematici i aktualnosti prijedloga. 
Ako je dnevni red sjednice predložen u pisanom obliku uz poziv za sjednicu, a nitko od 
ovlaštenih predlagatelja ne podnese obrazloženi pisani prigovor na predloženi dnevni red 
najkasnije dan prije sazvane sjednice, kojim se traži skidanje s dnevnog reda pojedine točke, 
promjena redoslijeda dnevnog reda ili dopuna dnevnog reda, jer na dnevnom redu nije 
prijedlog akta kojeg je predložio ovlašteni predlagatelj na način propisan ovim Poslovnikom, 
predloženi dnevni red smatra se usvojenim i o njemu se posebno ne glasuje. 
Ukoliko je na dnevni red podnesen pisani prigovor, o prigovoru se odlučuje na sjednici bez 
rasprave. 

Članak 64. 
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije 
uvršten u dnevni red Općinskog vijeća na način propisan člankom 62. ovog Poslovnika 
prije proteka roka od 90 dana od dana odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.  

 
Članak 65. 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u pravilu na početku sjednice. Predsjednik 
Općinskog vijeća može naknadno, nakon što je poziv poslan vijećnicima, predložiti i na 
sjednici dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. 
Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal 
po predloženoj dopuni. 
O izmjeni dnevnog reda odlučuje se bez rasprave. 
 

Članak 66. 
Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini 
predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se 
odlučuje o hitnosti postupka. 
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, 
predsjednik Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red. 
3. Predsjedavanje i sudjelovanje 

 
Članak 67. 

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, u njegovoj odsutnosti 
ili spriječenosti prvi potpredsjednik, a u slučaju i njegove spriječenosti, drugi potpredsjednik. 
Predsjednik Općinskog vijeća na početku svake sjednice upozorava vijećnike i ostale prisutne 
o odredbi zabrane upotrebe mobilnih uređaja za vrijeme trajanja sjednice. 
 

Članak 68. 
U radu sjednice, kao gosti mogu prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog 
vijeća. 
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika 
Općinskog vijeća. 
Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava. 
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća. 
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom 
govoru. 
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Predsjednik vijeća udaljiti će sa sjednice Općinskog vijeća vijećnika koji sudjeluje u radu 
vijeća ukoliko u tijeku sjednice koristi mobilni uređaj. 
Prije udaljavanja sa sjednice, Predsjednik vijeća će vijećnika upozoriti o suprotnosti korištenja 
mobilnih uređaja sa Poslovnikom Općinskog vijeća, te će tek potom, ukoliko i dalje koristi 
mobilni uređaj pristupiti udaljavanju sa sjednice. 
U slučaju da vijećnik remeti red na sjednici ili ometa druge vijećnike, Predsjednik Općinskog 
vijeća će izreći opomenu vijećniku. Ako i nakon izrečene opomene vijećnik nastavi ponašanje 
zbog kojeg je opomena izrečena, Predsjednik Općinskog vijeća će udaljiti vijećnika sa 
sjednice. 

Članak 69. 
Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili. 
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, 
predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od dvije 
minute. 
Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika 
odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome 
se odlučuje na sjednici bez rasprave. 
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio 
povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ čim završi 
govor vijećnika koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak 
odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od dvije minute 
 

Članak 70. 
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. 
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje 
predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo 
vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga 
opomenuti. 
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, 
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice. 
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik 
Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom 
glasovanja. 

Članak 71. 
Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo 
jedanput. 
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje pet minuta. 
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može 
govoriti i dulje. 
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor u skladu s člankom 68. 
ovog Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše tri minute. 
 
4. Tijek sjednice 

Članak 72. 
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća 
utvrđuje nazočnost vijećnika. 
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Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, 
predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat. 
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema 
nazočnosti većine vijećnika. 
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u tijeku 
sjednice, na zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži četvorica vijećnika. 
 
5. Odlučivanje 

Članak 73. 
Za donošenje akata na sjednici Općinskog  vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, 
osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno, a u skladu sa statutom. 

 
Članak 74. 

Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća 
nazočna većina vijećnika, osim ako Statutom Općine Višnjan ili ovim Poslovnikom nije 
drugačije određeno. 
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi slijedeće akte: 
- Statut Općine Višnjan, 
- Poslovnik Općinskog vijeća, 
- proračun, 
- godišnji obračun proračuna, 
- odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih 
statutom   
  Općine Višnjan, 
- rješenje o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 
6. Glasovanje 

Članak 75. 
Glasovanje na sjednici je javno. 
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno. 
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. 
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva 
vijećnike da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv” prijedloga, odnosno da li se 
tko uzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali 
«za» niti «protiv» prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se 
uzdržanim glasovima. 
Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se “za” ili “protiv”. 
Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za 
njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Općinskog 
vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen. Glasove prebrojava službenik 
upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća. 
 

Članak 76. 
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja. 
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže 
brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja. 
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Članak 77. 

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i 
ovjereni su pečatom Općinskog vijeća. 
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na 
način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata. 
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i 
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”. 
Glasačke listiće priprema službenik upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih 
poslova za potrebe Općinskog vijeća i koji pomažu predsjedniku Općinskog vijeća kod tajnog 
glasovanja. Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu 
pomagati kod tajnog glasovanja. 

Članak 78. 
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog 
glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće. 
Broj glasačkih kutija i mjesta na koje će se postaviti određuje predsjednik Općinskog vijeća. 
 

Članak 79. 
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića. 
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje. 
 

Članak 80. 
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno. 
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić 
koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, 
kao i listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira. 
 

Članak 81. 
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik 
Općinskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata 
glasovanja u dvorani u kojoj se održava sjednica. Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi 
predanih glasačkih listića. Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u 
prisutnosti vijećnika koji su mu pomagali kod samog glasovanja. 
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj  je 
provedeno tajno glasovanje. 
 
 
XII. ZAPISNICI 

Članak 82. 
O radu sjednice vodi se zapisnik. 
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o 
sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama. 
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. 
 

Članak 83. 
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne 
sjednice. 
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O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba 
prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena. 
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s 
prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. 
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik. 
Izvornike zapisnika sjednica Općinskog vijeća čuva upravno tijelo u čijoj je nadležnosti 
obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća. 

 
Članak 84. 

Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice čuva upravno 
tijelo u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća. 
Upravno tijelo u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih poslova za potrebe 
Općinskog vijeća je dužno omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak 
sjednice. 
 
XIII. JAVNOST  RADA 
 

Članak 85. 
Sjednice Općinskog Vijeća su javne. 
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, 
ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobilne 
uređaje i dr.). 
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, 
predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća. 
Osobe koje prate rad Općinskog vijeća, a koriste mobilni uređaj Predsjednik Općinskog vijeća 
će udaljiti sa sjednice.  

Članak 86. 
O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, 
oglasne ploče ili objavom na web stranicama Općine Višnjan - www.visnjan.hr. 
 

Članak 87. 
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima 
klasificirani određenim stupnjem tajnosti. 
 

Članak 88. 
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i 
radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o 
čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. 
 
 
 
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 89. 
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine 
Višnjan  donesen na sjednici 5. travnja 2013. godine (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 
1/2013.) te Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Višnjan donesene na 
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sjednici Općinskog vijeća Općine Višnjan 20. srpnja 2017. godine (Službeni glasnik Općine 
Višnjan broj 3/2017.) 
 
Ovaj Poslovnik Općinskog vijeća Općine Višnjan  stupa na snagu danom donošenja, a objavit 
će se u Službenom glasniku Općine Višnjan. 
 
 
 
KLASA:023-05/18/01-02 
URBROJ: 2167-03-01/18-02 
Višnjan -Visignano, 7. lipnja 2018. godine 
 
 
                    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 

      Predsjednik Općinskog vijeća Općine Višnjan 
                                  Petar Radovan, v.r. 

        
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Službeni glasnik Općine Višnjan     Broj 2/2018                  Stranica 18 

 

 

 

 

 

8. 
 
Sukladno odredbama članka 48. Statuta  Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 
broj 1/2013.) i članka 14. poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Višnjan (Službeni 
glasnik Općine Višnjan broj 1/2013.), Općinsko vijeće Općine Višnjan, na svojoj sjednici 
održanoj dana 7. lipnja 2018. godine, donosi 
 
 
 

ODLUKU 
o razrješenju dužnosti potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan 

 
 

Članak 1. 
 

Vijećnica ANA ČERNJUL razrješuje se dužnosti druge potpredsjednice Općinskog vijeća 
Općine Višnjan danom stupanja na snagu ove Odluke. 
 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku“ Općine Višnjan. 
 
 
 
KLASA 023-05/18/01-02 
URBROJ: 2167-03-01/18-03 
Višnjan – Visignano, 7. lipnja 2018. godine 
 
          
 
 
 
       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 
                   Predsjednik Općinskog vijeća  
             Petar Radovan, v.r. 
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9.  
 
 

Na osnovu članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13), 
te članka 18. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/13., 3/17.), 
Općinsko vijeće Općine Višnjan, na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donosi  

 

 

ODLUKU O PONIŠTENJU 
Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Višnjan 
i 

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Višnjan 

 
 

Članak 1. 

Poništavaju se Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Višnjan donesena na sjednici Općinskog vijeća Općine Višnjan dana 3. listopada 2016. 
godine, a koja je objavljena u Službenom glasniku Općine Višnjan broj 2/2016 te Odluka o 
izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Višnjan donesena na sjednici Općinskog vijeća Općine Višnjan dana 5. prosinca 2016. 
godine, a koja je objavljena u Službenom glasniku Općine Višnjan broj 3/2016. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Višnjan.  

 

KLASA: 023-05/18/01-02 
URBROJ: 2167-03-01/18-04 
Višnjan, Visignano, 7. lipnja 2018. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN             
         Predsjednik Općinskog vijeća  

      Petar Radovan, v.r. 
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10. 
 
Na osnovu članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13), 
te članka 18. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/13., 3/17.), 
Općinsko vijeće Općine Višnjan, na sjednici održanoj 7. lipnja  2018. godine donosi  

 

 

ODLUKU O PONIŠTENJU 
Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  

„Gospodarska zona Višnjan – Milanezi“  
 
 

Članak 1. 

Poništava se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
„Gospodarska zona Višnjan – Milanezi“ donesena na sjednici Općinskog vijeća Općine 
Višnjan dana 18. prosinca 2014. godine, a koja je objavljena u Službenom glasniku Općine 
Višnjan broj 4/2014. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Višnjan.  

 

 

KLASA: 023-05/18/01-02 
URBROJ: 2167-03-01/18-05 
Višnjan, Visignano, 7. lipnja 2018. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN             
         Predsjednik Općinskog vijeća  

      Petar Radovan, v.r. 
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11. 
 

Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne Novine broj 20/2018.) te 
članka 37. Statuta  Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013.), Općinsko 
vijeće Općine Višnjan na svojoj sjednici održanoj dana 7. lipnja 2018. godine, donosi 
 

 
 

ODLUKU 
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Višnjan 
 
 
 

Članak 1. 
 

Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
za Općinu Višnjan KLASA: 023-05/18/01-02, URBROJ: 2167-03-01/18-07 od 7. lipnja 2018. 
godine koji čini sastavni dio ove Odluke. 
 
 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku“ Općine 
Višnjan. 
 
 
 
 
KLASA 023-05/18/01-02 
URBROJ: 2167-03-01/18-06 
Višnjan – Visignano, 7. lipnja 2018. godine 
 
          
 
 
 
       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 
                   Predsjednik Općinskog vijeća  
                Petar Radovan, v.r. 
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12. 
 

Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a u skladu 
sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), Zakonom o zaštiti 
okoliša (NN 80/13), Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-
2015. godine (NN 85/07, NN 126/10, NN 31/11) te Planom gospodarenja otpadom Istarske 
županije za razdoblje do 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Višnjan na svojoj sjednici 
održanoj dana 7. lipnja 2018. godine, donosi 
 

 
 

ODLUKU 
o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Višnjan za razdoblje do 2020. godine 

 
 
 

Članak 1. 
 

Usvaja se Plan gospodarenja otpadom Općine Višnjan za razdoblje do 2020. godine KLASA: 
023-05/18/01-02, URBROJ: 2167-03-01/18-08 od 7. lipnja 2018. godine 
 
 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku“ Općine 
Višnjan. 
 
 
 
 
KLASA 023-05/18/01-02 
URBROJ: 2167-03-01/18-08-02 
Višnjan – Visignano, 7. lipnja 2018. godine 
 
          
 
       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 
                   Predsjednik Općinskog vijeća  
               Petar Radovan, v.r. 
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Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a u skladu sa 
Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), Zakonom o zaštiti 
okoliša (NN 80/13), Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-
2015. godine (NN 85/07, NN 126/10, NN 31/11) te Planom gospodarenja otpadom Istarske 
županije za razdoblje do 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Višnjan na svojoj sjednici 
održanoj dana 7. lipnja 2018. godine, donosi 
 

 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE VIŠNJAN 

za razdoblje do 2020. godine 

                                               

 

 

 

   

Boškovićev uspon 16, 52100 Pula 
www.ekoadria.hr,  
e-mail: ekoadria@ekoadria.hr 
tel.052/386 - 332 

 

 

 

Višnjan, 2014. 
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KLJUČNI POJMOVI 

 
1. »biootpad« je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz 
kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz 
proizvodnje prehrambenih proizvoda; 
2. »biorazgradivi komunalni otpad« je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi 
i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, 
šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad; 
3. »centar za gospodarenje otpadom« je sklop više međusobno funkcionalno i/ili 
tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada; 
4. »građevina za gospodarenje otpadom« je građevina za sakupljanje otpada (skladište 
otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za 
gospodarenje otpadom. Ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom građevina 
druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost oporabe otpada; 
5. »građevni otpad« je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, 
uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, 
koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg 
građenja je nastao; 
6. »inertni otpad« je otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili 
biološkim promjenama; 
7. »krupni (glomazni) komunalni otpad« je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili 
mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
određen je naputkom iz članka 29. stavka 11. ovoga Zakona; 
8. »komunalni otpad« je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu 
sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i 
šumarstva; 
9. »miješani komunalni otpad« je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz 
ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim 
postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u 
Katalogu otpada označen kao 20 03 01; 
10. »neopasni otpad« je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava 
određenih Dodatkom III. Zakona održivom gospodarenju otpada (NN 94/13); 
11. »odvojeno sakupljanje« je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema 
njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva 
otpada; 
12. »opasni otpad« je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih 
Dodatkom III.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13); 
13. »otpad« je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora 
odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada 
nužni u svrhu zaštite javnog interesa; 
14. »postupci gospodarenja otpadom« su: sakupljanje otpada, interventno sakupljanje 
otpada, priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe i zbrinjavanja, postupci 
oporabe i zbrinjavanja, trgovanje otpadom, posredovanje u gospodarenju otpadom, 
prijevoz otpada, energetska oporaba određenog otpada, sakupljanje otpada u reciklažno 
dvorište i privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada; 
15. »proizvodni otpad« je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i 
drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom 
procesu istog proizvođača; 
16. »proizvođač otpada« je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja 
prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva 
otpada; 
17. »reciklažno dvorište« je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom 
prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada; 
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18. »mobilno reciklažno dvorište« je mobilna jedinica, pokretna tehnička jedinica koja 
nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih 
količina posebnih vrsta otpada; 
19. »reciklažno dvorište za građevni otpad« je građevina namijenjena razvrstavanju, 
mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada; 
20. »recikliranje« je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog 
materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za 
izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u 
materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje; 
21. »sakupljanje otpada« je prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje 
otpada i skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu; 
22. »skladištenje otpada« je privremeni smještaj otpada u skladištu najduže do godinu 
dana; 
23. »sprječavanje nastanka otpada« su mjere poduzete prije nego li je tvar, materijal ili 
proizvod postao otpad, a kojima se smanjuju: 

a) količine otpada uključujući ponovnu uporabu proizvoda ili     produženje 
životnog vijeka proizvoda, 

b) štetan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi ili 
c) sadržaj štetnih tvari u materijalima i proizvodima; 

24. »vlasnik otpada« je osoba koja je nositelj materijalnih i drugih prava i obveza u vezi 
otpada. 
 
1.  UVOD 

 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) – u daljnjem tekstu Zakon, u 

članku 21. navedeno je da su jedinice lokalne samouprave - u daljnjem tekstu JLS, pa 

tako i Općina Višnjan, dužne izraditi Plan gospodarenja otpadom - u daljnjem tekstu 

Plan, te za prijedlog Plana ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice 

područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša. 

Plan se donosi za razdoblje od 6 godina a njegove izmjene prema potrebi. Planom 

gospodarenja otpadom se određuje i usmjerava gospodarenje otpadom, analizira 

postojeće stanje te daju smjernice za njegovo unaprjeđenje. 

Općina Višnjan sukladno obavezi prema Zakonu, a u skladu sa Strategijom gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13), Planom 

gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine (NN 

85/07, 126/10, 31/11) te Planom gospodarenja otpadom Istarske županije za razdoblje 

do 2015. godine donosi Plan gospodarenja otpadom Općine Višnjan – u daljnjem tekstu 

Plan. 

Plan prema Zakonu (čl. 21.) obuhvaća: 
analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice 

lokalne samouprave, uključujući ostvarivanje ciljeva, 
podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, 

odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva, 
podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom 

te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, 
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podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, 
mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, 

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, 
opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama 

otpada, 
mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada, 
mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada, 
popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana, 

10.organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera    

gospodarenja otpadom, 

11.rokove i nositelje izvršenja Plana. 

 

2.  ZAKONODAVSTVO RH ZA PODRUČJE GOSPODARENJA OTPADOM 

 

Pregled glavnih propisa koji su direktno vezani za  gospodarenje otpadom u općinama: 
- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, NN 130/05 
- Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 

59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 
90/11, 144/12, 94/13, 153/13 

- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom 
opasnog otpada, NN 50/05, 39/09 

- Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom, NN 32/98 
- Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i 

mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom, NN 71/04 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 23/14, 51/14 
- Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu NN 97/05, 115/05, 81/08,  31/09, 

156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13  
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom NN 38/08 
- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za 

odlagališta otpada NN 117/07, 111/11, 17/13, 62/13 
- Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom NN 

42/14, 48/14, 107/14 
- Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest NN 

42/07 
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima NN 133/06, NN 

31/09, 156/09, 45/12, 86/13 
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 

91/11, 45/12, 86/13 
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama NN 40/06, NN 31/09, NN 156/09, NN 

111/11, 86/13 
- Pravilnik o vrstama otpada, NN 27/96 
- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom, NN 123/97, 112/01, 23/07 
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima 

nekretnina u jedinicama lokalne samouprave, NN 59/06, 109/12 
Postoji još niz propisa koji na neki način utječu, indirektno ili direktno, na način 
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gospodarenja otpadom, kao i onih koji se tiču pitanja zaštite okoliša na području JLS  kao 
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09), a vezani su za provedbu 
i nadzor nad objektima (turističkim, gospodarskim) u tijeku izgradnje i kasnijeg rada. 
 

2.1. Zakonske obaveze i kaznene odredbe za jedinice lokalne samouprave 
(JLS) 

Prema Zakonu, gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom.   
Po mjestu nastanka otpad se dijeli na: 

- komunalni i  
- proizvodni. 

Ovisno o svojstvima otpada dijelimo ga na : 
- opasni, 
- neopasni i  
- inertni otpad. 

Prema Strategiji gospodarenja otpadom RH, Planu gospodarenja otpadom RH i Planu 
gospodarenja otpadom Istarske županije, cilj je smanjiti nastajanje otpada, smanjiti 
rizike od otpada (uspostavom sustava koji će djelovati tako da u komunalnom otpadu ne 
bude opasnog otpada) i smanjiti količine koje se odlažu. 
U komunalnom otpadu su vrijedni sastojci koji se dijelom mogu reciklirati, kompostirati i 
na koncu, ostatak se može upotrijebiti kao izvor energije.  
Gradnja građevina namijenjenih skladištenju, obradi i zbrinjavanju otpada (u ovom 
slučaju reciklažnih dvorišta) od interesa je za Općinu Višnjan ali i za Republiku Hrvatsku.  
Prema Zakonu, JLS 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, te uklanjanje tako odbačenog otpada, 
provedbu Plana gospodarenja otpadom RH, te ovog Plana, 
provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i 
mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

Provedbu navedenih obveza JLS je dužna osigurati na kvalitetan, postojan i ekonomski 
učinkovit način, mjerama koje su u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i 
gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.  
Kako bi se spriječilo odbacivanje otpada u okoliš i zaštitilo isti, JLS je dužna provoditi 
slijedeće mjere: 

- uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,  
- uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, 
- provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja JLS radi utvrđivanja postojanja 

odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine 
evidentirano postojanje odbačenog otpada,  

- druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela JLS o mjerama za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. 

Odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i 

tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada osigurava JLS  na način da se 

osigura: 
funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom 

području kao prijelaznog rješenja do izgradnje reciklažnog dvorišta, 
postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog 

papira, metala, stakla, plastike i tekstila  na javnoj površini, 
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obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne 
jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog 
papira, metala, stakla, plastike i tekstila i 

usluga prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika 
usluge. 

JLS koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog 
reciklažnog dvorišta.  
3.   OPĆI PODACI O OPĆINI VIŠNJAN 
 
Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 
125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13 i 44/13) određuje se područje Općine 
Višnjan.  

 

Slika 1.: Teritorijalna granica Općine Višnjan 

 

 

Općina Višnjan je imala prema popisu stanovništva iz 2011. godine 2.274 stanovnika. 

Prema tom popisu broj stanovnika po naseljima iznosi:  

Tablica 1.: Broj stanovnika u Općini Višnjan prema popisu stanovništva iz 2011. godine 

Naselje 
Broj stanovnika prema 
popisu iz 2011. godine 

Anžići 42 
Babudri 8 
Bačva 21 
Barat 23 
Barići 25 

Baškoti 63 
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Benčani 25 
Bokići 21 

Broskvari 16 
Bucalovići 1 
Bujarići - 
Butori 7 
Cerion 66 
Cvitani 35 
Deklevi 25 
Diklići 47 
Fabci 49 
Farini 53 

Gambetići 15 
Kelci - 
Kočići 12 

Kolumbera 29 
Korlevići 15 
Košutići 9 
Kurjavići 30 
Legovići 10 
Majkusi 26 
Mališi 11 

Maretići 1 
Markovac 163 
Milanezi 14 
Prašćari 17 
Prhati 53 

Prkovići - 
Pršurići 62 

Radoši kod Višnjana 49 
Radovani 48 
Rafaeli 8 
Rapavel 88 
Ribarići - 
Sinožići 56 
Smolici 34 

Srebrnići 7 
Strpačići 34 

Sveti Ivan 17 
Štuti 37 
Tićan 16 
Tripari 21 
Vejaki 18 

Višnjan-Visignano 694 
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Izvor: www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/censustabsxls.htm 
U Općini Višnjan broj stanova i kuća za stalno stanovanje zastupljen je najvećim udjelom 
u ukupnom broju stanova i kuća što je vidljivo i iz slijedećih podataka: 
Tablica 2.: Stanovi i kuće prema načinu korištenja 

Stanovi prema načinu korištenja Broj 
% od ukupnog 

broja 

Stanovi i kuće za stalno stanovanje 1139 79 

Stanovi i kuće koji se koriste povremeno 
(stanovi za odmor) 107 7 

Stanovi i kuće u kojima se samo obavlja 
djelatnost 

200 14 

UKUPNO 1.068 100 

Izvor: Općina Višnjan 
Prema podacima Turističke zajednice Općine Višnjan broj gostiju u 2013. godini bio je 
1.407 a broj noćenja 16.687. 
4.  ANALIZA, TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA 
PODRUČJU OPĆINE VIŠNJAN, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA 
Na području Općine Višnjan, poslove vezano uz gospodarenje komunalnim i neopasnim 
otpadom obavlja komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. iz Poreča. 
Općina Višnjan je suoosnivač komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o. i to u 1,38%-om 
vlasništvu.   

 

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja se specijalnim vozilima za tu namjenu, a 

koja odgovaraju sanitarno-tehničkim i higijenskim propisima.  

Isporučitelj osigurava spremnike za papir i karton, staklo i pet ambalažu sukladno 

Programu koje donosi nadležno tijelo Općine. 

Isporučitelj osigurava posude i odvoz za glomazni otpad sukladno program koji donosi 

upravno tijelo JLS na području na kojem isporučitelj usluge obavlja komunalne usluge. 

Bio otpad zbrinjava se u posebne vrećice koje korisnik usluge nabavlja kod isporučitelja 

usluge sukladno važećem cjeniku. 

Korisnici su dužni komunalni otpad odlagati u posude za otpad, u zatvorenim vrećicama, 

na način da se isti ne rasipa, te su dužni posudu zatvoriti. 

 

Otpad se odvozi u ljetno-zimskom Terminskom planu odvoza (koji svake godine propisuje 

komunalna tvrtka Usluga Poreč d.o.o.). 

Vranići kod Višnjana 58 
Vrhjani 14 
Zoričići 22 

Ženodraga 25 
Žikovići 9 
Žužići 25 

UKUPNO 2.274 
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Također, Općina Višnjan je osnivač Montenes društva s ograničenom odgovornošću za 

održavanje i izgradnju komunalne infrastructure.  

Komunalne djelatnosti koje obavlja Montenes d.o.o. su: 
čišćenje i održavanje javnih površina, 
izgradnja i održavanje javnih cesta, 
izgradnja i održavanje parkova, zelenih i javnih površina, 
izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta, 
izgradnja i održavanje groblja i mrtvačnica. 

Na području Općine Višnjan proizvedeni otpad sakuplja se u posudama za otpad i 

kontejnerima raznih zapremina i to: 

 

Tablica 3.: Podaci o lokacijama na kojima su smješteni kontejneri te zapremina 

kontejnera 
Rd. br. LOKACIJE 1100L 240L 750L VOLUMEN 

1. VIŠNJAN 31 35 3 44750 

2. INA BAČVA 7   7700 

3. ŠTACIJON FARINI 1 4  2060 

4. FARINI 2 2  2680 

5. KOLUMBERA 1 1  1340 

6. MILANEZI 1 3  1820 

7. MARKOVAC 11 4 1 13810 

8. BAŠKOTI 3 4  4260 

9. BROSKVARI 1 1  1340 

10. KORLEVIĆI 1 1  1340 

11. BARAT 4 1  4640 

12. STRPAĆIĆI 1 5  2300 

13. BABUDRI  2  480 

14. LEGOVIĆI 1 1  1340 

15. BUCALOVIĆI 1   1100 

16. ŽUŽIĆI 1 5  2300 

17. ZORIĆIĆI 3   3300 

18. RADOVANI 3 1  3540 

19. VRHLJANI 1 1  1340 

20. CVITANI 4   4400 

21. GAMBETIĆI 1 1  1340 

22. FABCI 2 4  3160 

23. BRKO DRVO 1   1100 

24. TRIPARI 1 3  1820 

25. SVETI IVAN 1 1  1340 

26. MAJKUSI 2 2  2680 
27. BRATOVIĆI 2 3  2920 
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28. SINOŽIĆI 5 7  7180 

29. PRKOVIĆI  2  480 

30. PRŠURIĆI 4 7  6080 

31. ŽENODRAGA 1 5  2300 

32. KOŠUTIĆI 1 1  1340 

33. BAČVA 3 1  3540 

34. RAFAELI 1 2  1580 

35. ŽIKOVIĆI 1 3  1820 

36. MALŠI   2  480 

37. ANŽIĆI 5 5 1 7450 

38. RAPAVEA 5 2  5980 

39. SMOLICI 1 7  2780 

40. KURJAVIĆI 1 3  1820 

41. MONTANA REST. 1   1100 

42. PRAŠĆARI 2   2200 

43. BARIĆI 2 3  2920 

44. DIKLIĆI 3 1  3540 

45. CERION 3 3  4020 

46. PERHATI 4 1  4640 

47. VRANIĆI 3 5  4500 

48. VEJAKI 1 5  2300 

49. TIĆAN 1 2  1580 

50. ŠTUTI 1 3  1820 

51. TIĆAN ZVJ.  1  240 

52. BUTORI 1 5  2300 

53. BENČANI 1 5  2300 

54. KOČIĆI 1 1  1340 

55. DEKLEVI 2   2200 

56. SREBRNIĆI 1 1  1340 

Izvor: Usluga Poreč d.o.o. 

 

Prema podacima komunalnog društva Usluga Poreč d.o.o. iz Poreča u periodu od 2009.-

2013. godine sakupljene su slijedeće količine proizvedenog komunalnog otpada:  

 

Tablica 4.: Količine komunalnog otpada, KB 20 03 01- Miješani komunalni otpad, 

sakupljenog na području Općine Višnjan u periodu od 2009.- 2013. godine 

Godina Količina/t 

2009. 1.080,46 

2010. 991,54 

2011. 893,75 
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2012. 877,35 

2013. 893.70 

Izvor: Usluga Poreč d.o.o, Poreč 

Uz ove predane količine miješanog komunalnog otpada, Usluga Poreč d.o.o., Poreč je u 

periodu od 2009.-2013. godine sakupila i slijedeće vrste proizvednih vrsta otpada: 

 

Tablica 5.: Količine ostalih proizvedenih provrsta otpada sakupljenih na području Općine 

Višnjan u periodu od 2009.-2013. godine 

God. Ključni broj 
otpada 

Naziv otpada Količina/t 

2009. 

15 01 01 ambalaža od papira i kartona 16,84 

15 01 02 ambalaža od plastike 0,09 

15 01 07 ambalaža od stakla 1,95 

17 04 07 mješani metali 2,92 

20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja 
nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,63 

20 02 01 zeleni otpad 109,20 

2010. 

15 01 01 ambalaža od papira i kartona 16,94 

15 01 02 ambalaža od plastike 1,46 

15 01 07 ambalaža od stakla 4,53 

17 04 07 miješani metali 0,47 

20 01 36 
odbačena električna i elektronička oprema, koja 
nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,60 

20 02 01 biorazgradivi otpad 98,12 

2011. 

15 01 01 ambalaža od papira i kartona 29,20 

15 01 02 ambalaža od plastike 0,28 

15 01 07 ambalaža od stakla 5,52 

17 04 07 miješani metali 0,31 

20 01 36 
odbačena električna i elektronička oprema, koja 
nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,59 

20 01 39 plastika 0,60 

20 02 01 biorazgradivi otpad 195,90 

2012. 

15 01 01 ambalaža od papira i kartona 29,80 

15 01 02 ambalaža od plastike 1,70 

15 01 07 ambalaža od stakla 3,22 

17 04 07 miješani metali 0,04 

20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja 
nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,74 

20 01 39 plastika 1,23 

20 02 01 biorazgradivi otpad 156,49 
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2013. 

15 01 01 ambalaža od papira i kartona 24,95 

15 01 02 ambalaža od plastike 1,91 

15 01 04 ambalaža od metala 0,23 

15 01 07 ambalaža od stakla 3,00 

17 04 07 miješani metali 0,53 

20 01 01 papir i karton 11,35 

20 01 36 
odbačena električna i elektronička oprema, koja 
nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 0,26 

20 01 39 plastika 0,75 

20 02 01 biorazgradivi otpad 162,70 

20 03 07 glomazni otpad 0,60 

Izvor: Usluga Poreč d.o.o, Poreč 

Tablica 6.: Prosječna količina proizvedenog miješanog komunalnog otpada po stanovniku 

Općine Višnjan 

God. 
Miješani 

komunalni 
otpad t/god. 

Dana u 
godini Prosjek   

Broj 
stanovnika 

Općine Višnjan 

Količina 
proizvedenog miješ. 

kom. otpada 
stanovnik/dan (kg) 

2009. 1.080,46 

365 947,36 2274 1,15 

2010. 991,54 

2011. 893,75 

2012. 877,35 

2013. 893,70 

 

Izračun: 

(1.080,46+991,54+893,75+877,35+893,70)/5=947,36 

947,36/2274=0,42/365=0,00115x1000=1,15 

 

Tablica 7.: Prosječna količina proizvedenih ostalih vrsta otpada po stanovniku Općine 

Višnjan 

God.  
Ostale vrste 

otpada 
t/god. 

Dana u 
godini 

Prosjek  
Broj 

stanovnika 
Općine Višnjan 

Količina proizvedenih 
ostalih vrsta  otpada 
stanovnik/dan (kg) 

2009. 131,63 

365 177,13 2274 0,22 

2010. 122,12 

2011. 232,40 

2012. 193,22 

2013. 206,28 
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Izračun: 
(131,63+122,12+232,40+193,22+206,28)/5=177,13 
177,13/2274=0,08/365=0,00022x1000=0,22 
 
Iz tablice 6. i 7. vidljivo je da ukupna proječna količina otpada koju je proizveo stanovnik 
Općine Višnjan u periodu od 2009.-2013. godine iznosi 1,37 kg po danu 
(1,15+0,22=1,37) ili 500,05 kg godišnje (1,37x365=500,05).  
U izračunu nije korišten podatak o broju ukupnih noćenja na području Općine Višnjan za 
navedeni period.  
Prema izvješću AZO o komunalnom otpadu za 2011. godinu u RH je u 2011. godini 
prikupljeno 5% manje komunalnog otpada iz kućanstva u odnosu na 2010. godinu. Udio 
odvojeno sakupljenog otpada je za 2% više nego u 2010.godini i iznosio je 16% od 
ukupno količine.  
Možemo planirati da će se količina nerazvrstanog komunalnog otpada smanjivati, a 
povećavati udio odvojeno sakupljenog otpada. Isto tako, udio biorazgradivog 
komunalnog otpada smanjivati će se jer će Općina Višnjan abaviti kompostere za 
korisnike koji stanuju u privatnim kućama s okućnicom, te će isti odvajati biorazgradivi 
komunalni otpad iz miješanog komunalnog otpada.   
 
Sastav komunalnog otpada prema sadašnjim podacima posljednjeg Izvješća o 
komunalnom otpadu za 2012. godinu dostupnim na internet stranicama www.azo.hr: 
 
Graf 1.: Prosječan sastav komunalnog otpada 

 

Izvor: Izvješće o komunalnom otpadu 2012. (www.azo.hr) 

Iz grafičkog prikaza 1. je vidljivo koliki je udio iskoristivog i vrijednog otpada u 

ukupnoj količini komunalnog otpada, a najveći postotak odnosi se na papir i 

karton, glomazni otpad i biootpad. Te su tri kategorije otpada one na koje treba 

obratiti posebnu pozornost i usmjeriti buduće aktivnosti djelovanja u cilju 

njihovog izdvajanja iz komunalnog otpada. 
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Tablica 8.: Predviđena struktura komunalnog otpada u Općini Višnjan prema podacima iz 

grafičkog prikaza 1.: 

Izvješće o kom. otpadu 
2012. (www.azo.hr) 

Udio 
"sirovina" 

u kom. 
otpadu 

Predviđene količine "sirovina" u miješanom 
komunalnom otpadu u Općini Višnjan 

god./(t) 
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Vrsta materijala % 1080.46 991.46 893.75 877.35 893.70 

Papir i karton 35.8 386.80 354.94 319.96 314.09 319.94 

Glomazni otpad 19.58 211.55 194.13 175.00 171.79 174.99 

Biootpad 14.6 157.75 144.75 130.49 128.09 130.48 

Staklo 9.69 104.70 96.07 86.60 85.02 86.60 

Plastika 6.91 74.66 68.51 61.76 60.62 61.75 

Zemlja i kamenje 4.94 53.37 48.98 44.15 43.34 44.15 

Metal 4.35 47.00 43.13 38.88 38.16 38.88 

El. i elektronički otpad 2.99 32.31 29.64 26.72 26.23 26.72 

Drvo 1.04 11.24 10.31 9.30 9.12 9.29 

Baterije i akumulatori 0.09 0.97 0.89 0.80 0.79 0.80 

Tekstil 0.01 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 

 

Planom gospodarenja otpadom u RH za razdoblje od 2007.-2015. godine planira se 

dostići postotak od 23% odvojeno sakupljenog komunalnog otpada. 
 

Na području Općine Višnjan postoje evidentirana divlja odlagališta otpada (detaljnjije u 

poglavlju 7.). 
 

Ciljevi na području gospodarenja otpadom u Općini Višnjan su sljedeći: 
 
Tablica 9.: Ciljevi koji se žele postići u gospodarenju otpadom 

C1 Sanacija, zatvaranje i sprječavanje nastajanja divljih odlagališta 

C2 
Povećanje udjela odvojeno sakupljenih posebnih kategorija otpada iz komunalnog 
otpada, s naglaskom na izdvajanje biootpada 

C3 Sprječavanje nastajanja otpada na izvoru 

C4 
Uspostava sistema sakupljanja razvrstanog otpada, obrade nerazvrstanog otpada,  i 
kompostiranja „zelenog „- biorazgradivog otpada  

C5 Razvijati svijest građana za okoliš i održivi razvoj 

 

U daljnjem tekstu razrađuju se mjere i rokovi, te nositelji aktivnosti za ostvarenje 

navedenih ciljeva. 
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5. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 
SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG 
OTPADA 
  

Prema podacima komunalnog društva Usluga Poreč d.o.o. iz Poreča u periodu od 2009.-

2013. godine sakupljene su slijedeće količine komunalnog otpada:  

 

Tablica 10.: Količine komunalnog otpada, KB 20 03 01- Miješani komunalni otpad, 

sakupljenog na području Općine Višnjan u periodu od 2009.- 2013. godine 

Godina Količina/t 

2009. 1080,46 

2010. 991,54 

2011. 893,75 

2012. 877,35 

2013. 893,70 

Izvor: Usluga Poreč d.o.o, Poreč 

 

Uz ove predane količine miješanog komunalnog otpada, Usluga Poreč d.o.o., Poreč je u 

periodu od 2009.-2013. godine sakupila i slijedeće vrste otpada: 

 

Tablica 11.: Količine glomaznog otpada sakupljenog na području Općine Višnjan u 

periodu od 2009.- 2013. godine 

God. 
Ključni broj 

otpada 
Naziv otpada Količina/t 

2009. 

15 01 01 ambalaža od papira i kartona 16,84 

15 01 02 ambalaža od plastike 0,09 

15 01 07 ambalaža od stakla 1,95 

17 04 07 mješani metali 2,92 

20 01 36 
odbačena električna i elektronička oprema, koja 
nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 0,63 

20 02 01 zeleni otpad 109,20 

2010. 

15 01 01 ambalaža od papira i kartona 16,94 

15 01 02 ambalaža od plastike 1,46 

15 01 07 ambalaža od stakla 4,53 

17 04 07 miješani metali 0,47 

20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja 
nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,60 

20 02 01 biorazgradivi otpad 98,12 

2011. 15 01 01 ambalaža od papira i kartona 29,20 
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15 01 02 ambalaža od plastike 0,28 

15 01 07 ambalaža od stakla 5,52 

17 04 07 miješani metali 0,31 

20 01 36 
odbačena električna i elektronička oprema, koja 
nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 0,59 

20 01 39 plastika 0,60 

20 02 01 biorazgradivi otpad 195,90 

2012. 

15 01 01 ambalaža od papira i kartona 29,80 

15 01 02 ambalaža od plastike 1,70 

15 01 07 ambalaža od stakla 3,22 

17 04 07 miješani metali 0,04 

20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja 
nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,74 

20 01 39 plastika 1,23 

20 02 01 biorazgradivi otpad 156,49 

2013. 

15 01 01 ambalaža od papira i kartona 24,95 

15 01 02 ambalaža od plastike 1,91 

15 01 04 ambalaža od metala 0,23 

15 01 07 ambalaža od stakla 3,00 

17 04 07 miješani metali 0,53 

20 01 01 papir i karton 11,35 

20 01 36 
odbačena električna i elektronička oprema, koja 
nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 0,26 

20 01 39 plastika 0,75 

20 02 01 biorazgradivi otpad 162,70 

20 03 07 glomazni otpad 0,60 

Izvor: Usluga Poreč d.o.o, Poreč 

 

Kako je cilj Općine Višnjan povećanje udjela odvojenog sakupljanja posebnih kategorija 

otpada potrebno je uzeti u obzir i slijedeće: 

Biorazgradivi komunalni otpad sadrži tvari i predmete koji se kategoriziraju sljedećim 

vrstama otpada propisanim posebnim propisom koje uređuje Katalog otpada: 
- 15 01 01 – ambalaža od papira i kartona, 
- 15 01 03 – ambalaža od drveta, 
- 20 01 01 – papir i karton, 
- 20 01 08 – biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina, 
- 20 01 25 – jestiva ulja i masti, 
- 20 01 38 – drvo koje nije navedeno pod 20 01 37 i  
- 20 02 01 – biorazgradivi otpad. 

 
Udio biorazgradivog komunalnog otpada će se smanjivati jer će Općina Višnjan nabaviti 
kompostere za korisnike koji stanuju u privatnim kućama s okućnicom, te će isti odvajati 
biorazgradivi komunalni otpad iz miješanog komunalnog otpada.   
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Ciljem 4.  Definirano je slijedeće: 

- Izdvojiti 25% biootpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz ukupne mase 

komunalnog otpada najkasnije do 31.12.2015. 

- Izdvojiti 50% biootpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz ukupne mase 

komunalnog otpada najkasnije do 31.12.2017. 

- Izdvojiti 65% biootpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz ukupne mase 

komunalnog otpada najkasnije do 31.12.2019. 

Tablica 12.:Postotak izdvajanja biootpada i biorazradivog komunalnog otpada u 

narednom razdoblju 

 Izračunski postotak 

u masi proizvedenog 

otpada u Općini 

Višnjan 

Do 

31.12.2015. 

% 

Do 

31.12.2017. 

% 

Do 

31.12.2019. 

% 

Papir i 

karton 
35,8 20 25 30 

Glomazni 

otpad 
19,58 Održ post. Održ post. Održ post. 

Biootpad 14,6 13,8 14,2 14.6 

Staklo 9,69 3 6 9 

Plastika 6,91 3 5 6 

Zemlja i 

kamenje 
4,94 

 

2 

 

3 

 

4 

Metal 4,35 2 3 4 

El. i elektro. 

otpad 
2,99 0,5 1,5 2,5 

Drvo 1,04 0,4 0,6 O,9 

Baterije i 

akum. 
0,09 0,01 0,03 0,05 

Tekstil 0,01 0,002 0,008 0,009 

 

Prema prijavljenim podacima za 2010. godinu, na odlagališta u RH odloži se 96% 

proizvedenog biorazgradivog komunalnog otpada, što ukazuje da će veliki problem biti 

dostizanje cilja prema kojemu se do 2014. godine udio biorazgradivog komunalnog 

otpada koji se odlaže na odlagališta treba smanjiti na 75% masenog udjela 

biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog 1997. godine. 
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U slučaju da sastav miješanog komunalnog otpada nije određen, podatak o 

biorazgradivom komunalnom otpadu dobiva se primjenom vrijednosti udjela 

biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu prema preporuci EUROSTAT-a 

(za zemlje koje nemaju određen sastav miješanog komunalnog otpada). Ta vrijednost 

iznosi 67%. Tako dobivenom podatku udjela u miješanom komunalnom otpadu pribraja 

se količina odvojeno sakupljenog biorazgradivog otpada. 
6.  PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA 
GOSPODARENJE OTPADOM 
 

Trenutno ne postoje građevine za gospodarenje otpadom na području Općine Višnajn. Iz 

tog razloga potrebno je izgraditi reciklažno dvorište. Do izgradnje reciklažnog dvorišta 

potrebno je nabaviti mobilno reciklažno dvorište kako bi se stanovnicima (stalnim i 

privremenim) omogućilo izdvajanje posebnih kategorija otpada iz komunalnog otpada, 

posebice problematičnog otpada. 
  

6.1.  Izgradnja reciklažnog dvorišta 
Kako bi se spriječilo nastajanje divljih, a posebno kako bi se odvajao koristan otpad iz 
komunalnog otpada i smanjila njegova ukupna količina potrebno je predvidjeti izgradnju 
reciklažnog dvorišta. 

U postojećem prostornom planu nije određena lokacija za reciklažno dvorište, već će se 

ona planirati u skladu sa izmjenama i dopunama prostornog plana općine. 

Prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14) reciklažno dvorište mora 

udovoljavati osnovnim tehničko-tehnološkim uvjetima: 
1. mora biti označeno sukladno ovome Pravilniku: 

Na glavom ulazu u Reciklažno dvorište mora biti istaknuta oznaka koja treba sadržavati 

slijedeće podatke: 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

SKRAĆENI NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA ILI OBRTA 

BROJ UPISA U OČEVIDNIK RECIKLAŽNIH DVORIŠTA 

RADNO VRIJEME 
2. mora biti opremljeno odgovarajućom vagom, 
3.  mora biti opremljeno videonadzorom ukoliko se u reciklažnom dvorištu obavlja 
trgovanje otpadom. 

Također, potrebno je ispunjavati i ove uvjete: 
• da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na 

tlo, u vode, podzemne vode i more, 
• da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada, 
• da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu, 
• da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene 

upute za rad, 
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• da je građevina opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog 
otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada. 

 
Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti 
odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. 
Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja opasnog otpada mora biti 
pod neprekidnim nadzorom. 
Spremnici za skladištenje otpada moraju biti: 
1. izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada, 
2. izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, 

uzimanje uzoraka te po potrebi osigurati nepropusno zatvaranje, 
3. označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni 

broj i naziv otpada, datum početka skladištenja otpada, te u slučaju opasnog otpada, 
oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada. 

Podna površina skladišta mora biti lako periva i otporna na djelovanje otpada koji se 
skladišti. 
Reciklažno dvorište mora biti opremljeno prirodnom ventilacijom. 
Tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora se 
obavljati na način da se u slučaju izlijevanja ili rasipanja tekućeg otpada spriječi da otpad 
dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda. 
Reciklažno dvorište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i 
otpada koji sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim spremnikom kapaciteta od 
najmanje 110% kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj 
površini tog sekundarnog spremnika, odnosno 25% kapaciteta svih primarnih spremnika 
na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa slijevne površine skladišta, ukoliko 
postoje, moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom do spremnika za obradu 
otpadne vode. 
Tekući otpad nepodudarnih kemijskih svojstava (npr. otpadne lužine i kiseline, oksidansi, 
zapaljive kemikalije i dr.) ne smije se skladištiti jedan pokraj drugoga ili jedan iznad 
drugoga već se isti mora skladištiti u odvojenim prostorijama ili u istoj prostoriji ali u 
prostorima razdvojenim barijerom koja u slučaju istovremenog izlijevanja ili rasipanja 
sprječava kemijske reakcije. 
Tehnološki proces skladištenja otpada koji ima svojstvo H1, H2, H3-A, H3-B i/ili H12 
mora se obavljati u zatvorenom skladištu i odvojeno od drugog otpada. 
 
Popis otpada koji je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati prema 
Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14) dan je u prilogu 1. 
 

6.2 Mobilno reciklažno dvorište 
Kako je do ispunjavanja svih preduvjeta za izgradnju reciklažnog dvorišta potrebno 
stanovnicima Općine Višnjan omogućiti da izdvajaju posebne kategorije otpada iz 
komunalnog otpada Općina Višnjan nabaviti će mobilno reciklažno dvorište. 
Mobilno reciklažno dvorište imati će vanjske dimenzije cca 6,5m x 2,5m x 3m. Nosiva 
konstrukcija je izvedena kao čelična konstrukcija, pod je od pocinčanog lima, zidovi 
debljine cca 50 mm iz sendvič panela ispunjenih poliuretanskom pjenom. Klizna vrata sa 
dvije dulje bočne strane. Mogućnost premještanja mobilnog reciklažnog dvorišta je 
moguća kamionom navlakačem, dizalicom, viličarem.  
 
Oprema koja će biti ugrađena u mobilno reciklažno dvorište: 
- spremnik za plastiku, 
- spremnik za EE otpad, 
- spremnik za metal, 
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- spremnik za papir, 
- spremnik za staklo, 
- spremnik za lijekove, 
- spremnik za otpadne baterije, 
- spremnik za otpadna motorna ulja, 
- spremnik za otpadna jestiva ulja, 
- spremnik za tekstil, 
- spremnik za rabljene filtere, 
- spremnik za stare akumulatore. 
Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta prilagoditi će se korisnicima na način da 
bude i u jutarnjim i popodnevnim satima, prema rasporedu koji će biti izvješen na ulazu 
u prostor koji će se odrediti kao lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta. Predaju otpada 
imati će pravo samo fizičke osobe sa područja Općine Višnjan i to uz predočenje osobne 
iskaznice. O zaprimljenom otpadu voditi će se zakonom predviđena dokumentacija.  
 

6.3 Odlaganje građevnog otpada 
Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad planirat će se u skladu sa prostorno-
planskom dokumentacijom.  
 
7.  PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU 

Na području Općine Višnjan postoje evidentirana divlja odlagališta koja je potrebno  
sanirati. 
 
Tablica 13.: Popis divljih odlagališta na području Općine Višnjan 

 

Rd. 

Br. 

Naziv 

lokacije 
Ko/Kč Vrste otpada/kol. Slika 

1. Dubrava k.č. 748/2 

160103 – otpadne gume, 17 

02 01- drvo, 170904 – 

miješ. grad. otpad i otpad 

od rušenja koji nije naveden 

pod 170901, 170902 i 

170903, 20 01 29 –plastika, 

20 03 01 – miješani kom. 

otpad / 10m³ 

 

2. Palovac 
k.č. 1003, 

1211/6 

15 01 02- ambalaža od 

plastike, 17 02 01- drvo, 20 

03 01 – miješani kom. 

otpad / 20m³ 
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Analizom tipologije otpada utvrđeno je da je na divljim odlagalištima  gotovo 85% 

građevnog otpada, 5% metalnog, 5% opasnog otpada, 5% biorazgradivog otpada. 

Takav sastav otpada ukazuje da: 
- nema kontinuirane kontrole – nadzora područja u kojima se učestalo pojavljuju divlja 

odlagališta otpada, niti se primjenjuju sankcije prema onima koji krše propise o 
pravilnom postupanju s otpadom,  

- nema adekvatne edukacije stanovništva, 
- nema odlagališta građevnog otpada na području općine. 

 

Procijenjena vrijednost sanacije: 

Sanacije ilegalnih odlagališta izvršile bi se na sveukupnoj površini odlagališta. Prema 

cijenama tvrtke Metis d.d., Pula, procijenjena vrijednost sanacije, razvrstavanje otpada 

iznosi 100,00–180,00 kn/m3 odloženog otpada, što ovisi o vrsti odloženog otpada. Cijena 

odvoza iznosi 600,00 kn po odvozu vozilom nosivosti 32m3.  

Za projekciju proračuna cijene sanacije pojedinog divljeg odlagališta uzeti ćemo srednju 

cijenu od 140,00 kn + cijena odvoza. 

Tablica 14.: Ukupne cijene sanacije pojedinih divljih odlagališta na bazi cijene od 140 

kn/m3, te broja odvoza 

Br. Naziv 
Količina 

otpada/m3 

Broj 

odvoza 

Cijena sanacije 

odlagališta 

1. Dubrava 10 1 2.000,00 

2. Palovac 20 1 3.400,00 

 Ukupno: 30 14 5.400,00 

Tablica 15.:  Termini  saniranja divljih odlagališta  

Br. Divlje odlagalište 
Količina 

otpada/m3 
Termin 

1. Dubrava 10 2015. g. 

2. Palovac 20 2015. g. 

 

Redoslijed i dinamika sanacije biti će određeni veličinom divljeg odlagališta. Sanacija 

divljih odlagališta treba obuhvatiti i sve radnje kojima bi se otpad na postojećim divljim 

odlagalištima razvrstao, odvojio opasni od neopasnog ali i izdvojio korisni otpad koji se 

može daljnjim postupcima oporabiti. 

Mjesta većih divljih odlagališta trebaju se staviti pod video nadzor ali takva investicija 

moguća je samo ukoliko se dobiju sredstva izvan proračuna Općine Višnjan. 
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8.  MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI 
SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO - 
INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA 

Općina Višnjan, putem dokumenata prostornog uređenja opredijelila se za uspostavu 

cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, kako bi se osiguralo smanjenje količine otpada 

na mjestu nastanka, iskorištavanje vrijednih stvari i energije, obrađivanje samo onog 

otpada koji preostaje nakon svih mjera izbjegavanja i recikliranja, te odlaganje 

minimalnih količina ostatnog otpada. 

 

Tablica 16.: Ciljevi koji se žele postići u gospodarenju otpadom 

C1 Sanacija, zatvaranje i sprječavanje nastajanja divljih odlagališta 

C2 
Povećanje udjela odvojeno sakupljenih posebnih kategorija otpada iz komunalnog 

otpada, s naglaskom na izdvajanje biootpada 

C3 Sprječavanje nastajanja otpada na izvoru 

C4 
Uspostava sistema sakupljanja razvrstanog otpada, obrade nerazvrstanog otpada,  i 

kompostiranja „zelenog „- biorazgradivog otpada  

C5 Razvijati svijest građana za okoliš i održivi razvoj 

 

Mjere za postizanje zadanih ciljeva 

C1:  

1.Izvršiti detaljan pregled divljeg odlagališta, ograditi ga i onemogućiti daljnji pristup koji 

bi omogućio daljnje odlaganje na isti, razvrstati otpad  na njemu (odvojiti otpad koji se 

može reciklirati, odvojiti komunalni od građevinskog otpada) i pristupiti sanaciji  

2.Nadzor divljeg odlagališta 

3.Uspostaviti službu komunalnog  redarstva 

4.Naplaćivanje kazni za odlaganje otpada na za to nepredviđenom mjestu 

5.Uspostava telefona na koji se 24 sata mogu dojaviti nepravilnosti ili prijaviti počinitelje 

koji nezakonito postupaju s otpadom 

 

C2: 

1.Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta  

2.Izgradnja reciklažnog dvorišta 

3.Osigurati vrećice i/ili kante za izdvajanje papira i kartona 

4.Napraviti novi, motivirajući  cjenik odvoza otpada, plan naplate i sakupljanja otpada 

5.Donijeti novu odluku o komunalnom redu 

6.Pripremiti dokumentaciju potrebnu za dobivanje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i 
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energetsku učinkovitost u sklopu programa “POTICANJE IZBJEGAVANJA I SMANJIVANJA 

NASTAJANJA OTPADA“ 

7.Kontrola korisnika komunalne usluge odvoza otpada putem komunalnog redarstva kao i 

djelatnika komunalne tvrtke 

8.Donošenje nove Odluke o uvjetima isporuke komunalne usluge prikupljanja 

komunalnog otpada koja u sebi uključuje i način naplate iste a prema uvjetima koji će 

biti određeni novom Uredbom o komunalnom otpadu 

 

C3: 
1. Edukacija 

 

C4: 

1.Podijeliti kompostere zainteresiranim kućanstvima 

2.Edukacija 

3.Uspostava sakupljanja posebnih kategorija izdvojenih vrsta otpada iz komunalnog 

otpada po sistemu „od vrata do vrata“ 

 

C5: 

1.Edukacija 

 
 8.1.  Edukacija 
Stanovništvo Općine potrebno je kroz radionice, pisane materijale i predavanja educirati 
o: 

1. potrebama razvrstavanja otpada, 

2. pravilnom postupanju s otpadom, 

3. štetnosti divljih odlagališta po okoliš, 

4. pravilnom korištenju energije i mogućim uštedama energije u domaćinstvima, 

5. mjerama i akcijama koje se namjeravaju poduzeti kako bi se spriječilo 
neovlašteno odlaganje otpada, 

6. mjerama, poticajima i akcijama usmjerenim za štednju energije. 

Za edukaciju je potrebno predvidjeti dinamiku akcija i potrebna sredstva za predavače i 

pisane materijale. 

Edukacija će se provoditi i u suradnji sa nevladinim udrugama za zaštitu okoliša. 

Edukacija će se provoditi najmanje dva puta godišnje. 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira provođenje informativnih 

radionica i materijala o pravilnom postupanju s otpadom. 
 
 8.2.  Akcije prikupljanja otpada 

Na godišnjoj bazi u suradnji sa turističkom zajednicom, školama, vrtićima, udrugama i 
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komunalnim društvom organizirat će se čišćenje okoliša od nepropisno odloženog otpada 

u okoliš. Potrebno je organizirati i akcije prikupljanja papira i kartona, baterija, starih 

ljekova, EE otpada i ostalih vrsta problematičnog otpada kako bi se i kroz akcije korisnici 

educirali o štetnosti istog, ukoliko se ne izdvoji iz komunalnog otpada. 
  

8.3. Suradnja sa vlasnicima turističkih objekata na području Općine  

Prema Pravilniku o vrstama otpada (NN 27/96), članak 4. proizvođač otpada čija se 

vrijedna svojstva mogu iskoristiti dužan je otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno 

sakupljati po vrstama i osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu 

ponovne obrade. 

Na području Općine potrebno je turiste informirati gdje i kako mogu odlagati i razvrstati 

koristan otpad. 

 

8.4.  Odluka o komunalnom redu 

Odluku o komunalnom redu potrebno je uskladiti sa Zakonom kao i sa Uredbom o 

komunalnom otpadu koju se zakonodavac obavezao donijeti.  

Izmjene Odluke o komunalnom redu odnosile bi se na članke  koje govore o:  
- definicijama pojmova (komunalni otpad, građevni otpad, krupni (glomazni) otpad, 

opasan otpad,…, itd),  
- zabrani miješanja različitih vrsta otpada u posude za komunalni otpad, 
- zbrinjavanju građevnog otpada, 
- zabrani odbacivanja otpada u okoliš, 
- zabrani spaljivanja otpada u okolišu (uključujući i biljni otpad), 
- zabrani odlaganja glomaznog i biljnog otpada na javnim površinama,  
- kaznene odredbe u slučaju nepropisnog postupanja sa otpadom, 
- kaznene odredbe za neodvajanje posebne kategorije otpada iz  komunalnog 

otpada, 
- ovlastima osobe koja je zadužena za kontrolu (komunalni redar), 
- dodati članak koji govori o obavezama vlasnika ili predstavnika  stanara u 

višestambenim zgradama vezanim za izgradnju ograđenih i zatvorenih spremišta 
za kante za otpad. 

 

9.  OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I 

POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA 

 

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja 

otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom, i to: 
1. sprječavanje nastanka otpada, 
2. priprema za ponovnu uporabu, 
3. recikliranje, 
4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i  
5. zbrinjavanje otpada. 
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Kao primarnu, dugoročnu i učinkovitu mjeru zaštite okoliša potrebno je težiti mjeri 

izbjegavanja nastanka otpada. 

Opće mjere za izbjegavanje nastanka i smanjenje količina otpada: 
• kupovati proizvode koji se mogu reciklirati, izbjegavati proizvode u jednokratnoj 

ambalaži, kupovati proizvode u povratnoj ambalaži ili kupovati proizvode u većim 
pakiranjima, 

• educirati građanstvo o mogućim načinima izbjegavanja nastanka otpada i/ili 
njegovog mogućeg smanjenja, 

• stimulirati kupovinu ekološki prihvatljivijih proizvoda. 

 

Adekvatno gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko 

zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a osobito kako bi se izbjeglo 

slijedeće: 
1. rizik od onečišćenja voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti, 
2. pojava neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom, 
3. štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te 

drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa, 
4. nastajanje eksplozije ili požara. 

 

Zakon nalaže odvojeno sakupljanje otpada čija se vrijedna svojstva (materijalna i 

energetska) mogu iskoristiti. 

Razvrstavanjem i odvojenim sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se 

njegova ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba otpada u energetske svrhe, uz 

smanjenje količina ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalište otpada.  

Do današnjeg dana su kroz različite Pravilnike regulirani slijedeći načini postupanja s 

posebnim kategorijama otpada i to: 
• ambalažom i ambalažnim otpadom, 
• otpadnim gumama, 
• otpadnom električnom i elektroničkom opremom, 
• otpadnim uljima, 
• otpadnim vozilima, 
• otpadnim baterijama i akumulatorima, 
• građevnim otpadom, 
• otpadom koji sadrži azbest, 
• medicinskim otpadom. 

 

U opasan otpad u miješanom komunalnom otpadu spadaju: 
• istrošene baterije, 
• ambalaža od kemikalija (pesticida, boja, razrjeđivača), ulja, sredstava za čišćenje, 
• fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, 
• posude od tlakom, 



Službeni glasnik Općine Višnjan     Broj 2/2018                  Stranica 56 

 

 

 

 

 

• ostaci lijekova, 
• infektivni materijal, 
• razni drugi predmeti koji sadrže opasne elemente i spojeve. 

 

JLS mora omogućiti odgovarajuću infrastrukturu za odvojeno prikupljanje opasnog 

otpada iz kućanstava putem reciklažnog dvorišta i/ili sakupljanjem na kućnom pragu. 

Isto tako, za kontrolu korisnika – stanovnika (stalnih i povremenih) i turista potrebno je 

uspostaviti učinkovito komunalno redarstvo koje je sposobno educirati korisnike i ako je 

potrebno, kažnjavati iste kako je predviđeno Zakonom i podzakonskim aktima, kao i 

odlukom o komunalnom redu Općine Višnjan.  
10. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I 

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA 

 

Prikupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada koncipirati će se 

različito za sve kategorije stanovnika, povremenih stanovnika i turista na slijedeći način: 

Stanovnici koji žive u privatnim kućama miješani komunalni otpad predavati će na način 

da vise korisnika koristi zajedničku kantu od 1100 litara. U budućnosti, ovisno o 

sredstvima kojima bude Općina raspolagala, korisnicima će se dodjeliti jedna kanta 

zapremine 60 L ili 120 L.  

Na području Općine Višnjan najveći je broj privatnih kuća koje mogu kompostirati vlastiti 

biootpad u svojem dvorištu/vrtu. Potrebno je provesti edukaciju o načinu vrtnog 

kompostiranja za zainteresirane građane.  

 

Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada: 

 

1.Napraviti novi, motivirajući  cjenik odvoza otpada, plan naplate i sakupljanja otpada 

2.Donijeti novu odluku o komunalnom redu 

3.Uspostava komunalnog redarstva 

3.Podijeliti kompostere zainteresiranim kućanstvima 

4.Edukacija 

5.Uspostava telefona na koji se 24 sata mogu dojaviti nepravilnosti ili prijaviti počinitelje 

koji nezakonito postupaju s otpadom 

 
11. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I 

PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA 

 

U narednom razdoblju, nastaviti će se prikupljanje odvojenih kategorija otpada i to: 

stakla, plastike, metala i papira i kartona putem zelenih otoka na koje će korisnici 



Službeni glasnik Općine Višnjan     Broj 2/2018                  Stranica 57 

 

 

 

 

 

dovoziti staklo, papir i karton te metal i plastiku. U budućnosti, ovisno o sredstvima 

Općine i mogućnostima vanjskog financiranja korisnici u privatnim kućama dobiti će i 

kante od 60 litara za staklo, papir i karton i metal i plastiku – set od tri kontejnera 

/posude. 

Općina Višnjan nabaviti će mobilno reciklažno dvorište, a započeti će i s postupkom 

izmjene prostornog plana općine kako bi se osigurao preduvjet za početak izrade 

projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta. Nakon toga izgraditi će se 

reciklažno dvorište. 

 

Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, stakla i plastike, te krupnog (glomaznog) 

otpada: 

1.Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta  

2.Izgradnja reciklažnog dvorišta  

3.Osigurati vrećice i/ili kante za izdvajanje papira i kartona 

4.Napraviti novi, motivirajući cjenik odvoza otpada, plan naplate i sakupljanja otpada 

5.Donijeti novu odluku o komunalnom redu 

6.Uspostava komunalnog redarstva 

7.Uspostava telefona na koji se 24 sata mogu dojaviti nepravilnosti ili prijaviti počinitelje 

koji nezakonito postupaju s otpadom 

8.Edukacija 
 

12.  POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA 

 

Popis projekata za period 2014.-2020. godine:  
1. Izgradnja reciklažnog dvorišta, 
2. Izrada projektne dokumentacije potrebne za dobivanje sredstava Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu programa “POTICANJE IZBJEGAVANJA I 
SMANJIVANJA NASTAJANJA OTPADA“, 

3. Sanacija i zatvaranje divljih odlagališta.  

 
13.  ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA 
ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM 

 

Općina Višnjan dužna je osigurati provedbu mjera gospodarenja otpadom na kvalitetan, 

postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite 

okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada. 

 

Sredstva za provedbu ovog Plana potrebno je osigurati iz: 
• Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 
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• komunalne naknade, 
• sredstva iz strukturnih fondova Europske unije namijenjenih zaštiti okoliša. 

 

Troškovnik ulaganja u nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta i izgradnju reciklažnog 

dvorišta izraditi će Općina Višnjan. 

 

Okvirni troškovi izgradnje sustava gospodarenja komunalnim otpadom prikazani su u 

tablici 17.: 

 

Tablica 17.: Okvirni troškovi izgradnje sustava gospodarenja komunalnim otpadom (nije 

uračunat PDV) 

Vrsta troška 
Okvirna ukupna cijena 

troška 
Vrijeme troška 

Nabava kompostera 

Ovisno o visini nadoknade 

troškova od strane FZOEU 

cca 37.200  kn godišnje 

(310,00 kn/kom - 120 kom. 

godišnje 

2015., 2016. god.  

Nabava mobilnog 

reciklažnog dvorišta 
119.000,00 kn 2015. god. 

Izgradnja reciklažnog 

dvorišta (dokumentacija, 

izgradnja, opremanje) 

10.000.000,00 kn 2016. god. 

Nabava kanti za odvojeno 

sakupljanje otpada 

Ovisno o visini nadoknade 

troškova od strane FZOEU 

cca 200.000,00 kn 

2015., 2016. i 2017. god. 

Trošak sanacije divljih 

odlagališta 
5.400,00 kn 2015. god. 

 
14.  ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

 

Ciljevi Plana gospodarenja otpadom su stvaranje efikasnog sustava gospodarenja 

otpadom. Sustav, osim efikasnosti koja se mora razvijati sa postojećim trendovima na 

terenu, mora biti ekonomski isplativ te po mogućnosti samoodrživ. 

Tablica 18.: Ciljevi koji se žele postići u gospodarenju otpadom 

C1 Sanacija, zatvaranje i sprječavanje nastajanja divljih odlagališta 
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C2 
Povećanje udjela odvojeno sakupljenih posebnih kategorija otpada iz komunalnog 

otpada, s naglaskom na izdvajanje biootpada 

C3 Sprječavanje nastajanja otpada na izvoru 

C4 
Uspostava sistema sakupljanja razvrstanog otpada, obrade nerazvrstanog otpada,  i 

kompostiranja „zelenog „- biorazgradivog otpada  

C5 Razvijati svijest građana za okoliš i održivi razvoj 

 

Tablica 19.: Mjere, akteri i rokovi za postizanje zadanih ciljeva 
Cilj Mjere za ostvarivanje ciljeva Akteri Rok 

C1 

1.Izvršiti detaljan pregled divljeg 
odlagališta, ograditi ga i onemogućiti 
daljnji pristup koji bi omogućio daljnje 
odlaganje na  isti, razvrstati otpad  na 
njemu (odvojiti otpad koji se može 
reciklirati, odvojiti komunalni od 
građevinskog otpada) i pristupiti 
sanaciji 
2.Nadzor divljeg odlagališta  
3.Naplaćivanje kazni za odlaganje 
otpada na za to nepredviđenom mjestu 
4.Uspostava telefona na koji se 24 sata 
mogu dojaviti nepravilnosti ili prijaviti 
počinitelje koji nezakonito postupaju s 
otpadom 

1. Montenes d.o.o.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Montenes d.o.o. 
3. Montenes d.o.o. 
 
4. Montenes d.o.o. 

1. 2015. g. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 2014. g na dalje 
3. 2014. g. na dalje 
 
4. 2014. g. 
 
 

C2 

1.Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta  
2.Izgradnja reciklažnog dvorišta  
3. Osigurati  vrećice i/ili kante za 
izdvajanje papira i kartona 
4.Napraviti novi, motivirajući  cjenik 
odvoza otpada, plan naplate i 
sakupljanja otpada 
5.Donijeti novu odluku o komunalnom 
redu 
6.Pripremiti dokumentaciju potrebnu za 
dobivanje sredstava fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost u 
sklopu progranma“POTICANJE 
IZBJEGAVANJA I SMANJIVANJA 
NASTAJANJA OTPADA“ 
7.Izdvojiti 25% biootpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada iz 
ukupne mase komunalnog otpada  
8. Izdvojiti 50% biootpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada iz 
ukupne mase komunalnog otpada  
9. Izdvojiti 65% biootpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada iz 
ukupne mase komunalnog otpada 

1. Općina Višnjan 
2. Općina Višnjan 
3. Montenes d.o.o. 
4. Općina Višnjan, 
Usluga Poreč d.o.o. 
 
 
5. Općina  Višnjan 
 
6. Općina Višnjan 
 
 
 
 
 
7. Općina Višnjan 
 
 
8. Općina Višnjan, 
Montenes d.o.o. 
 
9. Općina Višnjan, 
Montenes d.o.o. 

1. 2015. g. 
2. 2016. g. 
3. 2015. g. na dalje 
 
4. 2015. g. 
 
5. 2015. g. 
 
6. 2015. g. 
 
 

 

 

 

7. 31.12.2015. g. 

 

 

8. 31.12.2017. g. 
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9. 31.12.2019. g. 

 

C3 

1.Edukacija 1.Općina Višnjan, 
Montenes d.o.o., 
Usluga Poreč d.o.o., 
nevladine organizacije 
i udruge 

1.Kontinuirano 

C4 

1.Podijeliti kompostere zainteresiranim 
kućanstvima 
2.Edukacija 
3.Uspostava sakupljanja posebnih 
kategorija izdvojenih vrsta otpada iz 
komunalnog otpada po sistemu „od 
vrata do vrata“ 

1.Općina Višnjan, 
Montenes d.o.o. 
2. Općina Višnjan, 
Montenes d.o.o., 
Usluga Poreč d.o.o., 
nevladine organizacije 
i udruge 
3.Montenes d.o.o. 

1.2015., 2016. g.  
2.Kontinuirano 
3.2014. g. na dalje 

C5 

1.Edukacija Općina Višnjan, 
Montenes d.o.o., 
Usluga Poreč  d.o.o., 
nevladine organizacije 
i udruge 

1.Kontinuirano 

 
AD C2: 
 
Tablica 20.: Postotak izdvajanja biootpada i biorazradivog komunalnog otpada u 
narednom razdoblju 

 

Za provedbu dodatka na C2. zadužena je Općina Višnjan, Montenes d.o.o, 

Usluga Poreč d.o.o. 

 Do 31.12.2015. 
       % 

Do 31.12.2017. 
         % 

Do 31.12.2019. 
        % 

Papir i karton 20 25 30 

Glomazni otpad Održ post. Održ post. Održ post. 

Biootpad 13,8 14,2 14.6 

Staklo 3 6 9 

Plastika 3 5 6 

Zemlja i kamenje 2 3 4 

Metal 2 3 4 

El. i elektro. otpad 0,5 1,5 2,5 

Drvo 0,4 0,6 O,9 

Baterije i akum. 0,01 0,03 0,05 

Tekstil 0,002 0,008 0,009 
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15.  ZAKLJUČAK 

 
Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13) u članku 18. navedeno je (1) Vlada, županije, 
Grad Zagreb, veliki gradovi, gradovi i općine, u skladu sa svojim nadležnostima, potiču 
djelatnosti i aktivnosti u svezi sa zaštitom okoliša koje sprječavaju ili smanjuju 
onečišćavanje okoliša, kao i zahvate u okoliš koji smanjuju uporabu tvari, sirovina i 
energije, te manje onečišćuju okoliš ili ga iskorištavaju u dopuštenim granicama. 
(2) Vlada, županije, Grad Zagreb, veliki gradovi, gradovi, općine i pravne osobe s javnim 
ovlastima u području zaštite okoliša dužni su poticati informiranje, izobrazbu i 
poučavanje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvitku i utjecati na razvijanje svijesti 
o zaštiti okoliša u cjelini. 
Održivi razvoj i njegove smjernice daju putokaz kojim Planovi gospodarenja otpadom 
svih subjekata, a posebice općina na kojima je velika odgovornost, obuhvaćaju sve 
aktivnosti i potrebna sredstva za učinkovito gospodarenje otpadom a što je najvažnije, 
donošenjem odluka danas utjecati na nastajanje otpada u budućnosti. 
Gospodarenje otpadom i odvajanje korisnih dijelova otpada od posebne je važnosti sada 
kada se planira Županijsko odlagalište otpadom i kada će se sav sakupljeni otpad 
prevoziti do njega – odvojeno sakupljanje uvelike će smanjiti troškove zbrinjavanja 
otpada na budući ŽCGO, što će direktno imati utjecaja na cijenu odvoza komunalnog 
otpada. 
Regionalno odlagalište koncipirano je tako da u komunalnom otpadu NE SMIJE biti 
OPASAN otpad i u tom smislu potrebno je stalno educirati stanovništvo i privredne 
subjekte na području Općine Višnjan. 
Općina Višnjan želi svim mjerama iz ovog Plana postati ZELENA OPĆINA, ali isto tako, 
postupati sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13), Planu gospodarenja otpadom u 
Republici Hrvatskoj (NN 85/07, 126/10, 31/11) i biti Općina u kojoj će svaki stanovnik 
promišljati o zaštiti okoliša, odnosno, svoje životne sredine. 
Općina Višnjan usvajanjem ovog Plana postavlja ciljeve i rokove provedbe istih. 
Nadzor nad provedbom Plana obavlja Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije. 
Načelnik Općine najmanje jednom godišnje, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine, za 
prethodnu godinu, podnosi izvješće Općinskom vijeću o izvršenju Plana, a poglavito o 
provedbi utvrđenih obaveza i učinkovitosti poduzetih mjera. Godišnje izvješće priprema 
radna skupina koju imenuje Načelnik. Izvješće se najkasnije do 31. ožujka tekuće godine 
za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske 
županije i objavljuje u službenim novinama. 
 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Višnjan. 
 

 
KLASA 023-05/18/01-02 
URBROJ: 2167-03-01/18-08 
Višnjan – Visignano, 7. lipnja 2018. godine 
 
                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
                           Petar Radovan                  
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PRILOG 1. 

Popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna z 

NAZIV VRSTA OPIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematični otpad 

20 01 13* Otapala 
20 01 14* Kiseline 
20 10 15* Lužine 
20 01 17* Fotografske kemikalije 
20 01 19* Pesticidi 
20 01 21* Fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 

20 01 23* Odbačena oprema koja sadrži 
klorofluorougljike 

20 01 26* Ulja i masti koja nisu navedeni pod 20 01 25 

20 01 27* Boje,  tiskarske  boje,  ljepila  i  smole  koje
sadrže opasne tvari 

20 01 29* Deterdženti koji sadrže opasne tvari 
20 01 31* Citotoksici i citostatici 

20 01 33* 
Baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 
16 06 02 i 16 06 03 i nesortirane baterije i 
akumulatori koji sadrže baterije 

20 01 35* 
Odbačena električna i elektronička oprema koja 
nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja 
sadrži opasne komponente 

20 01 37* Drvo koje sadrži opasne tvari 

15 01 10* Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je
onečišćena opasnim tvarima 

15 01 11* 
Metalna ambalaža koja sadrži opasne krute 
porozne materijale (npr.azbest), uključujući 
prazne spremnike pod tlakom 

Otpadni papir 
15 01 01 Ambalaža od papira i kartona 
20 01 01 Papir i karton 

Otpadni metal 
15 01 04 Ambalaža od metala 
20 01 40 Metali 

Otpadno staklo 
15 01 07 Staklena ambalaža 
20 01 02 Staklo 

Otpadna plastika 
15 01 02 Ambalaža od plastike 
20 01 39 Plastika 

Otpadni tekstil 
20 01 10 Odjeća 
20 01 11 Tekstil 

Krupni (glomazni) 
otpad 

20 03 07 Glomazni otpad 

Jestiva ulja i masti 20 01 25 Jestiva ulja i masti 

Boje 20 01 28 Boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje nisu 
navedene pod 20 01 27 

Deterdženti 20 01 30 Deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29 

Lijekovi 20 01 32 Lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31 

Baterije i 
akumulatori 

20 01 34 Baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 
01 33 

Električna i 
elektronička oprema 

20 01 36 
Odbačena  električna  i  elektronička  oprema 
koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 
20 01 35 
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13. 
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, 
broj 94/13 i 73/17) i članka 30. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 
1/2013), Općinsko vijeće Općine Višnjan, na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donosi  

 

 

ODLUKU  
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Višnjan 
 
 

Članak 1. 

Obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Višnjan dodjeljuje se trgovačkom društvu USLUGA 
POREČ d.o.o., Poreč, Mlinska 1, na neodređeno vrijeme.  

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Višnjan.  

 

KLASA 023-05/18/01-02 
URBROJ: 2167-03-01/18-09 
Višnjan – Visignano, 7. lipnja 2018. godine 
 
          
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN             
         Predsjednik Općinskog vijeća  

Petar Radovan, v.r. 
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14. 
 
Na temelju članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne 
novine, broj 94/13 i 73/17) i članka 30. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine 
Višnjan broj 01/2013), Općinsko vijeće Općine Višnjan, na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. 
godine donosi  

O D L U K U  

o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 
odbačenog otpada na području Općine Višnjan 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama 
za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Višnjan.  

Članak 2. 

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog 
otpada su:  

- učestala kontrola komunalnog redarstva stanja spremnika za komunalni otpad na lokacijama 
kod korisnika usluge i na javnim površinama,  
- postava znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na određenim lokacijama,  
- distribucija informacija o telefonskom broju i e-mailu na koji je moguće prijaviti nepropisno 
odbacivanje otpada i informacija o načinu postupanja sa komunalnom otpadom,  
- distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,  
- periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada.  
 

Članak 3. 

Sredstva za provedbu mjera iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine 
Višnjan.  

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Višnjan a objavit će 
se i na mrežnoj stranici Općine Višnjan, te dostaviti nadležnom Ministarstvu na znanje.  

KLASA:023-05/18/01-02 
URBROJ: 2167-03-01/18-10 
Višnjan, 7. lipnja 2018. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN             
         Predsjednik Općinskog vijeća  

Petar Radovan, v.r 
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      15. 
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/15) te članka 37. Statuta Općine Višnjan („Službeni glasnik“ Općine Višnjan broj 1/13), 
Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donosi  
 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite 

na području Općine Višnjan za 2017. godinu 
 

I. 
Usvaja se Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Višnjan za 2017. 
godinu.  
 
 

II. 
Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Višnjan za 2017. godinu čini 
sastavni dio ovog Zaključka.  
 
 

III. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 
Višnjan.  
 
 
KLASA:023-05/18/01-02 
URBROJ: 2167-03-01/18-11 
U Višnjanu, 7. lipnja 2018. godine 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Petar Radovan, v.r. 
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                                                      REPUBLIKA HRVATSKA 

 
                                                        ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
                                                         OPĆINA  VIŠNJAN 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      IZVJEŠĆE O STANJU SUSTAVA 
                                                                CIVILNE ZAŠTITE 
                                                                    u 2017. godini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Višnjan, siječanj 2018. 
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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.)  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“, 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. 

 
PROCJENA UGROŽENOSTI    
 
 Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  predstavlja temeljni dokument 
kojim se  utvrđuje realna razina opasnosti, ali i procjenjuju stvarne mogućnosti adekvatnog odgovora 
na sanaciji stanja i dovođenje života i rada stanovništva u normalno stanje.   
U međuvremenu je došlo i do promjena  Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“  broj 174/04., 
79/07. i 38/09), a donijet je i Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i 
spašavanja („Narodne novine“ broj 38/08.) koji propisuje metodologiju izrade Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, nositelje izrade, sudionike u izradi, te postupke izrade i 
donošenja Procjene, kao i metodologiju za izradu Planova zaštite i spašavanja. 
 Nova Procjena ugroženosti je izrađena i dobivena je suglasnost nadležnog Područnog ureda DUZS-a 
,te je ista usvojena na sjednici Općinskog vijeća.Također  su doneseni i Planovi zaštite i spašavanja i 
Plan civilne zaštite. 
 
STOŽER    CIVILNE ZAŠTITE 
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   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 2017 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.  
 
VATROGASTVO 
 

PVZ Poreč putem svojih vatrogasnih postrojbi, trenutno raspolaže sa 144 operativna 
vatrogasca, 29 vatrogasnih vozila sa  vatrogasnom opremom i sredstvima za gašenje. 

Zahvaljujući kontinuiranoj obuci vatrogasaca, osposobljeno je 28 radnika JVP CZP Poreč za 
pružanje prve pomoći, 5 vatrogasca za spašavanje iz visina i dubina. 

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. 
 
3. IZVJEŠTAJ O RADU PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE   POREČ  ZA  2017. 

GODINU  
 
3.1 IZVJEŠĆE O  RADU  JVP CZP POREČ  ZA  2017. GODINU 
 
Prilikom izrade  izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe  tijekom 2017.godine osvrnut ćemo 
se na bitna područja rada i djelatnosti: 
 

- požarne i druge intervencije, 
- protupožarne preventivne djelatnosti, 

 
U protekloj godini 2017.  JVP CZP Poreč je na području djelovanja intervenirala na 506 
intervencijia  

 

RB VRSTA INTERVENCIJE BR. INTERVENCIJA 

1. Gašenje požara na građevinama 41 

2. Gašenje požara na otvorenom prostoru 74 

3. Gašenje požara na prometnim sredstvima 9 

4. Tehničke intervencije 312 

5. Događaji bez učešća 70 

UKUPAN BROJ INTERVENCIJA 506 

 
 
 
Broj intervencija po Općinama i Gradu Poreču u 2017. 
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RB JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE BROJ INTERVENCIJA 

1. Grad Poreč 303 

2. Općina Vrsar 38 

3. Općina Funtana 13 

4. Općina Tar-Vabriga 53 

5. Općina Kaštelir-Labinci 17 

6. Općina Višnjan 28 

7. Općina Vižinada 5 

8. Općina Sv. Lovreč 42 

9. Van područja JVP CZP Poreč 7 

UKUPAN BROJ INTERVENCIJA 506 

 
 
 
Kod 196 tehničke intervencije u  2017. pružene su razne tehničke pomoći:  
 
RB TEHNIČKE INTERVENCIJE BR. INTERVENCIJA 

1. Na objektima - građevinama 76 

2. Na otvorenom prostoru 86 

3. U prometu 17 

4. U zaštiti okoliša 1 

5. Ostalo 132 

UKUPAN BROJ TEHNIČKIH INERVENCIJA 312 

 
 
 
Na svim ovim intervencijama učestvovalo je 1232 vatrogasaca te utrošeno 1597 sati rada. 

Ukupna  procijenjena šteta tokom intervencija iznosi cca 1.510.100,00 kn. 
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Na intervencijama  je 16 civilnih osoba lakše ozlijeđeno, 4 civilne osoba teže ozlijeđeno, te su 5 
osobe smrtno stradale. 

    
Tijekom 74 intervencija na šumskim požarima i požarima na otvorenim površinama opožareno 
je 10,5 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 2017. 
 
 
UKUPNO INTERVENCIJA 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 308 402 202 251 307 341 506 

 
 
POŽARI  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 114 189 83 58 127 101 124 

 
 
TEHNIČKE INTERVENCIJE  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 56 86 48 82 75 100 312 

 
 
INTERVENCIJE BEZ UČEŠĆA   

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 138 127 71 111 105 140 70 

 

 

 

Broj intervencija po Općinama i Gradu Poreču od 2011. do 2017. 

 

RB JLS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Grad Poreč 182 231 129 165 176 194 303 
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2. Općina Vrsar 27 36 18 24 29 23 38 

3. Općina Funtana 10 11 7 6 9 16 13 

4. Općina Tar-
Vabriga 

36 43 15 32 44 51 53 

5. Općina Kaštelir-
Labinci 

21 24 2 9 18 18 17 

6. Općina Višnjan 14 22 8 5 8 20 28 

7. Općina Vižinada 8 19 9 2 13 9 5 

8. Općina Sv. Lovreč 9 12 14 8 8 6 42 

Van područja PVZ 
Poreč 

1 4   2 4 7 

UKUPNO 308 402 202 251 307 341 506 

 

 
 
 
DVD „PLAMEN“ -VIŠNJAN 
 
Broj članova DVD-a: 91 
Broj operativnih vatrogasaca: 24 
Broj ukupno angažiranih vatrogasaca u 2017. godini: 264 
Vatrogasna vozila: 5 
 

1. INTERVENCIJE 
- Broj  intervencija: 34 
- Broj sudionika: 65 
- Utrošeno vrijeme: 325 sati rada 

2. VJEŽBE : 5 
3. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE: 3 
4. VATROGASNA NATJECANJA I SUSRETI: 4 
5. RADNE AKCIJE: 5 
6. PREVENTIVNA DJELOVANJA: 10 
7. NABAVA OPREME I INVENTARA: malo vatrogasno vozilo za gašenje šumskih požara, 3 

svjetiljke 
8. OSTALE AKTIVNOSTI: 7 

 
  

 
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE  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 
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suradnji sa sustavima zaštite i spašavanja susjednih općina,gradova do županije uvijek temeljem 
pozitivnih zakonskih propisa. Od osnivanja Službe,poslove su im povjerili Istarska županija,svih deset 
gradova,te trideset i jedna općina. 
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.  
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., a u studenom  sjednica u svezi provedbe mjera zaštite i spašavanja u slučaju 
zimskih uvjeta na području Istarske županije. Održano je ukupno 46 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. 
     
  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. 
 
Obilježavanje međunarodnog i nacionalnog Dana civilne zaštite provedeno je u Istarskoj županiji, 
Gradu Pulu, Pazinu i Labinu. Povodom Svjetskog dana Civilne zaštite, a okviru međuregionalne 
suradnje djelatnici Službe Civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije   godine posjetili su 
slovenske kolege u Kopru.  
 
 
CIVILNA ZAŠTITA   

Civilna zaštita se definira kao djelatnost kojoj je osnovni sadržaj zaštita i spašavanje 
stanovništva i materijalnih dobara od ratnih razaranja te prirodnih i drugih nepogoda odnosno kao dio 
sustava koji provodi zaštitu i spašavanje. Općinsko vijeće Općine Funtana donijelo Odluku o osnivanju 
Tima civilne zaštite opće namjene Općine Funtana, a što je obveza temeljem članka 29., stavak 1., 
alineja 5., Zakona o zaštiti i spašavanju i sukladno odredbama članka 3., Pravilnika o ustrojstvu, 
popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine”, broj:  
111/07). (Odluka o osnivanju-2 stranice,  KLASA: 214-01/10-01/12, URBROJ:2167/07-03-10-01 od 
09. 07. 2010.g.Odlukom se osniva tim civilne zaštite opće namjene veličine 20 pripadnika. 
 

  ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  – ISPOSTAVA POREČ 

    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 
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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 aktivnosti tijekom 2017. godine na području sustava civilne zaštite 
 

   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. 
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. 
 
         Pregled aktivnosti tijekom 2017. godine  
 

ISPOSTAVA TEREN 
REANIMACIJSKI 

PROSTOR UKUPNO 

POREČ  2258 3175  5433 
 
 
Izvješće o izvanrednim aktivnostima na području sustava civilne zaštite 
    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 
 
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). 
 
 
ŽUPANIJSKI INTERVENTNI TIM KAO OPERATIVNA SNAGA ZA 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 
s ciklusom osposobljavanja za interventni tim.  
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Županijski interventni tim trenutačno ima 21 aktivnog člana te voditelja i 31 pripravnika te 6 spasioca 
na vodi u otežanim uvjetima.  
 

AKTIVNI ČLANOVI ŽIT 

DCK Buje Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj Djelatnici 
DCKIŽ Ukupno 

Broj 
sudionika 3 0 5 3 3 7 0 2 23 

 

 
Grafički prikaz "Pregled aktivnosti ŽIT-a“ 

  
 
Smotre i vježbe: 

Smotra ŽIT-a (travanj) – DCKIŽ 

DCK Buje Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj DCKIŽ Ukupno 
Broj 

sudionika 0 0 7 3 3 10 0 3 28 

 

Smotra ŽIT-a (svibanj) – HCK 

DCK Buje Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj DCKIŽ Ukupno 
Broj 

sudionika 1 0 0 0 2 1 0 1 5 

 
 

MEĐUNARODNA VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE „ISTRA 2017“ 
DCK Buje Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj DCKIŽ Ukupno 

Int.tim.          
i pripravnici 0 0 3 6 3 8 0 1 21 

Glumci 4 0 7 1 0 2 0 0 14 

Šminkeri 0 0 1 3 0 2 0 0 6 

Liječnici i 
kontrolori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UKUPNO 4 0 11 10 3 12 0 1 
41 

4 gosta iz 
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Brčkog 

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

(PAZIN, SV.KATARINA) 

DCK Buje Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj DCKIŽ 
 CKBD Ukupn

o 
Int, tim i 

pripravnici 0 0 4 5 2 2 0 0 9 22 

Glumci 0 0 0 6 0 6 0 0 0 12 
Šminkeri 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 
Liječnici i 
kontrolori 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Ukupno 0 0 4 12 2 10 0 2 9 39 
 
 
 
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 2017. godine u Istarskoj županiji prijavljeno je deset (10) epidemija zaraznih bolesti: osam 
 (8) epidemija virusnog gastroenteritisa, jedna (1) epidemija salmoneloze i jedna (1) epidemija 
enterobijaze (dječje gliste). U tim epidemijama ukupno je bilo 207 oboljelih i nije bilo hospitaliziranih. 

U svim slučajevima su poduzete odgovarajuće protuepidemijske mjere nakon kojih nije bilo 
novooboljelih. 
- U 2017. godini nije prijavljena niti jedna zarazna bolest od općeg javnozdravstvenog značaja.  
- Tijekom 2017. godine nije prijavljen niti jedan ekološki incident na području Županije. 
 
 
 
PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
 
KOMUNALNA ,VODOVODNA PODUZEĆA, 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 ZiS  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.  
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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 01. 

listopada 2017. godine: 
 

R.br. Grad / općina Broj instaliranih sirena Broj ispravnih sirena na dan 1.10.2017. 
 1. Buje 

 
1 1 

  2. Buzet 
 

1 1 
  3. Fažana 1 1 
  4. Kanfanar 1 0 
  5. Labin 

 
1 0 

  6. Medulin 1 1 
  7. Novigrad 1 1 
  8. Pazin 

 
4 4 

  9. Poreč 
 

5 5 
10. Pula 10 10 
11. Rovinj 7 7 
12. Umag 

 
    1     1 

13. Vodnjan     1     1 
14. Vrsar     1     1 
15. Žminj 

 
    1     0 

              Ukupno:   37 
 

   34 
 
PUZS Pazin kod davanja suglasnosti na prostorne planove gradova i općina, na prostoru 

industrijskih zona uvjetuje postavljenje sustava za uzbunjivanje građana ako postoji opasnost po život 
i imovinu ljudi. 
 
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. 
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U razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine, u Istarskoj županiji na broj 112 
zaprimljeno je 50.316 poziva, od čega od čega je 57,7 % bilo namjenskih poziva temeljem kojih su 
angažirane strukovno i teritorijalno nadležne hitne i inspekcijske službe.  
 

 
 

S obzirom da je naša županija turistička destinacija, u navedenom razdoblju na broj 112 zaprimili smo 
i obradili 1.615 poziva na stranom jeziku. Za usporedbu, u cijeloj 2014. godini obradili smo 824 poziva 
na stranom jeziku. 

 
 

 
U razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine obrađeno je ukupno 18.012 događaja od 

čega se je najviše, 49 %  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 
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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 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 podatka 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. Svaka izvanredna informacija za građane objavljuje se i na govornom automatu na 
telefonskom broju: 052-619-077 (cijena poziva jednaka je cijeni običnog telefonskog poziva). Županu 
IŽ te medijskim kućama na našem području, svakodnevno se u vremenu između 6,00 i 8,00 sati, 
dostavlja Izvješće o obrađenim značajnijim događajima u prethodna 24 sata. Izvješće dodatno sadrži: 
vremenske prilike, stanje u prometu i posebne obavijesti i naputke. 
 
 
 
UDRUGE, KLUBOVI I ORGANIZACIJE OD ZNAČAJA 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.  
 Članovi udruga građana koje se sufinanciraju sredstvima proračuna direktno su uključeni u sustav ZiS 
kao članovi udruge ( GSS, GD CK) ili  kao pripadnici postrojbi CZ. Neke udruge djeluju organizirano 
na području županije i čine značajan dio snaga ZiS. 
 
SPELEOLOŠKI SAVEZ   
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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 sastavljeno je i dostavljeno 
Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja za područje Istarske županije u 2017. 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   
 
 
Stanica Pula je u  2017. godine na području svoje odgovornosti izvela 8 akcija spašavanja, a po dojavi 
ŽC 112 Pazin bila je 9 puta u pripravnosti za intervenciju. Prema svom godišnjem planu rada izvela je 
3 redovne stanične vježbe spašavanja, te je po pozivu Komisije za speleospašavanje HGSS-a 
učestvovala i u međunarodnoj vježbi speleospašavanja na Južnom Velebitu. 

6. Pored navedenih osnovnih aktivnosti, u okviru preventivnog djelovanja pripadnici 
Stanice Pula obavili su i 8 dežurstava/osiguranja u smislu sanitetskog dežurstva na planinskim 
manifestacijama i preventive nesreća u svojoj zoni odgovornosti tj. na planinskim i teško prohodnim 
područjima, te 6 stručnih predavanja/demonstracija za razne interesne skupine građana, od kojih 
se naročito ističe edukacija predškolske i školske djece. 
 Spašavatelji HGSS Stanice Pula – instruktori HGSS-a aktivno su učestvovali u planiranim 
tečajevima prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima i tečajevima spasilačkih tehnika 
za nove pripadnike HGSS, te u više edukativnih tečajeva, predavanja i prezentacija za planinarske 
vodiče, biciklističke vodiče i opću populaciju. Osobita pažnja kontinuirano se poklanja edukaciji i 
zanavljanju znanja pružanja napredne prve pomoći. 
 
Suradnica Stanice Pula Gordana Antić, dr.med. postala je nacionalna direktorica ITLSH HGSS 
(International Trauma Life Support Hrvatska, HGSS-a). 
 

7. Pripravnici za gorske spašavatelje Stanice Pula nastavili su svoje redovito školovanje i 
usavršavanje na način da je u 2017. godini obuku prema nacionalnom planu i programu HGSS-a 
pohađalo šest pripravnika, dok je jedan pripravnik stekao uvijete za polaganje ispita za licencu 
gorskog spašavatelja. 

 

8. Brojno stanje HGSS Stanice Pula na dan 31.12.2017.  iznosi: 

 
• 15 gorskih spašavatelja 
• 11 pripravnika za gorske spašavatelje 
• 1 suradnik 
• Ukupno:  27 članova 

 
Vozni park čine tri službena vozila, i to: jedno terensko vozilo, jedno kombi vozilo i jedno osobno 
karavan vozilo, a njihovim redovitim održavanjem Stanica Pula održava potrebnu interventnost i 
mobilnost za potrebe svih svojih djelatnosti. 
Tijekom izvještajnog razdoblja, sva medicinska oprema i oprema za spašavanje uredno je održavana i 
redovno obnavljana sukladno potrebama, uputama Medkoma HGSS-a i standardima struke.  
Četiri službene obavještajne točke Stanice Pula - Pl.dom na Brgudskim Koritima, Pl.dom na Skitači, 
paraglajderski centar na Raspadalici iznad Buzeta i  Pl.dom pod Žbevnicom -  redovito su kontrolirane 
i opskrbljivane nužnim materijalom u ormarićima prve pomoći, sukladno sporazumima sa  
upraviteljima tih objekata. 
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Organizacijski raspored gorskih spašavatelja Stanice Pula na dva tima, tim Pula i tim Pazin, nastavlja 
se pokazivati kao primjeren odgovor na zahtjevnost pokrivanja velikog područja odgovornosti Istarske 
županije, a sukladno tome i razmještaj službenih vozila i opreme za spašavanje na dvije lokacije. 

 
U izvještajnom razdoblju Stanica Pula kvalitetno je surađivala s jedinicama samouprave kao i sa 
profesionalnim i dobrovoljnim Vatrogasnim postrojbama, Službom hitne medicinske pomoći, Crvenim 
križem, Policijom i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje na području cijele Istarske županije. 

 
 
 
 
 
 

Vrsta  

Akcije 28 

Školovanje, održvanje 
znanja i sposobnosti 

126 

Preventiva i edukacija 53 

Organizacijski poslovi 364 
 
 
ZAKLJUČAK 
  
Iz  ovog Izvješća koji sadrži skraćenu analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine 
možemo konstatirati: 

Akcije
Školovanje, održvanje znanja i sposobnosti
Preventiva i edukacija
Organizacijski poslovi
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1. Općina ima „Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara“ .U skladu sa 
Zakonom o zaštiti i spašavanju i Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova 
zaštite i spašavanja pristupilo  se  izradi novih Planova,koji su i ažurirani. 
 
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 ZiS. 
 
 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 postrojbi civilne i ostvarivanje svih 
preduvjeta za njihovo angažiranje u slučaju potrebe.  
     
6. Osobna i skupna oprema postrojbi CZ Općine je ograničavajući čimbenik u angažiranju snaga CZ, 
ali se ovaj nedostatak može dijelom kompenzirati opremom drugih sudionika 
   
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  postrojbi  CZ, te nabavku dijela nedostajuće 
opreme. 
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16. 
 
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/15) te članka 37. Statuta Općine Višnjan („Službeni glasnik“ Općine Višnjan broj 1/13), 
Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donosi  
 
 

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

za 2018. godinu 
 

I. 
Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Višnjan za 2018. 
godinu 
 
 

II. 
Godišnji plan razvoja 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:023-05/18/01-02 
URBROJ: 2167-03-01/18-12 
U Višnjanu, 7. lipnja 2018. godine 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Petar Radovan, v.r. 

 
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE VIŠNJAN 
                                                            ZA 2018. GODINU 
 

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine  za 2017. godinu, te 
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području  Općine , donosi se 
godišnji plan aktivnosti za 2018. godinu: 
 

Općinsko vijeće  donosi:  



Službeni glasnik Općine Višnjan     Broj 2/2018                  Stranica 83 

 

 

 

 

 

Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu    

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima 

 
Načelnik  donosi:  

Plan djelovanja civilne zaštite 

Procjenu rizika za područje općine 

 
Stožer civilne zaštite 
7. održava sjednice prema ukazanoj potrebi 

8. 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. Postrojbe civilne zaštite 
            a. smotra  civilne zaštite   
            b. edukacija o sustavu civilne zaštite 
            c. pokazne vježbe sustava civilne zaštite 

 
6. Pravne osobe koje pružaju usluge 

a. potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u 
Odluci o    
     određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa 
za     
     sustav civilne zaštite  
b. dostava izvadaka iz Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke 

 

7. 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  
 

Red. broj OPIS POZICIJE 
PLANIRANO 
u 2018. god. 

PLANIRANO 
za 2019. god. 

PLANIRANO 
za 2020. god. 

 

1.  
Tekuće pomoći za Područnu vatrogasnu 
zajednicu  

165.000,00 - - 
 

2. Tekuće pomoći za JVP CZP Poreč 90.000,00 - -  

3. Tekuće donacije vatrogastvo 10.000,00 - -  

4. 
Tekuće pomoći za JVP Poreč- pomoći 
izravnanja 

41.000,00 - - 
 

5. Tekuće donacije Crven križ Poreč  15.000,00 - -  

6. Služba civilne zaštite VZIŽ 7.000,00 - -  

7. 
Služba za zaštitu i spašavanje Općine 
Višnjan 

5.000,00 - - 
 

 S V E U K U P N O 333.000,00   

 
 

 
17. 

 
 
 
 
 
Na temelju Ugovora o osnivanju Dječjeg vrtića i jaslica Višnjan od 10. travnja 2009. godine,  
ovlaštenja iz  članka 37. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 
1/2013.), Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 7. lipnja 2018. godine 
izdaje  

S U G L A S N O S T 
na Statut Dječjeg vrtića Višnjan 

 
I. Izdaje se suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Višnjan donesen na sjednici Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića Višnjan dana 23. siječnja 2018. godine KLASA: 601-05/18-
01/01, URBROJ: 2167/03-54-31-18-01. 
 

      II. Statut Dječjeg vrtića Višnjan iz prethodne točke objaviti će se u Službenom 
glasniku Općine Višnjan. 
 

 
      III. Ova Suglasnost se objaviti u Službenom glasniku Općine Višnjan, a stupa na 

snagu danom donošenja. 
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KLASA:023-05/18/01-02 
URBROJ: 2167-03-01/18-13 
U Višnjanu, 7. lipnja 2018. godine 
 
 
 
       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
         Petar Radovan, v.r. 
 
 
 
 
 

18. 
 

Na temelju Ugovora o osnivanju Dječjeg vrtića i jaslica Višnjan od 10. travnja 2009. godine,  
ovlaštenja iz  članka 37. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 
1/2013.), Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 7. lipnja 2018. godine 
izdaje  

S U G L A S N O S T 
na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Višnjan 

 
Izdaje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

Višnjan donesen na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Višnjan dana 23. siječnja 
2018. godine KLASA: 601-05/18-01/02, URBROJ: 2167/03-54-31-18-03. 
 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Višnjan iz prethodne točke 
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Višnjan. 
 

 
Ova Suglasnost se objaviti u Službenom glasniku Općine Višnjan, a stupa na snagu 

danom donošenja. 
 
 
 
 
KLASA:023-05/18/01-02 
URBROJ: 2167-03-01/18-14 
U Višnjanu, 7. lipnja 2018. godine 
 
 
 
       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
         Petar Radovan, v.r. 
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19. 
 
Na osnovu članka 86. stavak 3. i pribavljenog Prethodnog mišljenja KLASA:350-02/18-
01/04, URBROJ: 2163/1-20-01/9-18-02 sukladno čl.86. stavak 3. Zakona o prostornom 
uređenju (“Narodne novine” RH br. 153/13 i 65/17) te članka 18. Statuta Općine Višnjan 
(“Službeni glasnik Općine Višnjan“ br. 1/13.), Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici 
održanoj dana 21. lipnja 2018. godine, donosi 

 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Višnjan 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna  Prostornog 
plana uređenja Općine Višnjan („Službeni glasnik Grada Poreča“ br. 6A/02, “Službeni 
glasnik Općine Višnjan “ br. 2/07, 2/14 i 1/16) (u daljnjem tekstu: Plan), mijenjaju se 
slijedeći članci 4., 5., 10., 11., 13., 14., Odluke o izradi izmjena i dopuna Plana. 
 

Članak 2. 
Mijenja se članak 4. i sada glasi: 

„Izmjenama i dopunama PPUO-a Višnjan, koje su predmet ove Odluke, odredit će 
se  izdvojeno građevinsko područje javne i društvene namjene – vatrogasni dom te 
propisati prostorno planski uvjeti gradnje istoga.“ 
 

Članak 3. 
Mijenja se članak 5.   stavak  2.  i glasi: 

„Izmjene i dopune PPUO-a Višnjan koje su predmetom ove Odluke odnose se 
samo na plansko rješenje navedeno u članku 4. Odluke. „ 

 
Članak 4. 

Mijenja se članak 10. stavak 3.  i  glasi: 
„Temeljem članka 80. Zakona, javnopravna tijela iz prethodnog stavka pozvat će 
se da u roku od 8 dana od zaprimanja ove Odluke dostave dopunjene zahtjeve za 
izradu izmjena i dopuna PPUO-a Višnjan koji nisu sadržani u informacijskom 
sustavu. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u danom roku, smatrat će se da 
zahtjeva nema. „ 
 

Članak 5. 

Mijenja se čl.10. stavak 4. i glasi: 
„Temeljem odredbi članku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 
80/13 i 78/15), a sukladno čl.86. stavak 3.   Zakona o prostornom uređenju 
(“Narodne novine” RH br. 153/13 i 65/17) zatražiti će se Prethodno mišljenje na 
Nacrt ove Odluke, od Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije o 
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potrebi provođenja postupka u kojemu će se odlučiti o potrebi provedbe strateške 
procjene utjecaja na okoliš (ocjene o potrebi strateške procjene), za ovaj postupak 
Izmjena i dopuna PPUO Višnjan. „ 
 

Članak 6. 

Mijenja se čl.11. stavak 1. i glasi: 

 
Za izradu izmjena i dopuna PPUO-a Višnjan utvrđuju se rokovi kako slijedi:  
 

- za dostavu dopunjenih zahtjeva za izradu plana - rok od 8 dana od zaprimanja Odluke 
s pozivom na dostavu zahtjeva,  

- za izradu Nacrta prijedloga  Plana za javnu raspravu - rok 30 dana od zaprimanja 
zahtjeva iz prethodnog podstavka.  

- donošenje Zaključka načelnika - 3 dana od dostave Nacrta prijedloga Plana 
- javna rasprava o Prijedlogu Plana  u trajanju 8 dana 
- za izradu Nacrta Konačnog prijedloga prostornog plana – rok od 8 dana od izrade i 

objave Izvješća o provedenoj javnoj raspravi,  
- za donošenje Zaključka načelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana – rok od 3 

dana od dostave Nacrta Plana  
- pribavljanje Mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije (Zavod), rok je 

15 dana od dostave Konačnog prijedloga Plana Zavodu 
- upućivanje Konačnog prijedloga Plana na Općinsko vijeće na usvajanje – rok 8 dana  

od zaprimanja pribavljenog Mišljenja Zavoda 
- izrada i dostava izvornika Plana – rok 15 dana od objave Odluke o donošenju Plana 

usvojene na Općinskom vijeću. 

Članak 7. 

Mijenja se čl.13. u stavku 1. tako da se iza riječi „dostavom“ dodaje se riječ „nadopune“ 

 
Članak 8. 

Mijenja se čl.13. u stavku 2. tako da se iza riječi „razvoj“ stavlja točka i briše tekst koji 

slijedi: „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ 

 
Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine Višnjan“ 
 
 
KLASA:023-05/18/01-03 
URBROJ: 2167-03-01/18-02 
Višnjan -Visignano, 21. lipnja 2018. godine 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 
Predsjednik općinskog vijeća 

                                                                                        Petar Radovan, v.r. 
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II. OPĆINSKI NAČELNIK 
 

4. 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
OPĆINA VIŠNJAN 
Općinski načelnik 

 
Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano  
Tel: 052-449-208 Fax: 052-449-504  
OIB:14361625563  
 
KLASA: 023/08-18-01/04 
URBROJ: 2167-03-01-18-01 
Višnjan-Visignano, 30. siječnja 2018. godine 
 
Na temelju članka 207. Zakona o vodama („Narodne Novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 
56/13, 14/14), članka 24. Zakona o zaštiti potrošača („ Narodne Novine“ broj 41/14, 110/15) i 
56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 1/2013) Općinski načelnik 
Općine Višnjan  donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
O IZDAVANJU SUGLASNOSTI 

 
I. Izdaje se suglasnost trgovačkom društvu USLUGA VIŠNJAN d.o.o. Višnjan na Odluku o 
cijeni vodne usluge javne odvodnje od 29. siječnja 2018. godine. 
 
II. Zadužuje se trgovačko društvo USLUGA VIŠNJAN d.o.o. da temeljem odredbi članka 
207. stavka 5. Zakona o vodama Odluku iz točke I. ovog Zaključka dostavi Vijeću za vodne 
usluge.  
 
III. Odluka iz točke I. ovog Zaključka je sastavni dio ovog Zaključka. 
 
IV. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Višnjan. 
 
 
 
            OPĆINSKI NAČELNIK 
                Angelo Mattich, v.r. 
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III. USLUGA VIŠNJAN d.o.o. 
1. 

 
Temeljem članka 206. stavak 5. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 
130/11, 56/13, 14/14), članak 47. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine 
Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013.) i odredbi Izjave o osnivanju trgovačkog 
društva USLUGA VIŠNJAN d.o.o. Višnjan, direktorica trgovačkog društva USLUGA VIŠNJAN 
d.o.o. donosi sljedeću   

ODLUKU  

O CIJENI VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE 

 

I. VRSTA VODNE USLUGE 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom određuju vodna usluga javne odvodnje (mrežarina) i usluga pročišćavanja 
otpadnih voda te usluga crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama koje 
USLUGA VIŠNJAN d.o.o. pruža na području Općine Višnjan, način obračuna i plaćanja usluga 
te javna davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge. 

II. OBVEZNICI PLAĆANJA 

Članak 2. 
Svaki vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je platiti cijenu usluga iz članka 1. 
ove Odluke Javnom isporučitelju, kao i vodne naknade, sukladno Zakonu o vodama, Zakonu 
o financiranju vodnoga gospodarstva i podzakonskim propisima.  

Cijenu usluge javne odvodnje i usluge pročišćavanja plaćaju svi korisnici priključeni na sustav 
vodoopskrbe na području Općine Višnjan te oni za koje postoje uvjeti priključenja odnosno 
za koje postoji obveza priključenja sukladno članku 44. Odluke o odvodnji otpadnih voda na 
području Općine Višnjan. 

Ako interni sustavi odvodnje završavaju sabirnom odnosno septičkom jamom plaća se cijena 
usluge odvoženja otpadnih voda iz septičke odnosno sabirne jame prema važećem cjeniku. 

III. VISINA CIJENE VODNE USLUGE- TARIFA  

 

Članak 3. 
Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima određuje se kako slijedi: 

1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanje otpadnih voda               4,13     kn/mj 

2. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda         1,37     kn/mj 

3. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanje otpadnih voda       1,85     kn/m3 

4. varijabilni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda             0,55     kn/m3 

5. cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi  
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   građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva 

     -fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanje                            2,15     kn/mj 
                 otpadnih voda        

    -fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja                    0,75     kn/mj 
     otpadnih voda        
    -varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanje                   0,97     kn/m3 
     otpadnih voda        
    -varijabilni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja                         0,30     kn/m3 
     otpadnih voda       

 
6. cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih              31,30 kn/m3       
    i sabirnih jama 
 
Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima određuje se kako slijedi: 

1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanje otpadnih voda               4,13     kn/mj 

2. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda         1,37     kn/mj 

3. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanje otpadnih voda       3,28   kn/m3 

4. varijabilni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda             0,97  kn/m3 

5. cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih              31,30 kn/m3       
    i sabirnih jama 
 
Cijene u ovoj točki iskazane su bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) te se primjenjuju na 
korisnike u Općini Višnjan uz izuzetak korisnika Poslovne zone Višnjan- Milanezi. 
 
IV. VISINA CIJENE VODNE USLUGE- TARIFA POSLOVNA ZONA VIŠNJAN - MILANEZI 

 

Članak 4. 
Tarifa vodnih usluga za korisnike u Poslovnoj zoni Višnjan- Milanezi određuje se kako slijedi: 

1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanje otpadnih voda               4,13     kn/mj 

2. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda         1,37     kn/mj 

3. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanje otpadnih voda       10,57   kn/m3 

4. varijabilni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda             15,43  kn/m3 

5. cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih                31,30 kn/m3       
    i sabirnih jama 
 
Cijene u ovoj točki iskazane su bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) te se odnose na 
korisnike u Poslovnoj zoni Višnjan- Milanezi. 
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V. NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA USLUGE 

Članak 5. 

Usluge javne odvodnje i pročišćavanja plaćaju se prema količini potrošene vode, ili prema 
količini otpadne vode.  
Kad se usluge odvodnje i pročišćavanja plaćaju prema količini potrošene vode, one se 
utvrđuje putem vodomjera na priključku na javni vodoopskrbni sustav.  
Kad se usluge odvodnje i pročišćavanja plaćaju prema količini otpadne vode, one se utvrđuju 
putem mjerača količina otpadne vode smještenim u kontrolnom mjernom oknu ili prema 
volumenu cisterne za odvoz otpadnih voda iz septičke ili sabirne jame.  
Korisnici vodne usluge javne odvodnje cijenu iz članka 3. ove Odluke dužni su podmiriti na 
način i u rokovima naznačenim na računu koji ispostavlja Istarski vodovod d.o.o. Buzet ili 
drugo trgovačko društvo sukladno Ugovoru. 
 

Članak 6.  

Cijena vodne usluge koju plaćaju socijalno ugroženi građani određuje se u visini od 60% od 
cijene iz članka 3. ove Odluke. 
Socijalno ugroženim građanima smatraju se građani kojima je takav status određen aktom 
jedinice lokalne samouprave.  
 
VI. JAVNA DAVANJA 

Članak 7.  
Uz cijenu vodne usluge javne odvodnje na računu za utrošenu vodu koji ispostavlja Istarski 
vodovod d.o.o. Buzet ili drugo trgovačko društvo sukladno Ugovoru, zasebno se iskazuje 
porez na dodanu vrijednost sukladno posebnom zakonu, te naknada za razvoj sustava javne 
odvodnje. 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 8.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa prvim danom sljedećeg 
mjeseca po ishođenju suglasnosti iz članka 207. stavka 4. Zakona o vodama. 
Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana od dana ishođenja 
prethodnih suglasnosti iz članka 207. Zakona o vodama. 
Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Višnjan. 
 
Posl.broj:2/18 
 
U Višnjanu, 29. siječnja 2018. godine 

 

         USLUGA VIŠNJAN d.o.o. 
         Direktorica društva  
         Ivana Kmet, v.r. 
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IV. UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA VIŠNJAN 
 

1. 
 
Na osnovi članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i 
članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan, uz prethodnu suglasnost osnivača Općinskog vijeća Općine 
Višnjan - Visignano, KLASA:023-05/18/01-02, URBROJ: 2167-03-01/18-13 i VIRA d.o.o. 
(Višnjanska razvojna agencija) Višnjan od 22. siječnja 2018. godine, na sjednici održanoj dana 23. 
siječnja 2018. godine donosi 
 

STATUT 
Dječjeg vrtića Višnjan 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim se Statutom uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i 
trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme, javnost rada te 
druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića Višnjan (u daljnjem 
tekstu: Vrtić). 
Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na 
muške i ženske osobe. 

Članak 2. 
Vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu i 
osnovana je radi ostvarivanja programa odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 
socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi i radi ostvarivanja drugih zadaća utvrđenih 
zakonom ili drugim propisima. 

Članak 3. 
Vrtić je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim 
Statutom. 
 

Članak 4. 
Osnivači i vlasnici Vrtića su Općina Višnjan, Trg slobode 1, Višnjan i VIRA – Višnjanska 
razvojna agencija d.o.o. Višnjan, Trg slobode 1. 
Općina Višnjan  i VIRA – Višnjanska razvojna agencija d.o.o. Višnjan su dana 09. listopada 
2009. godine zaključile Ugovor o osnivanju Dječjeg vrtića Višnjan klasa: 023-05/09-01/5, 
Ur.broj: 2167-03-01-09-4 na koji je dobivena suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa (Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, KLASA: UP/I-601-02/09-
01/00020, URBROJ: 533-04-09-0005 od 28. listopada 2009. godine).   

 
II. NAZIV I SJEDIŠTE VRTIĆA  

 
Članak 5. 

Vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dječji 
vrtić Višnjan. 
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Naziv Vrtića ističe se na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na objektima u kojima obavlja 
svoju djelatnost. 
Sjedište Vrtića je u Višnjanu, Jože Šurana 2/a 
Vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar.  
Vrtić je upisan u evidenciju ustanova koju vodi ministarstvo nadležno za obrazovanje. 
 

Članak 6. 
Vrtić može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom osnivača. 
 
 
 

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE  
 

Članak 7. 
Vrtić zastupa i predstavlja ravnatelj. 
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića te poduzima pravne radnje u ime i za račun 
Vrtića u skladu sa zakonom, ovim Statutom i ostalim propisima. 
Ravnatelj zastupa Vrtić u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim 
tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima. 
Ravnatelj Vrtića ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti upisanih u sudski 
registar ustanova osim: 

nastupati kao druga ugovorna strana i s Vrtićem zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj 
račun, u svoje ime a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba, 

steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od 5.000,00 
kuna.  

Za stjecanje, opterećenje ili otuđivanje nekretnine ili druge imovine čija je vrijednost veća od 
5.000,00 kuna ravnatelj mora pribaviti prethodnu suglasnost osnivača. 
 

Članak 8. 
U granicama svojih ovlaštenja, sukladno zakonu kojim se uređuju obvezni odnosi, ravnatelj 
može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Vrtić u pravnom prometu. 
 

Članak 9. 
U Pravnom prometu Vrtić koristi : 
 
- Jedan pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište 
Vrtića, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske. 
 
- Jedan pečat okruglog oblika, promjera 36 mm, na kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište 
Vrtića, a u sredini pečata nalazi se grb Općine Višnjan 
 
- Jedan  pečat četvrtastog oblika 750 mm x 350 mm s upisanim punim nazivom i sjedištem 
vrtića te grbom Općine Višnjan   
 
Pečatom iz podstavka 1. ovog članka  ovjeravaju se javne isprave i akti koje Vrtić donosi u 
okviru javnih ovlasti.  
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Pečati iz podstavka 2. i 3. ovog članka rabe se za redovito administrativo - financijsko 
poslovanje i ovjeravanje ostalih isprava i akata u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima 
državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koja nemaju 
obilježja isprava i akata iz prethodnog stavka.  
 
O broju, uporabi i čuvanju pečata odlučuje ravnatelj Dječjeg vrtića. 
 

Članak 10. 
Uz prethodnu dobivenu suglasnost osnivača, Vrtić logotipom i zaštitnim znakom predstavlja 
vizualni identitet predškolske ustanove. Logotip je sastavljen od stiliziranih slova naziva 
„Dječji vrtić Višnjan“, a zaštitni se znak sastoji od ilustracije djevojčice i dječaka veselih 
izraza lica koji stoje na kestenovom listu. 
Logotip i zaštitni znak koriste se u dva oblika u tri varijante boja: u crno-bijeloj boji, sivoj 
boji i višebojni:  

            
   1.  Logo Compact  (siva boja)        i       2. Logo Line (siva boja) 
   
 O uporabi logotipa i zaštitnog znaka odgovara ravnatelj. 
 
 
 

Članak 11. 
Vrtić obavlja ove djelatnosti: 

predškolski odgoj i obrazovanje 
skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu 

školu 
 

IV. DJELATNOST VRTIĆA 
 

Članak 12. 
U okviru svoje djelatnosti Vrtić ostvaruje: 
- redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijale skrbi   
  djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim  
  mogućnostima i sposobnostima, 
- programe za darovitu djecu predškolske dobi, 
- programe predškole,  
- programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i  
  sportskog sadržaja, 
- programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina 
- programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju 
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Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Vrtić može izvoditi programe sukladne 
odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. 
Izvođenje programa iz podstavka 1. i 2. ovog članka Vrtić organizira u skladu sa zakonom, 
drugim propisima i ovim Statutom. 
 

Članak 13. 
Djelatnost iz članka 11. i 12. ovog Statuta Vrtić ostvaruje na temelju Kurikuluma i Godišnjeg 
plana i programa rada. 
Godišnji plan i program rada donosi se za pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 
31. kolovoza sljedeće godine. 
Godišnji plan i program rada obuhvaća razrađene programe odgojno-obrazovnog rada, 
programe zdravstvene zaštite djece, programe njege djece, prehrane i higijene, programe 
socijalne skrbi, programe koje Vrtić dogovori s roditeljima, programe stručnog usavršavanja 
radnika, programe unapređivanja uvjeta rada te programe suradnje s roditeljima i drugim 
sudionicima predškolskog odgoja,  obrazovanja i skrbi o djeci rane i predškolske dobi. 
Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće vrtića najkasnije do 30. rujna tekuće 
godine. 
Na godišnji plan i program rada Vrtića suglasnost daju osnivači Vrtića.  
Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju Nacionalnog 
kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Nacionalni 
kurikulum), kurikuluma Vrtića i na temelju godišnjeg plana i programa rada. 
Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i sadržaje svih 
aktivnosti i programa, pristupe i načina rada s djecom rane i predškolske dobi, odgojno- 
obrazovne ciljeve po područjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje. 
Kurikulum Vrtića donosi Upravno vijeće Vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a 
njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja 
programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja. 
 
 

V. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA 
 

Članak 14. 
Vrtić se ustrojava kao samostalna i jedinstvena ustanova. 

U Vrtiću se odgojno - obrazovni rad ostvaruje u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama 
osnovanim u skladu s propisanim pedagoškim standardom i ustrojenim za cijelodnevni ili 
poludnevni boravak.   

U dogovoru s roditeljima i u skladu sa Godišnjim planom i programom rada Vrtića, Vrtić 
ostvaruje i kraće dnevne i višednevne odgojno - obrazovne programe. 
 

Članak 15. 
Program predškole ostvaruje se u skladu sa zakonom, propisanim pedagoškim standardom, 
pravilnikom koji propisuje ministar nadležan za obrazovanje i u skladu s internim aktom 
kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Vrtića. 
 

Članak 16. 
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Djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca 
zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i djeca u 
udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, djeca roditelja koji 
primaju doplatak za djecu i djeca iz obitelji teškog zdravstvenog stanja – imaju prednost pri 
upisu u Vrtić. 
Način ostvarivanja prednosti, kriteriji i postupak prijema djece u Vrtić ostvaruje se u skladu s 
Pravilnikom o upisu djece.  

Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Vrtić utvrđuje osnivač svojim aktom.  

 
Članak 17. 

U Vrtiću se ostvaruju cjelodnevni (desetosatni) odgojno - obrazovni programi i poludnevni 
(šestosatni) odgojno - obrazovni programi. 
 

Članak 18. 
Radno vrijeme Vrtića usklađuje se s potrebama djece i zaposlenih roditelja te s trajanjem 
programa iz članka 17. ovog Statuta. 
 
Odluku o trajanju i rasporedu dnevnog i tjednog radnog vremena Vrtića donosi Upravno 
vijeće u skladu s ovim Statutom i s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića 
kao javne službe. 
 

Članak 19. 
Rad Vrtića je javan. 
Javnost rada Vrtića ostvaruje se : 1) upućivanjem u sadržaje Kurikuluma Vrtića,  Godišnjeg 
plana i program rada te godišnjeg izvještaja o izvršenju rada Vrtića osnivačima i nadležnim 
tijelima državne uprave u županiji , 2) nadzoru nad radom Vrtića, 3) redovitim izvješćivanjem 
roditelja o radu i suradnji s roditeljima i s lokalnom sredinom, 4) dostupnošću obavijesti  o 
radu Upravnog vijeća sredstvima javnog priopćavanja, 5) objavljivanjem općih akata, 6) na 
druge načine utvrđene zakonom, aktom osnivača i/ili Upravnog vijeća Vrtića. 
Za ostvarivanje javnosti rada Vrtića odgovorni su Upravno vijeće i ravnatelj. 
 

Članak 20. 
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje 
ustrojstvo, uvjeti i način davanja usluga te način rada i  obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića 
kao javne službe.  
 

Članak 21. 
Kurikulum Vrtića te Godišnji plan i program rada Vrtića ostvaruju odgojno-obrazovni 
radnici: odgojitelj,  stručni suradnik i medicinska sestra kao zdravstveni voditelj, učitelji 
razredne nastave u osnovnoj školi u skladu s posebnim propisom, odgojitelji za rad u  kraćem 
boravku djece  te ostali radnici koji obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove.  
Odgovarajuća vrsta obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika te razina i vrsta obrazovanja 
ostalih radnika u Vrtiću određuje se sukladno  pravilniku koji  propisuje ministar nadležan za 
obrazovanje. 
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Članak 22. 
Obveze, prava i odgovornosti radnika, način, uvjeti i postupak za izbor i prijem radnika i za 
zaključivanje Ugovora o radu, način i postupak za primanje pripravnika za obavljanje 
pripravničkog staža, sadržaj Ugovora o radu, sistematizacija radnih mjesta, stručno 
usavršavanje i napredovanje stručnih radnika, prestanak radnog odnosa, način utvrđivanja i 
obračuna plaća i drugih primanja, pravo na sindikalno organiziranje te ostala pitanja u vezi s 
radom uređuju se Pravilnikom o radu Vrtića, u skladu sa zakonom, podzakonskim propisom i 
ovim Statutom. 
 
Ravnatelj Vrtića, sukladno odredbama Pravilnika o radu, mjesečno ocjenjuje rad zaposlenika.  
Rad ravnatelja Vrtića ocjenjuje Upravno vijeće jednom godišnje, u skladu s odredbama 
Pravilnika o radu. 
 

VI. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM I JASLICAMA 
 

1. Upravno vijeće Vrtića 
 

Članak 23. 
Vrtićem upravlja Upravno vijeće. 
Upravno vijeće ima sedam (7) članova od kojih pet (5) imenuju osnivači iz reda javnih 
radnika, na način kako je utvrđeno Ugovorom o osnivanju Dječjeg vrtića Višnjan, jednog (1) 
biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, a jedan (1) član se bira tajnim glasovanjem iz 
reda odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića. 
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine, a iste osobe mogu biti ponovno 
imenovane i izabrane za članove Upravnog vijeća. 

 
Članak 24. 

Prijedlog liste kandidata za članove Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika 
Vrtića utvrđuje Odgojiteljsko vijeće. 
Kad se utvrđuje lista kandidata za članove Upravnog vijeća, na sjednici Odgojiteljskog vijeća 
mora biti prisutno najmanje dvije trećine od ukupnog broja članova Odgojiteljskog vijeća. 
Svaki član odgojiteljskog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika može predložiti i biti 
predložen za člana Upravnog vijeća. 
Glasovanje o kandidatima za utvrđivanje liste kandidata obavlja se tajno putem glasačkih 
listića. 
Za člana Upravnog vijeća utvrđen je onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova 
prisutnih na sjednici Odgojiteljskog vijeća. 
Prijedlog liste kandidata za izbor članova Upravnog vijeća mora imati najmanje onoliko 
kandidata koliko se članova Upravnog vijeća bira iz reda odgojitelja i stručnih suradnika 
Vrtića (najmanje jedan kandidat). 
Nakon utvrđivanja liste kandidata, konačna lista kandidata na kojoj su kandidati poredani 
abecednim redoslijedom svoga prezimena, dostavlja se Izbornom povjerenstvu. 
 

Članak 25. 
Glasovanje za izbor članova Upravnog vijeća iz reda iz reda odgojitelja i stručnih suradnika 
organizira i provodi Izborno povjerenstvo koje ima predsjednika i dva člana. 
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Izborno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka bira Odgojiteljsko vijeće iz svojih redova 
neposredno na sjednici. 
Izborno povjerenstvo na temelju liste kandidata sastavlja glasački listić, provodi glasovanje, o 
rezultatima glasovanja izvješćuje Odgojiteljsko vijeće te obavlja druge radnje u vezi sa 
glasovanjem i izborima.  
O svome radu i o rezultatima glasovanja Izborno povjerenstvo sastavlja Zapisnik koji 
potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva. 
 

Članak 26. 
Glasovanje za izbor članova Upravnog vijeća iz iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića 
obavlja se tajno, putem glasačkih listića, zaokruživanjem rednog broja ispred imena i 
prezimena kandidata na glasačkom listiću. 
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupilo preko dvije trećine od ukupnog broja članova 
Odgojiteljskog vijeća. 
Ako je na glasačkom listiću bilo onoliko kandidata koliko se članova bira u Upravnom vijeću, 
za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja 
članova Odgojiteljskog vijeća. 
Ako neki od kandidata iz prethodnog stavka ovoga članka ne dobije potrebnu većinu glasova, 
za taj se broj kandidata ponavlja cjeli izborni postupak na temelju nove liste kandidata. 
Ako se na glasačkom listiću nalazilo više kandidata nego što se bira u Upravnom vijeću iz 
reda stručnih radnika, izabrani su oni kandidati koji su dobili veći broj glasova. 
 

Članak 27. 
Član Upravnog vijeća iz reda roditelja - korisnika usluga Vrtića bira se na zajedničkom 
sastanku roditelja svih odgojnih skupina. 
Sastanak roditelja saziva i njime rukovodi ravnatelj. 
Svaki roditelj može predložiti ili biti predložen za člana Upravnog vijeća odnosno istaknuti 
svoju kandidaturu. 
O predloženim kandidatima glasuje se javno, dizanjem ruke, a za člana Upravnog vijeća 
izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja. 
Ako roditelj - korisnik koji je izabran za člana Upravnog vijeća prestane koristiti usluge 
Vrtića u vrijeme trajanja svog mandata u Upravnom vijeću, bira se novi predstavnik roditelja 
- korisnika na vrijeme do kraja mandata dosadašnjeg člana Upravnog vijeća iz reda roditelja-
korisnika usluga. 
 

Članak 28. 
Prvu (konstituirajuću) sjednicu saziva i predsjedava joj, do izbora predsjednika Upravnog 
vijeća, dotadašnji predsjednik Upravnog vijeća. U slučaju spriječenosti dotadašnjeg 
predsjednika, sjednicu predsjedava i saziva zamjenik predsjednika. U slučaju da i zamjenik 
bude spriječen, tada konstituirajuću sjednicu vodi, uz prethodnu suglasnost osnivača (Općina 
Višnjan i VIRA d.o.o.) člano dređen od strane Osnivača. 
Upravno vijeće Vrtića može se konstituirati ako je izabrana većina njegovih članova i ako 
sjednici prisustvuje većina članova Upravnog vijeća. 
Upravno vijeće ima predsjednika i njegovog zamjenika. 
Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća bira se javnim glasovanjem iz redova 
članova imenovanih od strane Osnivača, na rok od četiri godine. 
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Za predsjednika i za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća mogu biti ponovno izabrane 
iste osobe. 
 

Članak 29. 
Upravno vijeće odlučuje na sjednicama. 
Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice 
ukupnog broja njegovih članova. 
 

Članak 30. 
Upravno vijeće Vrtića donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja svojih članova 
na način utvrđen ovim Statutom i Poslovnikom o radu Upravnog vijeća. 
 

Članak 31. 
Radom Upravnog vijeća rukovodi predsjednik. 
U slučaju spriječenosti predsjednika, radom Upravnog vijeća rukovodi zamjenik predsjednika 
Upravnog vijeća. 
Predsjednik Upravnog vijeća saziva sjednice i predsjedava im, potpisuje odluke i akte koje 
donosi Upravno vijeće te obavlja i druge poslove sukladno odredbama Poslovnika o radu 
Upravnog vijeća. 
Predsjednik saziva sjednicu prema potrebi, a dužan ju je sazvati i na pismeni zahtjev jedne 
trećine članova Vijeća ili ravnatelja. 
Predsjednik Upravnog vijeća potpisuje ugovor o radu s  ravnateljem Vrtića.  
 

Članak 32. 
U radu Upravnog vijeća sudjeluje, bez prava odlučivanja, ravnatelj Vrtića. 
Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozove predsjednik Vijeća 
i ravnatelj ili se pozovu prema zaključku Upravnog vijeća.  
 

Članak 33. 
Način pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica Upravnog vijeća, način odlučivanja, 
vođenja  zapisnika i njegovog čuvanja, te način i rokovi izvršenja odluka Upravnog vijeća, 
pobliže se uređuju Poslovnikom o radu Upravnog vijeća. 
 

Članak 34. 
Članu Upravnog vijeća prestaje dužnost ako: 
- sam zatraži razrješenje, 
- ne ispunjava dužnosti člana, odnosno predsjednika ili zamjenika predsjednika, 
- svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša, 
- izgubi pravo na obavljanje dužnosti. 
Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća pokreće 
Vijeće ili tijelo koje je imenovalo odnosno izabralo člana Upravnog vijeća. 
U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća, novi član se bira odnosno imenuje sukladno 
odredbama ovog Statuta, u roku od 30 dana, i to na vrijeme koje je preostalo u mandatu člana 
Upravnog vijeća. 
 

Članak 35. 
Upravno vijeće Vrtića: 
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 iz redova članova izabranih od strane osnivača, bira predsjednika Upravnog vijeća i 
njegovog zamjenika  

donosi nacrt Statuta, izmjene i dopune Statuta na prijedlog Ravnatelja ili člana Upravnog 
vijeća te upućuje na prethodnu suglasnost osnivačima 

donosi Statut, izmjene i dopune Statuta nakon dobivenih suglasnosti osnivača 
donosi Poslovnik o svom radu i ostale opće akte Vrtića u skladu sa zakonom, drugim 

propisima i ovim statutom 
donosi Kurikulum Vrtića, Godišnji plan i program  rada i Plan razvoja Vrtića  te nadzire 

njihovo izvršenje, 
donosi financijski plan i Financijske izvještaje (periodični i godišnji obračun), 
odlučuje o upisu djece u skladu s mjerilima za upis djece, 
odlučuje o korištenju i raspolaganju sredstvima Vrtića, u skladu s propisima, Ugovorom o 

osnivanju Vrtića i ovim Statutom, 
usvaja godišnji Izvještaj o radu vrtića, 
raspisuje natječaj i daje prijedlog za imenovanje ravnatelja Vrtića, 
na prijedlog ravnatelja objavljuje natječaj za prijem odgojitelja i stručnih suradnika te 

odlučuje o zasnivanju i prekidu radnog odnosa s odgojiteljima  i stručnim 
suradnicima, 

odlučuje o zasnivanju i prekidu radnog odnosa s ostalim zaposlenicima Vrtića, 
razmatra i rješava prigovore djelatnika Vrtića i roditelja odnosno korisnika usluga, 
predlaže osnivaču statusne promjene Vrtića, 
predlaže osnivaču promjenu naziva Vrtića, 
uz suglasnost osnivača odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Vrtića, 

pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića  
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i općim 

aktima Vrtića 
donosi odluku o predstavljanju vizualnog identiteta Vrtića nakon dobivenih suglasnosti 

osnivača 
 

Članak 36. 
Upravno vijeće u svom radu koristi pečat.  
Pečat je okruglog oblika, promjera 34 mm. Uz obod pečata je tekst : Dječji vrtić Višnjan i 
Višnjan – Visignano, u sredini je grb Općine Višnjan, a ispod je tekst: Upravno vijeće. 
Rješenjem predsjednika Upravnog vijeća određuje se način korištenja pečata te odgovorne 
osobe za čuvanje istoga. 
 

2. Ravnatelj Vrtića 
 

Članak 37. 
Vrtić ima ravnatelja koji je poslovodni i stručni voditelj Vrtića. 
 

Članak 38. 
Ravnatelj za svoj rad i rad Vrtića odgovara Upravnom vijeću i osnivačima. 
 

Članak 39. 
Za ravnatelja može biti imenovana osoba: 

koja ispunjava uvjete za odgojitelja  ili stručnog suradnika, u skladu sa zakonom, 
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koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja 
 

Članak 40. 
Ravnatelj Vrtića se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Vrtića, a 
imenuju ga i razrješavju osnivači na prijedlog Upravnog vijeća. 
Ravnatelj Vrtića imenuje se na rok od četiri (4) godine, a ista osoba može biti ponovno 
imenovana za ravnatelja. 
 

Članak 41. 
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja objavljuje Upravno vijeće najkasnije tri mjeseca 
prije isteka roka na koji je ravnatelj imenovan. 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja objavljuje Upravno vijeće najkasnije tri mjeseca 
prije isteka roka na koji je ravnatelj imenovan.  

Natječaj za imenovanje ravnatelja ustanove objavljuje se u javnim glasilima, na mrežnim 
stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama 
i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.  

U natječaju se objavljuju uvjeti iz članka 39. Statuta na rok iz članka 40. Statuta, rok do kojeg 
se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o 
rezultatima natječaja.  

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave 
natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o rezultatu natječaja ne može biti duži od 
četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.  

Članak 42. 
Nakon isteka roka za podnošenje prijava kandidata, Upravno vijeće pregledava i razmatra 
prijave i ostalu natječajnu dokumentaciju, utvrđuje da li su prijave prispjele u roku i da li 
kandidati ispunjavaju uvjete objavljene natječajem, te sastavlja prijedlog za imenovanje 
ravnatelja. 
O svom radu Upravno vijeće vodi Zapisnik. 
 

Članak 43. 
Upravno vijeće prijedlog za imenovanje ravnatelja, zajedno sa ostalom natječajnom 
dokumentacijom, dostavlja osnivačima najkasnije u roku od osam (8) dana od dana 
utvrđivanja prijedloga. 

Članak 44. 
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran, natječaj 
će se ponoviti. Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se 
vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje na vrijeme do godinu dana.  
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja 
dječjeg vrtića. 

Članak 45. 
O rezultatu natječaja Upravno je vijeće dužno obavijestiti svakog prijavljenog kandidata u 
skladu sa člankom 42. ovog Statuta. 
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Članak 46. 

Ravnatelj obavlja poslove utvrđene zakonom, propisima donijetim na temelju zakona, te 
poslove utvrđene ovim Statutom i internim aktima a naročito: 

organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića, 
predstavlja i zastupa Vrtić 
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića, 
zastupa Vrtić u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te 

pravnim osobama s javnim ovlastima 
osigurava izvršenje zakona, ovog Statuta, Godišnjeg plana i programa rada Vrtića i drugih 

općih akata, te odluka osnivača, Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća, 
predlaže Upravnom vijeću Kurikulum Vrtića,Godišnji plan i program rada, Plan i program 

razvoja i opće akte, 
predlaže Upravnom vijeću unutarnje ustrojstvo i način rada Vrtića, 
osigurava uvjete za rad Upravnog vijeća i predlaže donošenje odluka iz djelokruga 

Upravnog vijeća, 
podnosi Upravnom vijeću izvještaje o ostvarivanju programa rada i o rezultatima 

poslovanja, 
odlučuje o raspoređivanju radnika na radna mjesta, 
odlučuje  pravima i obvezama iz radnog odnosa, 
odlučuje o stegovnoj odgovornosti radnika kada je za to nadležan, 
izdaje naloge radnicima u vezi s izvršenjem pojedinih poslova, 
sudjeluje u radu Upravnog vijeća i stručnih tijela, 
obavlja organizacijsko-pedagoške poslove, 
priprema i vodi sjednice odgojiteljskog vijeća, 
predlaže Upravnom vijeću Kurikulum Vrtića, Godišnji plan i program rada, plan i 

program razvoja i opće akte 
obavlja i druge poslove sukladno zakonu, ovom Statutu i općim aktima Vrtića. 
 

Članak 47. 
Ravnatelj Vrtića može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u 
slučajevima utvrđenim u članku 44. Zakona o ustanovama i članku 37. stavak 8. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju. 
U slučaju razrješenja ravnatelj ima prava utvrđena člankom 44. stavak 3. i člankom 45. 
stavak 1. Zakona o ustanovama i člankom 37. stavak  9. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju.  
Sukladno članku 44. stavak 4. Zakona o ustanovama, u slučaju razrješenja ravnatelja 
imenovat  će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće Vrtića je dužno raspisati 
natječaj za ravnatelja u roku od trideset (30) dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti. 

 
3. Odgojiteljsko vijeće 

 
Članak 48. 

Stručno tijelo Vrtića je Odgojiteljsko vijeće. 
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni voditelj koji 
ostvaruju program predškolskog odgoja i obrazovanja  u Vrtiću. 
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Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju Kurikuluma Vrtića, Godišnjeg plana i 
programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim 
pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene 
zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili internim aktima. 
Radom Odgojiteljskog vijeća rukovodi ravnatelj. 
U slučaju spriječenosti ravnatelja, radom Odgojiteljskog vijeća  rukovodi osoba koju 
odredi ravnatelj u skladu s ovim Statutom. 
 

 
Članak 49. 

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama. 
Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje šest puta godišnje. 
Odgojiteljsko vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja svojih članova ako 
zakonom, drugim aktima donesenim na temelju zakona ili ovim Statutom za pojedine 
slučajeve nije propisana drugačija većina. 
Na sjednici Odgojiteljskog vijeća vodi se Zapisnik u koji se obvezno navode imena i 
prezimena nazočnih i  nenazočnih članova, trajanje sjednice, odluke, zaključci, odvojena 
mišljenja članova i sl. 
Zapisnik potpisuje ravnatelj i zapisničar. 
 

Članak 50. 
U izvršavanju stručnih zadaća Odgojiteljsko vijeće: 
- brine o uspješnom ostvarivanju programa predškolskog odgoja i obrazovanja  
- sudjeluje u izradi Kurikuluma Vrtića, Godišnjeg plana i programa rada i prati njegovo 
ostvarivanje, 
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada s djecom, njihovim roditeljima i njihovim 
socijalnim okruženjem, 
- potiče i promiče stručni rad odgojno – obrazovnih radnika Vrtića, 
- daje ravnatelju i Upravnom vijeću prijedloge u vezi s organizacijom rada i uvjetima za 
razvitak djelatnosti, 
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, propisima donijetim na temelju zakona, ovim 
Statutom i općim aktima Vrtića. 
 

Članak 51. 
Za razmatranje i rješavanje specifičnih pitanja ravnatelj može osnivati stručna, 
savjetodavna i druga tijela.  
Članovi stručnih i savjetodavnih tijela mogu biti odgojno – obrazovni radnici Vrtića, a po 
potrebi i drugi vanjski  stručni suradnici. 
Sastav i djelokrug stručnih i savjetodavnih tijela određuje ravnatelj odlukom o osnivanju 
tih tijela. 

VII. INTERNI OPĆI AKTI VRTIĆA 
 

Članak 52. 
Osim Statuta Vrtić ima akte o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića kao javne službe: 
o radu, plaćama, drugim primanjima radnika i o odgovornosti zaposlenika za povrjede 
obveza iz radnog odnosa, o računovodstvu i financijskom poslovanju, o mjerilima za 
utvrđivanje visine  iznosa učešća roditelja - korisnika u ekonomskoj cijeni programa, 
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zaštiti na radu,  zaštiti od požara,  kućnom redu, radu Upravnog vijeća te druge opće akte 
sukladno zakonu, propisima donesenim na osnovi zakona, preporukama nadležnog 
ministarstva i ovom Statutu. 
 

Članak 53. 
Opće akte donosi Upravno vijeće natpolovičnom većinom glasova. 
Statut Vrtića Upravno vijeće donosi uz prethodnu suglasnost osnivača. Pravilnik o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića kao javne službe Upravno vijeće donosi uz 
prethodnu suglasnost osnivača. 
Odredbe Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića kojim se uređuje 
rad Vrtića u obavljanju djelatnosti kao javne službe moraju biti dostupne javnosti. 
 

Članak 54. 
Opći akt stupa na snagu osmog (8) dana nakon objave akta na Oglasnoj ploči Vrtića ako 
zakonom ili tim općim aktom nije određeno drugačije. 
Ravnatelj Vrtića će na izvornom primjerku općeg akta koji se čuva u arhivi Vrtića utvrditi 
dan objavljivanja općeg akta na Oglasnoj ploči i dan stupanja na snagu općeg akta. 

 
Članak 55. 

Ravnatelju u roku od osam (8) dana od dana donošenja Statuta i Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Vrtića kao javne službe dužan te akte dostaviti uredu državne 
uprave u županiji nadležnog za poslove odgoja i obrazovanja. 
 
 

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE VRTIĆA 
 

Članak 56. 
Imovinu Vrtića čine nekretnine, pokretnine, potraživanja, novac i druga prava sukladno 
Ugovoru o osnivanju Dječjeg vrtića Višnjan. 
 

Članak 57. 
Sredstva za Vrtić osiguravaju se: 
iz proračuna Općine Višnjan i iz proračuna Općina na čijem području imaju prebivalište 

roditelji - korisnici usluga Vrtića, 
iz proračuna Istarske Županije, 
iz državnog proračuna, 
naplatom usluga od roditelja- korisnika usluga  Vrtića, sukladno mjerilima koje utvrdi 

Općinsko vijeće Općine Višnjan,  
iz drugih izvora sukladno zakonu. 

 
Članak 58. 

Financijsko poslovanje vrtića vodi se u skladu sa Zakonom o računovodstvu, drugim 
propisima te općim aktom Vrtića. 

 
Članak 59. 

Raspored sredstava za ostvarenje Kurikuluma Vrtića, Godišnjeg plana i programa rada Vrtića 
i za ostvarivanje drugih rashoda Vrtića, po izvorima prihoda te po namjenama i vrstama 
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rashoda, utvrđuje se Financijskim planom Vrtića i odlukom za njegovo provođenje. 
Financijski plan donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, u pravilu prije početka godine 
na koju se Financijski plan odnosi. 
Ako ne postoje uvjeti za donošenje Financijskog plana za cijelu godinu i u predviđenom roku, 
donosi se Privremeni financijski plan najdulje za tri (3) mjeseca. 
Na financijski plan rada Vrtića prethodnu suglasnost daju osnivači Vrtića. 

 
Članak 60. 

Nakon isteka poslovne godine Upravno vijeće donosi Godišnji obračun Vrtića. 
Prilikom usvajanja Godišnjeg obračuna ravnatelj upućuje i Izvještaj o poslovanju Vrtića za 
proteklu kalendarsku godinu. 
Izvještaj o financijskom poslovanju ravnatelj dostavlja osnivačima i ostalim jedinicama 
lokalne samouprave koje sudjeluju u financiranju rada i programa Vrtića. 
Izvještaj o ostvarenju Kurikuluma Vrtića te Godišnjeg plana i programa rada za prethodnu 
radnu godinu usvaja Upravno vijeće do 31. kolovoza, a ravnatelj ga podnosi osnivaču i 
nadležnom upravnom tijelu Ministarstva nadležnog za obrazovanje. 
 

Članak 61. 
Za redovito poslovanje Vrtić ima jedan žiro-račun. 
Naredbodavac za izvršenje Financijskog plana Vrtića je ravnatelj. 
Vrtić može poslovati u sustavu Riznice kao proračunski korisnik Općine Višnjan. 
 

Članak 62. 
Ako Vrtić u poslovanju i ostvarivanjun svoje djelatnosti ostvari višak prihoda nad rashodima 
te će prihode upotrijebiti za obavljanje svoje djelatnosti i za poboljšanje uvjeta rada. 
 

 
Članak 63. 

Za obveze u pravnom prometu Vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 
Općina Višnjan i VIRA d.o.o.  solidarno i neograničeno odgovaraju za obveze Vrtića. 
 

 
Članak 64. 

Bez suglasnosti osnivača Vrtić ne može steći, opteretiti ni otuđiti nekretninu ili drugu imovinu 
čija je vrijednost veća od 5.000,00 kn. 
Imovina čija je vrijednost manja od vrijednosti utvrđene stavkom 1. ovog članka, ravnatelj 
može steći, opteretiti ili otuđiti uz suglasnost Upravnog vijeća. 
 

IX. NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA 
 

Članak 65. 
Nadzor nad zakonitošću rada Vrtića provode ovlaštena tijela državne uprave i ovlaštene javne 
ustanove u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. 
U provođenju nadzora, ravnatelj, Upravno vijeće i radnici Vrtića dužni su surađivati s 
ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor. 
 

X. ZAŠTITA I ZAVRŠNE ODREDBE 
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Članak 66. 

Vrtić samostalno i u suradnji s drugim tijelima i ustanovama aktivno sudjeluje u zaštiti i 
unapređivanju čovjekova okoliša u skladu s propisima. 
Upravno vijeće, ravnatelj i radnici Vrtića imaju pravo i obvezu stvarati uvjete za  očuvanje 
okoliša.  
Radnik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi šteta okolišu. 
Nepoduzimanjem mjera za zaštitu okoliša radnik Vrtića čini težu povredu radne obveze. 

 
Članak 67. 

Vrtić u izvođenju odgojno-obrazovnog programa posebnu pažnju posvećuje   odgoju i 
obrazovanju  djece i roditelja-korisnika usluga za čuvanje, zaštitu i unapređenje okoliša te 
poštivanju prava djeteta. 
 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 68. 
Donošenjem ovog Statuta Dječjeg vrtića Višnjan prestaju važiti odredbe  statuta od 29.travnja  
2010. godine  Dječjeg vrtića Višnjan, Izmjene i dopune Statuta od 13. kolovoza 2012. godine, 
II Izmjene i dopune statuta od 30 rujna 2013. godine, Odluka o izmjeni Statuta dječjeg vrtića 
Višnjan KLASA: 601-03/15-01/01,UR.BROJ:2167/-54-31-02 od 27. travnja 2015. godine, 
Odluka o izmjeni i dopuni statuta dječjeg vrtića Višnjan KLASA:601-03/17-
01/02,UR.BROJ:2167/03-54-31-17-08 od 10. kolovoza 2017. godine.  

 
Članak 69. 

Statut Dječjeg vrtića Višnjan objavljuje se  u "Službenom glasniku" Općine Višnjan i oglasnoj 
ploči Vrtića, a stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave. 
            
KLASA: 601-05/18-01/01 
URBROJ: 2167/03-54-31-18-01 
 
U Višnjanu- Visignano, 23. siječnja 2018.godine 
 
 
                                                                                PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  

               
                                                                                                  Peter Poletti, v.r. 
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2. 
 

Na temelju članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 
107/07 i 94/13) i članka 52. i 53. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, Upravno vijeće Dječjeg 
vrtića Višnjan nakon dobivene suglasnosti  Općinskog vijeća Općine Višnjan KLASA:023-
05/18/01-02, URBROJ: 2167-03-01/18-14 i VIRA d.o.o. (Višnjanska razvojna agencija) 
Višnjan od 22. siječnja 2018. godine, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 23. siječnja 
2018. godine  donosi  

 
P  R  A  V  I  L  N  I  K 

O  UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU  RADA 
DJEČJEG VRTIĆA VIŠNJAN 

 
I  OPĆE  ODREDBE 

 
Članak 1. 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (u daljnjem tekstu: Pravilnik), pobliže se 
uređuje ustrojavanje rada, uvjeti i način rada, opis poslova radnih mjesta, broj radnika, uvjeti, 
odgovarajuća stručna sprema radnika i sati rada, rad s djecom i kodeks odijevanja zaposlenika 
te druga pitanja u svezi s ustrojstvom, djelokrugom i načinom rada Dječjeg vrtića Višnjan (u 
daljnjem tekstu: Vrtić). 
 

Članak 2. 
Vrtić se bavi odgojem i obrazovanjem te skrbi o djeci rane i predškolske dobi radi poticanja 
cjelovitog razvoja osobnosti djeteta i kvalitete njegova života sukladno Zakonu o 
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) (u daljnjem tekstu: Zakon), 
propisima donesenim na osnovi Zakona, Državnom pedagoškom standardu predškolskog 
odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja 
predškolske djece i odredbama Statuta Vrtića. 
 
 
II  UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA 
 

Članak 3. 
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vrtića u cilju ostvarivanja 
djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi koji se 
temelji na humanističkom, znanstveno utvrđenom, stručnom, profesionalnom, djelotvornom, 
odgovornom i pravovremenom obavljanju poslova odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci, 
drugih poslova i zadaća utvrđenih Kurikulumom Vrtića i  Godišnjim planom i programom 
rada i normativima utvrđenih Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i 
naobrazbe. 

Članak 4. 
Vrtić se ustrojava kao samostalna i jedinstvena predškolska ustanova u kojoj se ostvaruju 
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, programi za darovitu djecu, programi predškole, programi ranog učenja 
stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja, kao i 
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drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, stručno-razvojni poslovi, 
poslovi u vezi s početkom i završetkom pedagoške godine te izvršavanju stručno-
administrativnih, računovodstveno – financijskih i pomoćno – tehničkih poslova. 
 

 
 
 

Članak 5. 
Kao javne ovlasti Vrtić obavlja sljedeće poslove: 
– upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće 
dokumentacije, 
– izdavanje potvrda i mišljenja, 
– upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik. 
 

Članak 6 
Rad Vrtića ustrojava se u jednom objektu – u Višnjanu - Visignano, Jože Šurana 2/a. 
 

Članak 7. 
Ravnatelj i Upravno vijeće odgovorni su za planiranje i ostvarivanje Kurikuluma Vrtića i 
Godišnjeg plana i programa rada Vrtića te ukupne zadaće Vrtića, a posebno su odgovorni za 
uspostavljanje stručno utemeljenog, racionalnog i djelotvornog ustrojstva. 
 

Članak 8. 
Unutarnjim ustrojstvom poslovi Vrtića razvrstavaju se na: 
vođenje poslovanja Vrtića 
stručno-razvojne poslove , poslove predškolskog odgoja i obrazovanja te poslove njege djece 
rane i predškolske dobi 
upravno-pravne poslove 
administrativno-računovodstvene poslove 
poslove prehrane 
poslove čišćenja 
poslove tehničkog održavanja objekta i opreme. 
 

Članak 9. 
Poslovi vođenja Vrtića sadrže: ustrojavanje rada Vrtića i njegovo unaprjeđenje, vođenje 
poslovanja, planiranje i programiranje rada, osiguravanje zakonitosti rada, praćenje 
ostvarivanja Kurikuluma Vrtića i Godišnjeg plana i programa rada, suradnju s državnim, 
županijskim, općinskim tijelima i odgojno – obrazovnim radnicima te druge poslove sukladno 
zakonu i propisima.  

Članak 10. 
Stručno – razvojni poslovi, poslovi predškolskog odgoja i obrazovanja te njege djece  rane i 
predškolske dobi sadrže: neposredan rad s djecom, izvedba programa njege, odgoja, 
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi, programi za darovitu djecu, programi za djecu 
s teškoćama u razvoju, programa predškole, programa ranog učenja stranih jezika, programa 
umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja, stručno usavršavanje, suradnju s 
roditeljima, planiranje i valorizaciju, vođenje pedagoške dokumentacije, poslove stručnih 
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suradnika te ostale poslove utvrđene Kurikulumom Vrtića, Godišnjim planom i programom 
rada. 

Članak 11. 
Upravno pravni poslovi sadrže: primjenu zakona i propisa donesenih na temelju zakona, 
izradu pravilnika, rješenja, odluka, zaključaka i drugih akata, poslove u vezi s radnim 
odnosima, pružanje stručne pomoći u poslovima u vezi s radnim odnosima, obavljanje opće 
pravnih poslova tj. sastavljanje ugovora koje Vrtić sklapa, briga u statusno pravnim pitanjima, 
provedbu natječaja i oglasa, vođenje dokumentacije i evidencije, suradnju s državnim, 
županijskim, općinskim tijelima i ostale pravne poslove u vezi s djelatnošću Vrtića. Upravno 
pravne poslove će za potrebe Vrtića voditi osnivač – Općina Višnjan, uz suradnju Ravnatelja. 

 
 
 

Članak 12. 
Administrativno računovodstveni poslovi sadrže: zapremanje i otpremanje pošte, 
urudžbiranje, poslove prijepisa, fotokopiranja, izradu financijskog izvješća, izradu 
financijskog plana, kvartalnog, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, poslove planiranja, 
obračun plaća, naknada, poreza, doprinosa, drugih materijalnih izdataka, obračun učešća  
korisnika usluga u ekonomskoj cijeni redovitog programa Vrtića te učešća u plaćanju 
dodatnih programa, poslove evidencije, blagajničke i druge poslove utvrđene propisima o 
računovodstvenom poslovanju. Administrativno računovodstvene poslove će za potrebe 
Vrtića voditi osnivač – Općina Višnjan. 

Članak 13. 
Poslovi prehrane djece sadrže: ustroj i provedbu programa pravilne prehrane, nabavku 
prehrambenih artikala, organiziranje i pripremanje obroka, serviranje hrane, svakodnevno 
održavanje prostora za pripremu obroka i pomoćnih prostora, posuđa za pripremanje i 
serviranje hrane te čuvanje prehrambenih artikala,vođenje odgovarajuće evidencije nabave i 
utroška materijala te  drugih poslova koji doprinose pravilnoj prehrani djece. 
 

Članak 14. 
Poslovi čišćenja obuhvaćaju: čišćenje unutarnjih prostora, podova, prozora i ostalih staklenih 
površina, namještaja, igračaka  i druge opreme, čišćenje i uređenje vanjskog okoliša te ostale 
poslove u vezi s čišćenjem i održavanjem prostora Vrtića. 
 

Članak 15. 
Poslovi tehničkog održavanja sadrže: čuvanje i održavanje prostora Vrtića i drugih prostora, 
održavanje uređaja i opreme za grijanje (kotlovnica), održavanje električnih, vodovodnih i 
plinskih instalacija i opreme, gromobrana, održavanje i uređivanje vanjskog prostora (okoliša) 
i objekata, jednostavne popravke zgrade, namještaja, didaktike, stolarije i slično te nabavka 
materijala za određene popravke. 
Poslovi tehničkog održavanja će za potrebe Vrtića voditi osnivač – Općina Višnjan. 
 

Članak 16. 
Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pet radnih dana. 
Raspored radnog vremena utvrđuje se Kurikulumom Vrtića i Godišnjim planom i programom 
rada vrtića. 
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III   RADNICI VRTIĆA 
 

Članak  17. 
Odgojno – obrazovni radnici u Vrtiću su odgojitelji i stručni suradnici (pedagog, psiholog, 
zdravstveni voditelj, po potrebi logoped,defektolog i /ili rehabilitator ). 
Radnici  iz stavka 1. ovog članka, pored općih uvjeta, moraju imati odgovarajuću stručnu 
spremu prema odredbama Zakona i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te 
vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću te položen stručni ispit.  
 

Članak 18. 
Radnici  iz članka 17. ovog Pravilnika mogu napredovati  i stjecati zvanja odgojitelj – mentor 
i odgojitelj – savjetnik te stručni suradnik – mentor i stručni suradnik – savjetnik sukladno 
odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna 
zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima. 
 

Članak 19. 
Ostali radnici u Vrtiću su druge osobe koje obavljaju poslove prehrane poslove čišćenja. 
Radnici iz stavka 1. ovog članka, pored općih uvjeta, moraju imati i odgovarajuću stručnu 
spremu prema odredbama Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i 
stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću. 
 
IV  POPIS I OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA U DJEČJEM VRTIĆU   
VIŠNJAN - BROJ RADNIKA – UVJETI – STRUČNA SPREMA 

 
Članak 20. 

NAZIV SKUPINE 
POSLOVA 

POSLOVI VOĐENJA VRTIĆA 

Naziv radnog mjesta RAVNATELJ 
UVJETI PREMA ZAKONU I STATUTU 
POSEBNI UVJETI PREMA ZAKONU I STATUTU 
BROJ RADNIKA 1, probni rad 90 dana 
TJEDNI FOND SATI 
POJEDINOG RADNIKA 

40 

OPIS POSLOVA 
 

* vodi poslovanje i rukovodi radom 
* predlaže unutarnje ustrojstvo i način rada Vrtića 
* predstavlja, zastupa i potpisuje za Vrtić te odgovara za zakonitost rada 
* donosi odluke sukladno ovlaštenjima utvrđenim Statutom, ovim 
Pravilnikom i drugim općim aktima Vrtića 
* predlaže Kurikulum Vrtića, Godišnji plan i program rada te Plan razvoja 
Vrtića 
* osigurava ustrojstvene, informacijske te stručno administrativne 
pretpostavke za funkcioniranje Vrtića 
* ustrojava i vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te izrađuje 
odgovarajuća izvješća i evidencije 
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* organizira rad tehničkog osoblja 
* upućuje izvješća o ostvarivanju Kurikuluma Vrtića Godišnjeg plana i 
programa o rezultatima poslovanja vrtića Upravnom vijeću, državnim 
tijelima i osnivaču, najmanje jedanput godišnje 
* sudjeluje u pripremi sjednica Upravnog vijeća te izvršava donesene 
odluke i opće akte 
*predlaže Upravnom vijeću odluku o izboru odgojitelja i stručnih 
suradnika, sklapa ugovore o radu i odlučuje o prestanku ugovora o radu 
* odlučuje o raspoređivanju zaposlenika na radno mjesto 
* odlučuje o pravima i obvezama iz rada i u svezi s radom 
* izdaje naloge zaposlenicima u vezi s izvršavanjem pojedinih poslova 
* sudjeluje u radu Upravnog vijeća, stručnih tijela, državnih tijela i tijela 
osnivača    
* obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, drugim zakonima, Statutu, 
ovom Pravilniku i drugim općim aktima 

NAZIV SKUPINE 
POSLOVA 

STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI  I POSLOVI PREDŠKOLSKOG 
ODGOJA 

NAZIV RADNOG 
MJESTA 

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG 

UVJETI 
VSS profesor pedagog, dipl. pedagog 
pripravnički staž – 12 mjeseci u dječjem vrtiću, položen stručni ispit, 
probni rad 90 dana 

BROJ RADNIKA po potrebi programa sukladno odluci Upravnog vijeća 

TJEDNI FOND SATI 
POJEDINOG RADNIKA 

po potrebi programa sukladno odluci Upravnog vijeća 
 

OPIS POSLOVA 

* predlaže i ostvaruje Kurikulum Vrtića i Godišnji plan i program rada 
vrtića  iz svojega djelokruga te izrađuje izvješće o njegovom izvršenju 
* izrađuje i provodi dnevni program rada 
*  sudjeluje u ustroju i obavljanju stručno-pedagoškog rada u Vrtiću 
* brine o cjelovitom odgojno-obrazovnom procesu, a osobito predlaže 
inovacije,  suvremene metode i oblike rada koji će pridonijeti 
maksimalnom razvoju dječjih sposobnosti 
* planira oblike suradnje s roditeljima i pomaže im u rješavanju odgojnih 
situacija 
*  pridonosi razvoju timskog rada u Vrtiću i afirmira djelatnost te javno 
prezentira rezultate unapređivanja odgojno obrazovne prakse 
* sudjeluje u obavljanju poslova u vezi s upisima djece u Vrtić   
 * ostvaruje redovite programe njege i socijalne skrbi djece iz svojega 
djelokruga 
* predlaže i sudjeluje u ostvarivanju programa odgojno-obrazovnog rada s 
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djecom rane i predškolske dobi, ustrojava rad i  prati rad u odgojnoj 
skupini 
* osigurava  odgovarajuće uvjete neophodne za izvođenje redovitih 
programa i drugih programa umjetničkog, kulturnog, vjerskog, sportskog i 
drugog sadržaja 
* sudjeluje u izradi redovitih i posebnih programa Vrtića i prati njihovo 
ostvarivanje 
* skrbi o stručnom usavršavanju i napredovanju odgojno – obrazovnih 
radnika Vrtića sukladno Zakonu i drugim propisima 
* surađuje s djecom, roditeljima, radnicima Vrtića, državnim i drugim 
tijelima 
* sudjeluje u pripremi i radu stručnih tijela, prati stručnu literaturu i dr. 
* obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja 
       

NAZIV SKUPINE  
POSLOVA 

STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI I POSOVI PREDŠKOLSKOG 
ODGOJA 

NAZIV RADNOG 
MJESTA 

STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG 

BROJ RADNIKA  po potrebi programa sukladno odluci Upravnog vijeća 
TJEDNI FOND SATI 
POJEDINOG RADNIKA 

 po potrebi programa sukladno odluci Upravnog vijeća 

UVJETI 
VSS, profesor psihologije, diplomirani psiholog 
pripravnički staž 12 mjeseci u dječjem vrtiću, položen stručni ispit, probni 
rad 90 dana 

OPIS POSLOVA 

* predlaže i ostvaruje Kurikulum Vrtića i  Godišnji plan i program rada 
Vrtića iz svojeg djelokruga rada te izrađuje izvješća o njegovom izvršenju 
* izrađuje i provodi dnevni Plan rada        
*sudjeluje u ustroju i obavljanju stručno-pedagoškog rada u Vrtiću 
* sistematski prati psihofizički razvoj i napredovanje djece u Vrtiću, 
utvrđuje opći razvojni status djece ili u pojedinom području razvoja 
evidentira djecu s posebnim potrebama  
* prepoznaje i radi s darovitom djecom i promišlja razvojne zadaće za 
njihovo napredovanje prema sposobnostima 
* radi s djecom s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima na 
emocionalno-psihološkom snalaženju  obitelji za kvalitetniju pomoć u 
odrastanju djeteta 
* surađuje u programima stalnog usavršavanja odgojitelja, s roditeljima i 
lokalnom zajednicom te unapređuje cjelokupan rad u Vrtiću 
* surađuje sa zdravstvenom i socijalnom službom  
* koristi supervizijsku pomoć i sudjeluje u akcijskim istraživanjima u 
Vrtiću te javno prezentira zaključke 
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* sudjeluje u obavljanju poslova u vezi s upisima djece u Vrtić 
* ostvaruje redovite programe njege i socijalne skrbi djece iz svojega 
djelokruga 
* sudjeluje u izradi redovitih i posebnih programa Vrtića i prati njihovo 
ostvarivanje 
* ustrojava i vodi odgovarajuću  pedagošku dokumentaciju te izrađuje 
odgovarajuća izvješća i evidencije 
* surađuje s djecom, roditeljima, radnicima Vrtića, državnim i drugim 
tijelima 
* sudjeluje u pripremi i radu stručnih tijela, prati stručnu literaturu i dr. 
*obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja 
 

NAZIV SKUPINE 
POSLOVA 

STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI PREDŠKOLSKOG 
ODGOJA 

NAZIV RADNOG 
MJESTA 

STRUČNI SURADNIK DEFEKTOLOG  

BROJ RADNIKA po potrebi programa sukladno odluci Upravnog vijeća 
TJEDNI FOND SATI 
POJEDINOG RADNIKA 

 
po potrebi programa sukladno odluci Upravnog vijeća 

UVJETI 
VSS dipl. defektolog, prof. rehabilitator, 
položen stručni ispit 

OPIS POSLOVA 

* predlaže i ostvaruje Kurikulum Vrtića, Godišnji plan i program rada 
Vrtića iz svojega djelokruga te izrađuje izvješća o njegovom izvršenju 
*  sudjeluje u ustroju i obavljanju stručno-pedagoškog rada u Vrtiću 
* izrađuje i provodi dnevni plan rada  
* radi na prepoznavanju, ublažavanju i uklanjanju teškoća u razvoju 
* utvrđuje najprimjerenije metode rada u suradnji s odgojiteljima, te 
upoznaje odgojitelje, ostale suradnike i roditelje  sa specifičnostima djece 
s teškoćama u razvoju 
* surađuje sa zdravstvenom i socijalnom službom te drugim čimbenicima 
u prevenciji razvojnih poremećaja 
* sudjeluje u izradi individualnog (prilagođenog) programa rada za djecu 
s teškoćama u razvoju i za djecu s posebnim potrebama 
* ostvaruje neposredan rad s djecom s teškoćama u razvoju i s djecom s 
posebnim potrebama 
* surađuje s roditeljima, radnicima Vrtića, državnim i drugim tijelima 
* sudjeluje u pripremi i radu stručnih tijela Vrtića 
* ustrojava i vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te izrađuje 
odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te izrađuje odgovarajuća izvješća 
i evidencije 
* obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja 
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NAZIV SKUPINE 
POSLOVA 

STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI PREDŠKOLSKOG 
ODGOJA 

NAZIV RADNOG 
MJESTA 

ZDRAVSTVENI VODITELJ 

BROJ RADNIKA  po potrebi programa sukladno odluci Upravnog vijeća 
TJEDNI FOND SATI 
POJEDINOG RADNIKA 

 po potrebi programa sukladno odluci Upravnog vijeća 

UVJETI 

preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno 
studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u 
skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni 
diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva. 
probni rad 60 dana 

OPIS POSLOVA 

* predlaže Kurikulum Vrtića i Godišnji plan i program rada iz svojega 
djelokruga i izrađuje izvješća o njegovu ostvarivanju 
* izrađuje i izvršava dnevni plan rada odnosno ostvarivanja redovnih, 
posebnih i drugih programa vrtića 
* sudjeluje u izradi i ostvarivanju izvedbenog odgojno obrazovnog i 
zdravstvenog  programa te programa socijalne skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi, prati njegovo ostvarivanje i izrađuje odgovarajuća 
izvješća 
*  osigurava i unapređuje zaštitu zdravlja djece te u timskom radu s 
ostalim članovima tima, odgojiteljima, roditeljima i ostalim čimbenicima 
sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka 
* stručno planira prehranu radi poticanja optimalnog rasta i razvoja sve 
djece te prati, nadzire i predlaže mjere za poboljšanje sanitarno-
higijenskih uvjeta rada u dječjem vrtiću 
* povezuje dječji vrtić s odgovarajućim službama u lokalnoj zajednici, a 
rezultate ispitivanja zdravstvene zaštite djece kao sastavnog dijela 
odgojno - obrazovnog rada javno prezentira 
* obavlja nadzor nad svim radnim i pomoćnim prostorima   Vrtića i 
predlaže mjere kojima se osigurava čuvanje zdravlja djece i sprječavanju 
zarazne zaraze i druge bolesti 
* odgovara za rad i čistoću svih prostora, igračaka, opreme i inventara 
Vrtića koji se koristi u radu s djecom 
* sudjeluje u sastavljanju jelovnika, nadzire postupak pripremanja hrane, 
stanje čistoće kuhinje i drugih prostora i prostorija u kojima se priprema,  
servira i čuva hrana 
* nadzire djelatnike Vrtića u vezi  s primjenom higijenskih mjera (nošenja 
propisane odjeće, obuće, zaštitnih kapa i rubaca) prilikom rada u kuhinji i 
sobama dnevnog boravka djece 
* upućuje zaposlenike Vrtića na redoviti, a prema potrebi i izvanredni 
sanitarni pregled i ustrojava zdravstveno prosvjećivanje 
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* vodi odgovarajuću zdravstvenu dokumentaciju  i izrađuje odgovarajuće  
evidencije 
sudjeluje u radu stručnih tijela i prati stručnu literaturu 
* prati rad tehničkog osoblja 
* obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja 

NAZIV SKUPINE 
POSLOVA 

STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI PREDŠKOLSKOG 
ODGOJA 

NAZIV RADNOG 
MJESTA 

ODGOJITELJ 

BROJ RADNIKA  po potrebi programa sukladno odluci Upravnog vijeća    
TJEDNI FOND SATI 
POJEDINOG RADNIKA 

 po potrebi programa sukladno odluci Upravnog vijeća 

UVJETI 
VŠS odgojitelj predškolske djece / stručni prvostupnik predškolskog 
odgoja 
Pripravnički staž 12 mjeseci, probni rad 90 dana 

OPIS POSLOVA 

* predlaže Kurikulum Vrtića i Godišnji plan i program rada iz svojega 
djelokruga i izrađuje izvješće o ostvarivanju programa rada 
*  ostvaruje neposredne zadaće odgoja i obrazovanja  djece rane i 
predškolske dobi  
* predlaže i izvršava tromjesečni, tjedni i dnevni plan ostvarivanja 
redovitih, posebnih i drugih programa Vrtića 
* osigurava potrebne uvjete, ustrojava rad i radi u odgojnoj skupini 
* sudjeluje u izradi i ostvarivanju izvedbenog odgojno- obrazovnog 
programa i prati njegovo ostvarivanje 
* vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te izrađuje odgovarajuće 
evidencije 
* skrbi se o prostoru u kojem borave djeca, posebice s obzirom na 
njegovu pedagošku i estetsku osmišljenost i higijensko zdravstvene uvjete 
* skrbi se o didaktičkim i drugim sredstvima rada Vrtića neophodnim u 
radu s djecom te o ispravnosti tih sredstava 
* surađuje s roditeljima , radnicima Vrtića i širom društvenom zajednicom  
* sudjeluje u radu stručnih tijela Vrtića, prati stručnu literaturu i dr. 
* redovito se priprema za rad s djecom 
* stručno se usavršava kroz individualne i kolektivne oblike usavršavanja 
*obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja 

NAZIV RADNOG 
MJESTA 

ODGOJITELJ MENTOR 

BROJ RADNIKA po potrebi programa sukladno odluci ravnatelja 

TJEDNI FOND SATI 
POJEDINOG RADNIKA 

po potrebi Programa stažiranja odgojitelja-pripravnika 
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UVJETI 
 

VŠS odgojitelj predškolske djece / stručni prvostupnik predškolskog 
odgoja s radnim stažom većim od šest godina 
(sukladno odluci ravnatelja o imenovanju mentora odgojitelja koji nema 
zvanje mentora, a uživa ugled vrsnog odgojitelja) 

OPIS POSLOVA 

Sudjeluje u izradi, vodi i prati provedbu Programa stažiranja  
Odgojno – obrazovnim radom pruža pripravniku dobar profesionalni 
model (stručan pristup, uspješna komunikacija) 
Informira pripravnika (o dječjem vrtiću i njegovoj kulturi, odgojnoj 
skupini i njenim posebnostima dogovorenim pravilima, literaturi, prijavi 
na ettaedu 
predlaže Kurikulum Vrtića i Godišnji plan i program rada iz svojega 
djelokruga i izrađuje izvješće o ostvarivanju programa rada 
Uvodi pripravnika u samostalan odgojno – obrazovni rad te ga upoznaje 
sa radom odgojitelja na način da omogućuje njegovu nazočnost poslovima 
koje izvršava: 
*  ostvaruje neposredne zadaće odgoja i obrazovanja  djece rane i 
predškolske dobi  
* predlaže i izvršava tromjesečni, tjedni i dnevni plan ostvarivanja 
redovitih, posebnih i drugih programa Vrtića 
* osigurava potrebne uvjete, ustrojava rad i radi u odgojnoj skupini 
* sudjeluje u izradi i ostvarivanju izvedbenog odgojno- obrazovnog 
programa i prati njegovo ostvarivanje 
* vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te izrađuje odgovarajuće 
evidencije 
* skrbi se o prostoru u kojem borave djeca, posebice s obzirom na 
njegovu pedagošku i estetsku osmišljenost i higijensko zdravstvene uvjete 
* skrbi se o didaktičkim i drugim sredstvima rada Vrtića neophodnim u 
radu s djecom te o ispravnosti tih sredstava 
* surađuje s roditeljima , radnicima drugim djelatnicima Vrtića i širom 
društvenom zajednicom  
* sudjeluje u radu stručnih tijela Vrtića, prati stručnu literaturu i dr. 
* redovito se priprema za rad s djecom 
* stručno se usavršava kroz individualne i kolektivne oblike usavršavanja 
*obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja 

NAZIV RADNOG 
MJESTA 

VODITELJ POSEBNIH, ALTERNATIVNIH I KRAĆIH PROGRAMA 
TE PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

BROJ RADNIKA po potrebi programa sukladno odluci Upravnog vijeća 
TJEDNI FOND SATI 
POJEDINOG RADNIKA 

po potrebi programa sukladno odluci Upravnog vijeća 

UVJETI 
Odgojitelji i odgojno – obrazovni radnici odgovarajuće struke koji 
ispunjavaju uvjete za rad u osnovnoj školi, 
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Sukladno Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika  te vrsti i 
stupnju stručne spreme ostalih djelatnika  u dječjem vrtiću (NN 133/97) 

OPIS POSLOVA 

* predlaže Kurikulum Vrtića i Godišnji plan i program rada iz svojega 
djelokruga i izrađuje izvješće o ostvarivanju programa rada 
*  ostvaruje neposredne zadaće odgoja i obrazovanja djece rane i 
predškolske dobi  
* predlaže i izvršava tromjesečni, tjedni i dnevni plan ostvarivanja 
redovitih, posebnih i drugih programa Vrtića 
* osigurava potrebne uvjete, ustrojava rad i radi u odgojnoj skupini 
* sudjeluje u izradi i ostvarivanju izvedbenog odgojno- obrazovnog 
programa i prati njegovo ostvarivanje 
* vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te izrađuje odgovarajuće 
evidencije 
* skrbi se o prostoru u kojem borave djeca, posebice s obzirom na 
njegovu pedagošku i estetsku osmišljenost i higijensko zdravstvene uvjete 
* skrbi se o didaktičkim i drugim sredstvima rada Vrtića neophodnim u 
radu s djecom te o ispravnosti tih sredstava 
* surađuje s roditeljima , drugim djelatnicima Vrtića i širom društvenom 
zajednicom  
* sudjeluje u radu stručnih tijela Vrtića, prati stručnu literaturu i dr. 
* redovito se priprema za rad s djecom 
* stručno se usavršava kroz individualne i kolektivne oblike usavršavanja 
* obavlja poslove definirane verificiranim programom 
*obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja 

NAZIV SKUPINE 
POSLOVA 

POSLOVI PREHRANE 

NAZIV RADNOG 
MJESTA 

KUHAR -VODITELJ 

BROJ IZVRŠITELJA 1 

TJEDNI FOND SATI 
POJEDINOG RADNIKA 

40 

UVJETI 
SSS, kuhar 
1 godina radnog iskustva na tim poslovima 
probni rad 90 dana 

OPIS POSLOVA 

*organizira pravilan i pravovremeni rad u kuhinji i raspoređuje tekuće 
poslove 
*nadzire pripremanje hrane i sudjeluje u pripremanju hrane 
*odgovoran je za urednost kuhinje i osoblja, te dezinfekciju posuđa, 
pribora za jelo, radnih površina , sredstava za rad i opreme 
*nadzire provođenje zaštitnih mjera na radu, korištenje propisane radne 
odjeće i obuće, preuzima i kontrolira kvalitetu namirnica 
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* sudjeluje u izradi jelovnika i daje svoje prijedloge za poboljšanje 
kvalitete hrane i ekonomičnosti poslovanja  
*daje prijedloge za nabavku neophodnog inventara, odnosno rashod, 
priprema hranu   po potrebi i za druge korisnike 
*brine o skladištenju namirnica i vodi evidenciju o tome 
*u suradnji sa osobljem predlaže ravnatelju zamjenu dotrajalih i nabavku 
novih potrebitih sredstava i opreme organizira i prati rad u kuhinji 
* svakodnevno prima i provjerava kakvoću i količinu živežnih  namirnica 
*određuje i raspoređuje količinski namirnice prema jelovniku i broju 
djece 
* odgovora za utrošak pojedinih namirnica, utvrđenom normativu 
energetske vrijednosti obroka u odnosu na životnu dob djece 
* pazi i odgovora za održavanje higijene u kuhinji, priručnom skladištu, 
termos kanti, i ostalog posuđa 
* obavlja poslove kuhanja jela 
* vodi dnevnu potrošnju namirnica i  mjesečno trebovanje namirnica 
* čisti  i dezinficira pribor za jelo i cjelokupni prostor kuhinje 
* odlaže  u namijenjeni prostor sav otpad  
* vrši pranje suđa i kuhinje nakon završetka rada 
* poslovi dostave hrane u odgojne skupine  
* obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja 

NAZIV RADNOG 
MJESTA 

POMOĆNI RADNIK U KUHINJI 

BROJ RADNIKA 1 

TJEDNI FOND SATI 
POJEDINOG RADNIKA 

40 

UVJETI 

NSS, ugostiteljskog smjera, osnovna škola, osposobljavanje za rad u 
kuhinji 
1 godina iskustva na tim poslovima, 
probni rad 90 dana 

OPIS POSLOVA 

*pomaže kuharu u pripremanju i kuhanju obroka 
* vrši sve pripremne radnje za kuhanje obroka 
*odgovoran je za pravilan rad  s opremom i inventarom 
* servira hranu za doručak, marendu , ručak I užinu 
* brine o pravovremenoj i pravilnoj podjeli obroka,  
*prije serviranja obroka vrši dezinfekciju stolova, a nakon jela čisti 
stolove i  
*brine o higijeni odjeće i ruku i dezinfekciji posuđa, 
*obvezno koristi propisanu radnu odjeću i obuću i zaštitna sredstva, pere 
posuđe i održava čistoću u kuhinji i skladištu 
* čisti vanjski prostor ispred kuhinje 
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* pomaže kod manipulacije robe, gotovih proizvoda, ambalaže i posuđa 
* u radu se obvezno koristi propisanom radnom odjećom i obućom 
* po potrebi zamjenjuje kuhara 
* obavlja i druge poslove u vezi s prehranom djece po nalogu  ravnatelja  

NAZIV SKUPINE 
POSLOVA 

POSLOVI ČIŠĆENJA 

NAZIV RADNOG 
MJESTA 

SPREMAČ 

Broj radnika 
po potrebi programa sukladno odluci Upravnog vijeća (mogućnost 
korištenja vanjske usluge) 

TJEDNI FOND SATI 
POJEDINOG RADNIKA 

po potrebi programa sukladno odluci Upravnog vijeća 

UVJETI 
osnovna škola 
probni rad: 30 dana 

OPIS POSLOVA 

* svakodnevno obavlja poslove čišćenja i higijene prostorija u kojima 
borave djeca, hodnika i drugih prostorija u objektu 
* čišćenje namještaja i premazivanje zaštitnim sredstvima 
* pranje i dezinficiranje sanitarnih čvorova tri puta dnevno 
* svakodnevno čišćenje tepiha i prostirača, te jednom mjesečno iznošenje 
i provjetravanje 
*svakodnevno čišćenje okoliša objekata : igrališta, stepeništa, terase i dr. 
* čišćenje vrata, prozora, lustera, prostora za otpad 
* dezinfekcija kanti za otpad 
* skidanje zavjesa za pranje i njihovo postavljanje 
* redovito presvlačenje dječje posteljine 
* svakodnevno postavljanje i raspremanje ležaljki 
* obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja 

 
 
V BORAVAK U PROSTORU VRTIĆA 
 

Članak 21. 
Radnici Vrtića te druge osobe mogu boraviti u prostoru Vrtića samo tijekom radnog vremena 
Vrtića. 

Članak 22. 
U prostoru Vrtića zabranjeno je: 
pušenje 
nošenje oružja 
pisanje po zidovima i inventaru vrtića 
unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičkih sredstava 
unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju 
unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja 
organiziranje promidžbe i prodaje roba i/ili usluga koje ne služe ciljevima i sadržajima odgoja 
i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.  
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Odgojitelji i roditelji ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Vrtić strane osobe. Svim 
osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i radni okoliš Vrtića. 
 

Članak 23. 
Dužnost je radnika i drugih osoba koje brave u Vrtiću skrbiti se o imovini vrtića prema načelu 
dobroga gospodara. 

Članak 24. 
Radnici Vrtića moraju se racionalno koristiti sredstvima Vrtića koja su im stavljena na 
raspolaganje. Svaki uočeni kvar na električnim instalacijama, instalacijama plina ili 
vodovoda, grijanja ili drugi kvar, radnici su obavezni prijaviti ravnatelju ili radniku na 
tehničkom održavanju. 

 
 

Članak 25. 
Radnici Vrtića dužni su se primjereno ophoditi prema roditeljima i drugim osobama koje 
borave u Vrtiću. 

Članak 26. 
Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti 
prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije. 
 
VI  RADNO VRIJEME 

Članak 27. 
Radno vrijeme boravka djece u Vrtiću je od 6,30 do 16,30 sati.  
Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pet radnih dana, od ponedjeljka do petka. 
U dane obilježavanja državnih blagdana Vrtić je zatvoren. 
U slučaju utvrđene potrebe roditelja/korisnika usluga za korištenjem programa Vrtića 
subotom, nakon odobrenja osnivača i osiguravanja dodatnih financijskih sredstava iz 
Proračuna Općine Višnjan za potrebe održavanja dodatnog programa  određuje se drukčiji 
raspored radnog vremena. 

Članak 28. 
Djeca mogu boraviti u Vrtiću samo u vremenu određenom za izvođenje odgojno-obrazovnog 
programa i drugih oblika rada. 
Roditelji ili skrbnici dužni su djecu, čistu i urednu dovesti u Vrtić do 8,00 sati, te preuzeti 
najkasnije do 16,30 sati.  

Članak 29. 
Dnevni raspored boravka i aktivnosti djece u Vrtiću: 

 
Vrijeme Aktivnost 

6,30 -8,00 Dovođenje djece –početak ostvarivanja 
programa 

8,00 Zaključavanje ulaznih vrata Vrtića 
8,00 -8,30  Zajutrak 
8,30-9,30 Planirane aktivnosti 

9,30 Međuobrok/doručak 
10,00-11,30 Planirane aktivnosti jasličke skupine 
10,00-11,45 Planirane aktivnosti vrtićke skupine 

11,30 Ručak jasličke skupine 
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11,45 Ručak vrtićke skupine 
12,30 Otključavanje ulaznih vrata radi preuzimanja 

djece u poludnevnom boravku 
12,30 Odmaranje djece jasličke skupine 
13,00 Zaključavanje ulaznih vrata 

13,00-14,45 Odmaranje djece u cjelodnevnom boravku 
15,00 Otključavanje ulaznih vrata 

15,00 -16,30 Odvođenje djece  
16,30 Zaključavanje ulaznih vrata i završetak 

radnog vremena 
 

Članak 30. 
Roditelji/korisnici usluga programa poludnevnog boravka djece odvode djecu u razdoblju od 
12,30 do 13,00 sati, dok roditelji/korisnici usluga programa cjelodnevnog boravka djecu 
odvode u razdoblju od 15,00 do 16,30 sati. 
Roditelj/korisnik usluga koji nakon izrečene pisane opomene i dalje ne izvršava odredbe iz 
stavka 1. ovog članka krši obveze Ugovora o međusobnim pravima i obvezama. 
Mjere za  kršenje obveza iz prethodnog stavka poduzima ravnatelj sukladno odluci Upravnog 
vijeća.  

Članak 31. 
Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena. Način 
evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj. 
 

Članak 32. 
Struktura radnog vremena odgojno – obrazovnih radnika utvrđuje se Kurikulumom Vrtića i 
Godišnjim planom i programom rada, sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju 
zakona. 

Članak 33. 
Materijali se mogu unositi i iznositi za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena 
samo uz odobrenje ravnatelja. 
Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti 
prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostore. 
 
VI  RAD S DJECOM 
 

Članak 34. 
 Odgojno obrazovni  rad s djecom rane i predškolske dobi u svim programima i 
odgojnim skupinama ustrojenim u Vrtiću odvija se u suglasju sa Programskim osnovama i 
Koncepcijom razvoja predškolskog odgoja utvrđenog od Ministarstva prosvjete i kulture u 
1991.godine. Znakovitost ovim Programskim osnovama daje fleksibilnost u postavi ustrojstva 
rada, planiranju i postavi neposrednih zadaća te koncepciji rada sa nezaobilaznim zahtjevom 
humanističke razvojne osnove. 
 Rad s djecom provodi se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama. 
 Broj djece u skupinama iz stavka 1. ovog članka određuje se prema Odluci o 
elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta (NN 29/83) do stupanja na 
snagu odredbe o  broju djece u odgojno – obrazovnoj skupini prema Državnom pedagoškom 
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standardu predškolskog odgoja i naobrazbe te sukladno odredbama koje svojim  aktom donosi 
osnivač Vrtića. 

Članak 35. 
 Za vrijeme rada odgojitelji i drugi radnici dužni su biti primjereno odjeveni i ne smiju 
nositi majice/košulje izazovnog i upadljivog dekoltea, kratke majice (tzv.topovi), prozirnu 
tkaninu, odjeću s neprimjerenim, uvredljivim, nepristojni porukama i ilustracijama kao niti s 
porukama političkih stranaka, odjeću koja otkriva donje rublje; žene smiju nositi suknje do 
koljena ili duže, obuća treba biti čista i prikladna za posao, ne smiju se nositi “japanke” i 
“crocs natikače.” 
Dnevni odmor (stanku) radnici koriste tako da se osigura redovito ostvarivanje programa, 
nadzor nad djecom i komuniciranje sa strankama. 
 
 
VII ODNOS PREMA RODITELJIMA/KORISNICIMA USLUGA 
 
Vrtić će osigurati roditeljima pravovremeno i kontinuirano pružanje informacija o 
ostvarivanju programa rada te im uputiti stručna obrazloženja i informacije ili pak drugu 
stručnu pomoć za postizanje boljih rezultata u odgoju i obrazovanju, njezi i zaštiti djeteta.  
 

Članak 36. 
Roditeljima se omogućava uvid u dokumentaciju Vrtića, koja je u neposrednoj vezi s 
odgojno-obrazovnim radom  i napredovanjem djeteta u razvoju. 
 

Članak 37. 
Vrtić je dužan izvješćivati roditelje i javnost o svome radu i zadaćama koje ostvaruje. 

 
Članak 38. 

Podatke i obavještenja daju ovlaštene osobe Vrtića. 
O podacima koji su poslovna ili profesionalna tajna obavještenja može dati samo ravnatelj, 
odnosno po njemu ovlaštena osoba. 

Članak 39. 
Roditelji imaju pravo podnošenja predstavki i žalbi na pojedinačne akte ili radnje uprave 
Vrtića, ukoliko smatraju da su oštećeni ili uskraćeni u svome pravu. 
Predstavke i žalbe iz stavka 1.ovog članka podnose se Upravnom vijeću Vrtića. 
 

Članak 40. 
Roditelji su dužni uredno izvršavati svoje obveze prema Vrtiću, odazivati se sastancima 
roditelja i sudjelovati u ostvarivanju programa Vrtića. 
 

Članak 41. 
Roditelji mogu razgovarati s odgojiteljima  i stručnim suradnicima  u dane primanja roditelja 
ili iznimno u vrijeme koje odredi odgojno – obrazovni radnik. 
 

Članak 42. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića. 
                                                                     

Članak 43. 
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Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem  ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića Višnjan od 16. kolovoza 2010 godine, I izmjene i dopune 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Višnjan od 7. kolovoza 2013, 
II Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Višnjan od 
30.rujna 2013. godine, I Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića KLASA:601-03/15-01/01,UR.BROJ:2167/03-54-31-03/XI od 27. travnja 2015. 
godine.      
 
 
KLASA: 601-05/18-01/02 
UR.BROJ:  2167/03-54-31-18-03 
U Višnjanu, 23. siječnja 2018. godine 
 
 
                                                                         PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
 
                 Peter Poletti, v.r. 
 
 
 
 


