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Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17. i 

114/18.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. 

i 1/18.), a po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije 

KLASA: 351-03/17-01/179, URBROJ: 2163/1-08-02/4-17-2 od 17. listopada 2017. godine, Gradsko 

vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj 14. ožujka 2019. godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam 

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana 

 

Članak 1. 

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam (u 

daljnjem tekstu: Plana) nalazi se u članku 86. Zakona o prostornom uređenju. 

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju, Pravilnikom o sadržaju, 

mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih 

planova („Narodne novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04. i 9/11.) i ostalim važećim propisima 

iz područja prostornog uređenja kao i posebnim propisima. 

 

Članak 2. 

Nositelj izrade Plana je Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo. Odgovorna osoba je pročelnik Upravnog odjela.  

Stručni izrađivač Plana biti će odabran od strane investitora odnosno podnositelja zahtjeva za 

izradu Plana, uz suglasnost nositelja izrade Grada Pazina.   

 

II. Razlog za izradu Plana 

 

Članak 3. 

Plan predstavlja građevinsko područje izvan naselja gospodarske - proizvodne namjene, za 

koje je na temelju Prostornog plana uređenja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

19/02., 25/02., 26/09., 2/10.- pročišćeni tekst, 21/14., 24/15. i 33/15.- pročišćeni tekst) određena 

obaveza izrade plana užeg područja odnosno Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam. 

Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe daljnjeg sagledavanja područja obuhvata, podjele 

područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne 

infrastrukture, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti. 

 

III. Obuhvat Plana 

 

Članak 4. 

Površina obuhvata Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam iznosi približno 3,22 

ha i predstavlja dio obuhvata prikazanog u Prostornom planu uređenja Grada Pazina na kartografskim 

prikazima 3A. Područja posebnih uvjeta korištenja u mjerilu 1:25000 i 4.06. Građevinska područja 

naselja u mjerilu 1:5000 te je prikazana na grafičkom prikazu.  

Grafički prikaz obuhvata Plana sastavni je dio ove Odluke i neće se objaviti u „Službenim 

novinama Grada Pazina“. 
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IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana 

 

Članak 5. 

Plansko područje na koje se odnosi predviđena izrada Plana nalazi se na neizgrađenom dijelu 

postojeće radne zone Podberam te bi se ovim Planom omogućio razvoj preostalog dijela zone. 

Zemljište se sastoji od nekoliko pašnjaka pored izgrađenog dijela zone. Radna zona smještena je uz 

državnu cestu D48, te je izgrađena vodoopskrbna, elektroopskrbna i telekomunikacijska infrastruktura.  

 

V. Ciljevi i programska polazišta Plana 

 

Članak 6. 

Temeljem obveze iz članka 61b. Prostornog plana uređenja Grada Pazina, a na temelju 

zahtjeva vlasnika zemljišta, proizašla je potreba za izradom Plana. Izradom Plana analitički se 

obrađuju prostorni i sadržajni parametri obuhvata Plana i upućuje na način njegova razvoja. 

Zbog potrebe očuvanja krajobraznih vrijednosti područja, plansko rješenje mora biti takvo da 

se u najmanjoj mogućoj mjeri negativno utječe na sastav tla, hidrološke i hidrogeološke prilike te 

osnovne krajobrazne elemente. Sva buduća izgradnja treba se svojim smještajem, gabaritima, izborom 

materijala i oblikovanjem kvalitetno uklopiti u ovaj predio. 

 

VI. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih 

posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana 

 

Članak 7. 

Za izradu Plana nije potrebno pribavljati posebne strategije, planove, studije i druge 

dokumente propisane posebnim zakonima s obzirom na to da se postupak izrade može provesti 

temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i 

pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga. 

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja Plana 

 

Članak 8. 

Stručno rješenje Plana izrađuje stručni izrađivač Plana na temelju zahtjeva koje će 

javnopravna tijela, u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, dostaviti nositelju 

izrade Plana u roku od 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke. 

 

VIII. Stručna podloga za izradu Plana 

 

Članak 9. 

Za potrebe izrade Plana koristit će se geodetski situacijski nacrt, Prostorni plan uređenja Grada 

Pazina te digitalni katastarski plan i digitalne ortofoto karte (DOF) za k.o. Pazin i k.o. Beram koji su 

preuzeti od Državne geodetske uprave, kao i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja 

svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela. 

 

IX. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za 

izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana 

 

Članak 10. 

U postupku izrade Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani 

dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela: 

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, 

- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb, 

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, 

- MUP, PU Istarska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Trg Republike 1, Pula, 

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Pazin, M.B. Rašana 7, Pazin, 
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- Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/7, Zagreb, 

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, Zagreb, 

- Hrvatske šume d.o.o., UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, Buzet, 

- Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, Rijeka, 

- Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, Pula, 

- Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula, 

- HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula, Vergerijeva 6, Pula, 

- Istarski vodovod d.o.o., PJ Pazin, Poljoprivredne škole 6, Pazin, 

- IVS d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet, 

- USLUGA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin, 

- USLUGA ODVODNJA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin. 

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi 

sudionici. 

 

X. Planirani rok za izradu Plana 

 

Članak 11. 

Planirani rok za izradu Plana je dvanaest (12) mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke. 

 

XI. Izvori financiranja izrade Plana 

 

Članak 12. 

Sredstva za izradu Plana osigurat će podnositelji zahtjeva za izradu Plana. 

 

XII. Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u 

prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja Plana 

 

Članak 13. 

Do stupanja na snagu Plana, nije moguće izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u 

prostoru odnosno građenje u obuhvatu Plana. 

 

XIII. Završna odredba 

 

Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina 

i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 350-02/17-01/01 

URBROJ: 2163/01-03-02-19-16 

Pazin, 14. ožujka 2019. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

      Predsjednik 

   Gradskog vijeća 

 Davor Sloković, v.r. 
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Na temelju članka 9. stavka 3. podstavka 1. i članka 12. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj 

djelatnosti („Narodne novine” broj 85/15., 121/16. i 99/18.) i članka 22. Statuta Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina”  broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 

sjednici održanoj dana 14. ožujka 2019. godine donosi 

 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

 

 

Članak 1. 

 U članku 6. stavku 1. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Grada Pazina”, 

broj 32/15. – dalje u tekstu: Odluka) riječi: „radnog vremena propisanog stavkom 2. točkom 1. članka 

2.” zamjenjuju se riječima: „radnog vremena propisanog člankom 2. stavkom 2. točkama  1., 5. i 6.” 

 

Članak 2. 

U članku 10. stavku 2. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti  riječi: „uz obvezu isticanja i 

pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu” zamjenjuju se 

riječima: „uz obvezu isticanja tvrtke odnosno naziva, isticanja i pridržavanja istaknutih cijena, 

izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu i isticanja na vidljivom mjestu oznake o zabrani 

usluživanja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 

godina te poštivanja te zabrane”. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina, 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 335-02/19-01/01 

URBROJ: 2163/01-03-02-19-5 

Pazin, 14. ožujka 2019. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

                 Predsjednik  

                 Gradskog vijeća 

               Davor Sloković, v.r. 
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Na temelju članka 37. Zakona o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13.) i članka 22. Statuta 

Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće 

Grada Pazina, na sjednici održanoj 14. ožujka 2019. godine donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina 

 

 

Članak 1. 

(1) Sukladno odredbama Zakona o dadiljama djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb 

za djecu u dobi do 14 godina u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti 

dadilje ili u stambenom prostoru roditelja. 

(2) Poslove dadilje, koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti, obavlja osoba koja 

ispunjava osobne i stručne uvjete za obavljanje poslova dadilje, a obavlja ih kao obrtnik, odnosno kao 

zaposlenik obrta, sukladno odredbama Zakona o dadiljama. 

(3) Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili 

ženskom rodu, na jednak način obuhvaćaju i muški i ženski rod. 

 

Članak 2. 

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se način kojim Grad Pazin (u daljnjem tekstu: Grad) sufinancira 

djelatnost dadilja. 

(2) Grad će sufinancirati djelatnost dadilja za djecu koja imaju prebivalište na području Grada 

te za koje je Grad izdao suglasnost za sufinanciranje svake pedagoške godine ukoliko su popunjeni 

kapaciteti u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin. 

(3) Pravo na sufinanciranje ostvaruje se pod sljedećim uvjetima: 

- ukoliko dijete nakon provedenog upisnog postupka u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin 

(dalje: Dječji vrtić) nije moguće upisati u isti te je stavljeno na Listu čekanja, 

- ukoliko dijete i roditelj/i imaju prebivalište, odnosno stalno boravište (za strane državljane) 

na području Grada, 

- ukoliko su roditelji djeteta zaposleni, 

- ukoliko je dijete na čuvanju, brizi i skrbi istovjetno dužini trajanja programa koji se provode 

u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (poludnevni i cjelodnevni program), 

- ukoliko zbog specifičnih potreba zaposlenih roditelja (noćni rad, smjenski rad i sl.) nije 

moguće smjestiti dijete u ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja. 

(4) Uvjeti iz stavka 3.točke 1.-4. ovog članka moraju biti ispunjene kumulativno. 

(5) Sve odredbe koje se odnose na roditelje, odnose se i na skrbnike, udomitelje. 

 

Članak 3. 

(1) Iznimno, Grad Pazin sufinancirat će djelatnost dadilja registriranih u drugim jedinicama 

lokalne samouprave za djecu s područja Grada Pazina koja ispunjavaju uvjete iz članka 2., u slučaju da 

potrebe djece i roditelja nije moguće zadovoljiti na području Grada Pazina. 

 

Članak 4. 

(1) Za svaku pedagošku godinu ukoliko su popunjeni kapaciteti u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ 

Pazin Gradonačelnik će svojim Zaključkom, a sukladno Proračunu Grada utvrdit broj djece i najviši 

iznos kojim će se sufinancirati djelatnost dadilja. 

(2) Roditelji djeteta - korisnici usluga djelatnosti dadilja ostvaruju pravo na sufinanciranje 

razlike između mjesečne ekonomske cijene Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pojedinu pedagošku 

godinu i cijene koju plaća roditelj, a koju na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 

Pazin utvrđuje Gradonačelnik. 
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(3) S obrtima registriranima za djelatnost dadilja Grad će sklopiti ugovor o sufinanciranju, a 

isplate će se vršiti prema stvarnom obračunu za svaki mjesec. 

(4) Suglasnosti iz članka 2. izdaje Upravni odjel Grada u čijem su djelokrugu poslovi 

predškolskoj odgoja i obrazovanja, a izdaju se za svaku pedagošku godinu. 

(5) Grad Pazin zadržava pravo neizdavanja suglasnosti roditelju koji podnosi zahtjev u 

trenutku kada za to ne postoje dostatna sredstva u Proračunu, a zahtjev se razmatra ponovo po 

osiguranju sredstava za tu namjenu. 

 

Članak 5. 

(1) Postupak za priznavanje prava na sufinanciranje provodi upravni odjel iz članka 4. 

temeljem zahtjeva roditelja i dokumentacije koja je dostavljena Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin 

prilikom upisa sukladno Pravilniku o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 15/15) i rang liste koju će upravni odjel iz članka 4. zatražiti od 

Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. 

(2) Za svaku pedagošku godinu zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelj podnosi na 

propisanom obrascu u roku od 15 dana od dana objave konačne rang liste upisa u Dječji vrtić „Olga 

Ban“ Pazin. 

(3) Ukoliko roditelj upisuje dijete tijekom pedagoške godine zahtjev za sufinanciranje roditelj 

podnosi do 10-og u mjesecu za tekući mjesec. 

(4) Nadležno upravno tijelo Grada zadržava pravo povremenog provjeravanja podataka o 

prebivalištu djeteta i njegovih roditelja te ukoliko utvrdi da je došlo do promjene činjenica koje utječu 

na ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilja, a roditelj o tome nije pisanim putem 

obavijestio nadležno upravno tijelo Grada ukinut će rješenje, a roditelj je dužan izvršiti povrat iznosa 

sufinanciranja za period počevši od nastanka promjene činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na 

sufinanciranje djelatnosti dadilja. 

 

Članak 6. 

Grad Pazin može odobriti inicijalna sredstva za otvaranje obrta dadilja sukladno Programu 

mjera poticanja poduzetništva kojeg za svaku godinu donosi Gradonačelnik. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 601-01/19-01/05 

URBROJ: 2163/01-03-02-19-6 

Pazin, 14. ožujka 2019. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

          

Predsjednik  

          Gradskog vijeća 

         Davor Sloković, v.r. 
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Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 

10/97., 107/07. i 94/13.), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe 

(„Narodne novine“ broj 63/08. i 90/10.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj dana 14. 

ožujka 2019. godine donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Pazina 

 

 

Članak 1. 
(1) Predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi ( dalje u tekstu: 

predškolski odgoj) uređeno je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.  

(2) Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 

socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i 

obrazovanju.  

(3) Predškolski odgoj ostvaruje se na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog 

odgoja i obrazovanja kojeg donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.  

(4) Državni pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđuju se:  

- mjerila za broj djece u odgojnim skupinama,  

- ustroj programa s obzirom na trajanje i namjenu,  

- mjerila za broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika u dječjem vrtiću,  

- mjerila za financiranje programa dječjih vrtića,  

- materijalni i financijski uvjeti rada,  

- predškolski odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama (djece s teškoćama u razvoju i 

darovite djece),  

- predškolski odgoj i obrazovanje djece hrvatskih građana u inozemstvu,  

- predškolski odgoj i obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina,  

- ustroj predškole.  

(5) Dječji vrtić je predškolska ustanova (sa ili bez podružnica) u kojoj se provode organizirani 

oblici izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada, njege i skrbi o djeci predškolske dobi. Dječji vrtić 

mogu osnovati:  

- Republika Hrvatska,  

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,  

- vjerske zajednice,  

- druge pravne i fizičke osobe.  

(6) Uvjeti za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića su:  

- odobren program rada,  

- potreban broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,  

- osiguran prostor i oprema za trajno obavljanje djelatnosti, sukladno standardima i 
normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.  

- osigurana novčana sredstva za osnivanje i početak rada dječjeg vrtića,  

- dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donesenim 

propisima.  

(7) Rad s djecom rane i predškolske dobi ustrojava se u jasličnim i vrtićnim odgojnim 

skupinama.  

(8) Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira koriste li se u muškom ili 

ženskom rodu, na jednak način obuhvaćaju i muški i ženski rod. 
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Članak 2. 
(1) Ovom Odlukom utvrđuje se način kojim Grad Pazin (u daljnjem tekstu: Grad) sufinancira 

djelatnost dječjeg vrtića:  

- u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin kojeg je osnivač Grad;  

- u Dječjim vrtićima drugih osnivača, registriranih u skladu sa Zakonom, na području Grada;  

- u Dječjim vrtićima drugih osnivača, registriranih u skladu sa Zakonom, na području drugih 

jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: druge JLS).  

(2) Nadležno tijelo za provođenje ove Odluke je Upravni odjel za samoupravu, upravu i 

društvene djelatnosti. 

 

Članak 3. 
(1) Grad će sufinancirati djelatnost dječjeg vrtića iz članka 2., stavak 1., točka 2. i 3. ove 

Odluke za djecu koja imaju prebivalište na području Grada te za koje je Grad izdao suglasnost za 

sufinanciranje svake pedagoške godine ukoliko su popunjeni kapaciteti u Dječjem vrtiću Olga Ban 

Pazin.  

 

Članak 4. 
(1) Roditelji djeteta – korisnici usluga iz članka 2., stavka 1., točka 1. ove Odluke ostvaruju 

pravo na sufinanciranje u skladu s Pravilnikom o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić Olga 

Ban Pazin i Pravilniku o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića Olga Ban 

Pazin. 

(2) Roditelji djeteta - korisnici usluga iz članka 2., stavka 1., točke 2. i 3. ove Odluke ostvaruju 

pravo na sufinanciranje u skladu s člankom 10. Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja 

usluga Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, odnosno ostvaruju pravo na sufinanciranje razlike između 

mjesečne ekonomske cijene Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za pojedinu pedagošku godinu i cijene koju 

plaća roditelj, a koju na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin utvrđuje 

gradonačelnik.  

(3) Za svaku pedagošku godinu ukoliko su popunjeni kapaciteti u Dječjem vrtiću Olga Ban 

Pazin, gradonačelnik će svojim Zaključkom, a u skladu s Proračunom Grada utvrditi broj djece i 

najviši iznos kojim će se sufinancirati djelatnost dječjeg vrtića iz članka 1., stavka 1, točaka 2. i 3. ove 

Odluke.  

(4) Sve odredbe koje se odnose na roditelje, odnose se i na skrbnike, odnosno udomitelje.  

 

Članak 5. 
S dječjim vrtićima iz članka 2., stavka 1., točke 2. i 3. ove Odluke Grad će sklopiti ugovor o 

sufinanciranju za svaku pedagošku godinu.  

 

Članak 6. 
(1) Pravo iz članka 4. , stavka 2. ove Odluke ostvaruju roditelji - korisnici usluga ukoliko 

ispunjavaju sljedeće uvjete:  

- ukoliko dijete nakon provedenog upisnog postupka u Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin nije 

moguće upisati u isti te je stavljeno na Listu čekanja  

- ukoliko dijete i roditelj/i imaju prebivalište, odnosno stalno boravište (za strane državljane) 

na području Grada,  

- ukoliko su roditelji djeteta zaposleni.  

 

Članak 7. 
(1) Postupak za priznavanje prava na sufinanciranje provodi upravni odjel iz članka 2., stavka 

2. na temelju zahtjeva roditelja i dokumentacije koja je dostavljena Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin 

prilikom upisa u skladu s Pravilnikom o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić Olga Ban 

Pazin i rang listom koju će upravni odjel iz članka 2. stavka 2. zatražiti od Dječjeg vrtića Olga Ban 

Pazin.  
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(2) Za svaku pedagošku godinu zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelj podnosi na 

propisanom obrascu u roku od 15 dana od dana objave konačne rang liste upisa u Dječji vrtić Olga 

Ban Pazin.  

(3) Ukoliko roditelj upisuje dijete tijekom pedagoške godine zahtjev za sufinanciranje roditelj 

podnosi do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.  
(4) Nadležno upravno tijelo Grada zadržava pravo povremenog provjeravanja podataka o 

prebivalištu djeteta i njegovih roditelja te ukoliko utvrdi da je došlo do promjene činjenica koje utječu 

na ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti dječjeg vrtića, a roditelj o tome nije pisanim putem 

obavijestio nadležno upravno tijelo Grada ukinut će rješenje, a roditelj je dužan izvršiti povrat iznosa 

sufinanciranja za period koji počinje promjenom činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na 

sufinanciranje djelatnosti dječjeg vrtića. 

 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi.  

 

 

KLASA: 601-01/19-01/06 

URBROJ: 2163/01-03-02-19-6 

Pazin, 14. ožujka 2019. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

          

 Predsjednik  

          Gradskog vijeća 

            Davor Sloković, v.r. 
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 Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.) i članka 

22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko 

vijeće Grada Pazina  na  sjednici održanoj 14. ožujka 2019. godine usvojilo je   

  

 

I Z V J E Š T A J 

o stanju sustava civilne zaštite   

na području  Grada Pazina za 2018. godinu 

 

UVOD 

 

 Sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 82/15. i 118/18.), podzakonskim aktima te međunarodnim ugovorima i 

sporazumima kojih je Republika Hrvatska potpisnica. 

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. 

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 

operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih 

dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika 

koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i 

spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od 

posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica 

terorizma i ratnih razaranja. 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a 

povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka 

te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

Grad Pazin dužan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na 

planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Grad Pazin dužan je 

jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na svom području 

sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim 

operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati 

dodatne postrojbe civilne zaštite. 

 Ovaj Izvještaj sadržava godišnju analizu  stanja sustava civilne zaštite na području Grada 

Pazinu za 2018. godinu, kojom se utvrđuje stvarno stanje i dostignuti stupanj spremnosti svih 

sudionika i operativnih snaga civilne zaštite na području Grada.  

 

PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA 

 

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 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. 

Procjena je stoga temeljni dokument na osnovu kojeg se definiraju potrebne snage i sredstva, ali i 

izrađuju planovi zaštite i spašavanja u cjelini.  

Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Pazina 

donijelo je Gradsko vijeće 24. ožujka 2015. godine. Procjena je izrađena sukladno metodologiji koju 

propisuje Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 

(„Narodne novine“ broj 30/14. i 67/14.). 

Temeljem Procjene izrađeni su i Nacrti Planova zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite 

Grada Pazina, koje je Gradsko vijeće donijelo 26. svibnja 2015. godine. Planovima se utvrđuje 
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organizacija aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja, preventivnih mjera i postupaka, 

zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno tehničkih sredstava te provođenja žurnih 

mjera zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

Planovi su operativni dokumenti koje za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite koristi 

Stožer civilne zaštite Grada Pazina. 

Sukladno odredbama novog Zakona, Grad Pazin treba donijeti Procjenu rizika od velikih 

nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite u roku od dvije godine od stupanja na snagu Pravilnika o 

nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja 

javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17.), odnosno do početka lipnja 

2019. godine.  

Procjena rizika izrađuje se temeljem Smjernica za procjenu rizika od velikih nesreća na 

području Istarske županije kojima su utvrđeni nositelji izrade smjernica, te postupak izrade scenarija u 

slučaju nastanka prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća. Smjernicama se uređuje integriran, 

sveobuhvatan i objektivan pristup svih dionika tijekom procesa procjenjivanja rizika. Procjene rizika 

od velikih nesreća za gradove i općine u Istarskoj županiji, izrađene na temelju Smjernica, koristit će 

se kao podloga za planiranje aktivnosti  u cilju smanjenja rizika od velikih nesreća, te provođenja 

ciljanih preventivnih mjera na području Istarske  županije. 

Gradonačelnik je 07.12.2017. godine donio Odluku o izradi Procjene rizika od velikih nesreća 

za Grad Pazin (KLASA: 810-01/17-01/03; URBROJ: 2163/01-01-01-17-2) koja će obuhvaćati obradu 

sljedećih rizika: potres, požar otvorenog prostora, epidemije i pandemije, ekstremne temperature, 

tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima, poplave. 

 

STANJE ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.) predstavnička 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju 

izvješće o stanju zaštite od požara na svom području, tako da su u ovom Izvještaju posebno navedene i 

najvažnije aktivnosti sustava zaštite od požara Grada Pazina u 2018. godini.  

Na području Grada djeluje Javna vatrogasna postrojba Pazin s 26 profesionalnih vatrogasaca 

(uključujući zapovjednika i zamjenika zapovjednika), opremljena s 11 vatrogasnih vozila, te 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Pazin s 20 pripadnika i 3 vatrogasna vozila. Navedena vozila 

posjeduju minimum vatrogasne opreme i sredstva vatrogasnih vozila sukladno Pravilniku o minimumu 

tehničke opreme i sredstva vatrogasnih postrojbi. Postrojba posjeduje propisanu opremu i sredstva na 

skladištu, koji se održavaju u ispravnom stanju sukladno tehničkim normativima, normama i uputama 

proizvođača.  

Prema nalazima inspekcijskog nadzora provedenog u 2018 godini, sukladno Pravilniku o 

tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste 

prilikom vatrogasne intervencije, svi vatrogasci posjeduju osobnu zaštitnu opremu, ali ne posjeduju 

zajedničku zaštitnu opremu kao što su ronilački uređaji, ronilačka odjela, odjeća za zaštitu od 

kontaminacije radioaktivnim čestica i drugu osobnu opremu kao što su osobni dozimetar i detektor 

radioaktivnog zračenja. JVP Pazin kao vatrogasna ispostava VRSTA „2“ ne posjeduje sva vozila 

propisana Pravilnikom, odnosno nedostaje jedno vozilo za spašavanje s visina i gašenje – 

automobilska ljestva duljine ljestvenika do 25 m, te jedno kombinirano vozilo za gašenje vodom, 

pjenom i prahom. Budući da osnivači nemaju financijskih mogućnosti za nabavu tih vozila, u slučaju 

potrebe tih vozila na intervenciji, koristi se ispomoć susjednih vatrogasnih postrojbi koji posjeduju tu 

vrstu vozila. 

Vatrogasne snage Grada i Općina Karojba, Tinjan, Cerovlje, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u 

Šumi i Gračišće čine Područnu vatrogasnu zajednicu Pazin u čijem su sastavu Javna vatrogasna 

postrojba Pazin i 4 dobrovoljna vatrogasna društava (DVD Lupoglav, DVD Pazin, DVD Gračišće i 

DVD Tinjan),  s ukupno 135 članova od kojih je 90 operativnih vatrogasaca s položenim ispitom. 

PVZ Pazin usmjerava i prati rad DVD-a Pazin, Lupoglav, Gračišće i Tinjan, te JVP Pazin. U 

suradnji s Upravnim odborima DVD-a i Upravnim vijećem JVP Pazin, planira i osigurava materijalna 

sredstva za rad i nabavku opreme za gašenje i spašavanje. 
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Organizacija sustava zaštite od  požara za vrijeme ljetne turističke sezone na teritoriju 

Područne vatrogasne zajednice Pazin temelji se na Planu operativne provedbe Programa aktivnosti 

Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara s time da se Program svake godine 

nadograđuje. Operativnim  planom motrenja, čuvanja i ophodnje PVZ Pazin za 2018. godinu utvrđene 

su aktivnosti u razdobljima povećanih i velikih opasnosti od nastanka požara na otvorenim prostorima 

cijelog područja Grada, ali  i Općina  Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Karojba,  Sv. Petar u 

Šumi i Tinjan. 

U 2018. godini JVP Pazin zabilježila je 183 intervencije koje su se odvijale  pretežito na 

području Grada Pazina (125), te u općinama Pazinštine: Cerovlje (9), Karojba (2), Lupoglav (14), 

Motovun (12), Sv. Petar u Šumi (3), Tinjan (10) i Gračišće (4). Izgorjela površina otvorenog prostora 

u 2018. godini iznosila je 0,29 ha (21 intervencija), dok je  u 2017 godini bilo 56 intervencija na 

gašenju požara otvorenog prostora, a opožareno je bilo 23,8 ha.  

Također, zabilježena je 61 tehnička intervencija (2017. godine - 96), zatim 15 intervencija 

gašenja požara na građevinama (2017. godine - 26), 6 intervencije gašenja požara na prometnim 

sredstvima (2016. godine - 7) i 76 ostalih intervencija (2017. godine – 109 ). JVP Pazin izdala je 711  

(2017. godine - 1047) odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru. Na svim  intervencijama 

sudjelovalo je 376 vatrogasaca koji su odradili 669 sati. U intervencijama je bilo 10 civilnih osoba 

lakše ozlijeđeno (2017 godine - 9), 11 civilnih osobe teže je ozlijeđeno (2017 godine - 10), jedna 

civilna osoba smrtno je stradala (2017 godine - 4). Među vatrogascima koji su sudjelovali na 

intervencijama nije bilo ozlijeđenih. 

 JVP Pazin je sve svoje zadaće u 2018. godini odradila na najbolji mogući način na 

intervencijama požara otvorenog  prostora, požara objekta i tehničkim intervencijama, posebice kod 

prometnih nesreća. JVP i PVZ Pazin ostvaruju dobru suradnju i s udrugama građana, posebno onima 

koje su od značaja za sustav CZ na području grada (GD CK Pazin, SD „Istra“, HGSS stanica Pula), što  

također doprinosi razvijanju sustava civilne zaštite. 

 

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u  2018. godini. 

 

U programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2018. godini, utvrđeni su i zadaci, odnosno obveze koje su dužne izvršiti i jedinice lokalne 

samouprave. 

Program  u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 

temeljni je dokument koordinacije godišnjih aktivnosti državnih tijela, javnih ustanova, jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija u provedbi mjera 

zaštite od požara. Koordinaciju aktivnosti provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje. 

Na tematskoj sjednici Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina i susjednih općina koja je  

održana 16. travnja 2018. godine, a bila je vezana uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2018. 

godini  usvojen je: Plan aktivnog uključenja na gašenju požara otvorenog prostora JVP Pazin i svih 

subjekata zaštite od požara na području PVZ Pazin za 2018. godinu; financijski plan osiguranih 

sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone i Plan operativne provedbe Programa 

aktivnosti na području PVZ Pazin. Zapovjednik PVZ Pazin podnio je Izvješće PVZ Pazin o 

intervencijama i broju požara u 2017. godini, te obrazložio  ustroj zapovijedanja u akcijama gašenja 

požara otvorenog prostora, sustav prijema dojave o požaru i uključivanja u akciju gašenja požara 

vatrogasnih postrojbi, te angažiranje snaga prema stupnju ugroženosti.  

Na temelju Zakona o zaštiti od požara i Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne novine broj 

28/18.) Gradonačelnik Grada Pazina donio je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u 

provedbi posebnih  mjera  zaštite  od  požara na  području grada Pazina za 2018. godinu. O provedbi 

pripremnih  aktivnosti izvještena je Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Pazin. 
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 Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara 

 

Zakon o zaštiti od požara utvrđuje obvezu da jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave  provode mjere zaštite od požara na svom području sukladno zakonu, propisima 

donesenim na temelju zakona, planovima zaštite od požara, općim aktima i drugim odlukama. Jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave donose Plan zaštite od požara za svoje područje na 

temelju Procjene ugroženosti od požara. 

Grad Pazin ima Procjenu ugroženosti od požara  koju je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 

18. prosinca 2015. godine. Procjena je izrađena sukladno odredbama Pravilnika o izradi procjene 

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94., 110/05. i 28/10.). 

Temeljem Procjene ugroženosti od požara donesen je  Plan zaštite od požara Grada Pazina 

koji je izrađen je sukladno Pravilniku o planu zaštite od požara („Narodne novine“ broj 51/12., te se 

sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.  

Plan uređuje način postupanja vatrogasnih postrojbi i drugih sudionika u akciji gašenja požara, 

a prikazuje  stvarni broj, veličinu, smještaj i ustroj vatrogasnih postrojbi odnosno dobrovoljnih 

vatrogasnih društava te njihova područja djelovanja i odgovornosti.  

Plan zaštite od požara ažuriran je 2018. godine s podacima sukladno novonastalim uvjetima 

(spisak djelatnika JVP Pazin;  motrenje i ophodarska služba, pregled subjekata koji skladište veće 

količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari; objekti i prostori s 

povećanom opasnošću nastanka požara). 

 

 OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Zakon o sustavu civilne zaštite utvrdio je da mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 

provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 

a) stožeri civilne zaštite, 

b) operativne snage vatrogastva, 

 c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, 

d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, 

 e) udruge,  

f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite, 

g) koordinatori na lokaciji, 

h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

 

a) Stožer civilne zaštite Grada Pazina 

 

Na temelju Zakona o  civilnoj zaštiti i  Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje, načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

37/16.) gradonačelnik Grada Pazina donio je Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Pazina  

(KLASA: 810-01/17-01/02; URBROJ: 2163/01-06-01-17-14 od 29.06.2017. godine). Stožer je 

stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim 

nesrećama na području Grada Pazina. 

Stožer civilne zaštite Grada Pazina ima 12 članova i  obavlja zadaće koje se odnose na 

prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće, razvija 

plan djelovanja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina, upravlja reagiranjem sustava civilne 

zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže gradonačelnik Grada Pazina ili osoba koju on ovlasti. 

Članovi Stožera pozivaju se putem dežurnog vatrogasca u operativnom centru Javne vatrogasne 

postrojbe Pazin, prema Planu pozivanja i aktiviranja Stožera, te Planu zaštite i spašavanja, odnosno 

planovima djelovanja civilne zaštite. Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi 

velika nesreća, rukovođenje preuzima gradonačelnik Grada Pazina.  

Sukladno članku 19. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje, 

načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite, način rada stožera civilne zaštite 
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uređuje se poslovnikom  koji donosi izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave za stožer civilne zaštite te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Gradonačelnik Grada Pazina donio je Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Pazina 

(KLASA: 810-01/17-01/02; URBROJ: 2163/01-06-01-17-16 od 29.06.2017.) kojim je utvrđen način 

rada Stožera civilne zaštite Grada Pazina  - pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica, donošenje 

akata, prava i dužnosti članova i druga pitanja organizacije i rada Stožera. 

Sukladno članku 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga i 

djelovanju operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16.)  članovi Stožera 

civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mobiliziraju se vlastitim 

kapacitetima Grada Pazina, sukladno Planu pozivanja i aktiviranja Stožera civilne zaštite Grada 

Pazina, koji je donio gradonačelnik Grada Pazina (KLASA: 810-01/17-01/02; URBROJ: 2163/01-06-

01-17-17 od 29.06.2017.).  

U svibnju 2018. godine održana je i Koordinacija načelnika Stožera zaštite i spašavanja Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Motovun, Lupoglav, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, kao 

tematska sjednica vezana uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2018. godini. Načelnik Stožera 

sudjelovao je na sjednicama Stožera civilne zaštite Istarske županije. 

 

b) Operativne snage vatrogastva 

 

Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage vatrogastva 

određene posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva i predstavljaju temeljnu 

operativnu snagu sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama, te su dužne djelovati u 

sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, 

Zakona o sustavu civilne zaštite, Planovima djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave i Državnim planom djelovanja civilne zaštite. 

Na području Grada Pazina djeluje Javna vatrogasna postrojba Pazin sa 26 profesionalnih, 

vatrogasaca, opremljena sa 11 vatrogasnih vozila, te Dobrovoljno vatrogasno društvo Pazin sa 20 

pripadnika i 3 vatrogasna vozila. 

Vatrogasne snage Grada  i Općina Karojba, Tinjan, Cerovlje, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u 

Šumi i Gračišće čine Područnu vatrogasnu zajednicu Pazin u čijem su sastavu  Javna vatrogasna 

postrojba Pazin i 4 dobrovoljna vatrogasna društava (DVD Lupoglav, DVD Pazin, DVD Gračišće i 

DVD Tinjan),  sa ukupno 135 članova od kojih je 90 operativnih vatrogasaca sa položenim ispitom. 

 

c) Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba 

sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa. 

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne 

zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno 

posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima 

donesenim na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog 

križa, odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 

 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAZIN 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin je pravna osoba, udruga koja ima za cilj promicati 

humanitarne ciljeve i ideje te organizirati aktivnosti od opće koristi na osnovi misije i načela 

Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. GDCK Pazin djeluje temeljem svojih 

planova i programa rada usklađenih sa županijskim i državnim planom Crvenog križa, a spremno je 

aktivno se uključiti u sustav civilne zaštite na području Grada. 

 

Služba traženja 

 

Služba traženja obavlja poslove obavješćivanja i traženja žrtava velikih prirodnih nepogoda i 

drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, kao i mirnodopska traženja. Poslove službe 
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traženja obavljaju educirani profesionalni djelatnici i volonteri Crvenog križa (GDCK Pazin: 3 

profesionalna djelatnika i 6 volontera).  U 2018. godini nisu zaprimljeni zahtjevi za traženje nestalih 

osoba. 

Na poziv djelatnika iz policijske postaje Pazin nabavljeni su prehrambeni i higijenski artikli, te 

je pripremljeno i podijeljeno 82 paketa migrantima u PP Pazin. 13.12.2018.g. u Policijskoj upravi 

Istarskoj održan je radni sastanak na temu migranata, na kojem su sudjelovali  predstavnici Društava 

Crvenog križa iz Istarske Županije, Buja, Buzeta i Pazina, te Policijske uprave Istarske. 

 

Prva pomoć 

 

Jedna od osnovnih djelatnosti Crvenog križa je osposobljavanje za pružanje prve pomoći. 

Hrvatski Crveni križ sa svojim tečajevima prve pomoći namijenjenima cjelokupnoj populaciji ima u 

Hrvatskoj vodeću ulogu u širenju znanja i popularizaciji prve pomoći. Hrvatski Crveni križ 

osposobljava predavače iz prve pomoći koje koriste gradska društva na tečajevima prve pomoći za 

vozače (Zakon o sigurnosti prometa), za tvrtke (Zakon o zaštiti na radu) i za članove mladeži. 

Osposobljavanju mladih za pružanje prve pomoći znatno pridonose školska, županijska i 

državno natjecanje mladih Crvenog križa koja su uvrštena u Katalog natjecanja i smotri Agencije za 

odgoj i obrazovanje. Na tečajevima prve pomoći u 2018. godini osposobljeno je 156 polaznika (vozači 

- 120, zaštita na radu - 12, mladi - 24). 

16.03.2018. godine HAK i OŠ V. Nazora Pazin organizirali su aktivnost "Sigurno u prometu". 

Djelatnici i volonteri Crvenog križa Pazin realistično su prikazivali ozljede i postupak zbrinjavanja. 

U 2018. godini održano je 15 dvosatnih radionica prve pomoći za učenike 7. razreda OŠ 

Vladimira Nazora Pazin na kojima je ukupno sudjelovalo 225 učenika. Održane su i 3 radionice 

„Realističan prikaz ozljeda i njihovo zbrinjavanje. 

 

Dobrovoljno davanje krvi 

 

Društva Crvenog križa u Istarskoj županiji provode ovu redovnu djelatnost u suradnji s 

djelatnosti za transfuziologiju OB Pula, te Odjelom za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka. Poslovi 

koje u ovoj djelatnosti obavlja Crveni križ su evidencija, pozivanje i animiranje darivatelja, te 

jubilarna priznanja i nagrađivanje darivatelja. Prema potrebi organiziraju se izvanredne akcije 

dobrovoljnog davanja krvi. Broj aktivnih darivatelja krvi je 926, a u 2018. godini prikupljeno je 816 

doza krvi. 

 

Služba spašavanja na vodi 

 

Program službe spašavanja života na vodi sastoji se od tri osnovne komponente: a) Edukacija 

spasilaca – vrši  se animacija i licenciranje novih spasilaca;  b) Procjena rizika na plažama po  

metodologiji  ILSE  provodi  se  unutar  segmenta koordinacije i suradnje  s drugim  subjektima i c) 

Projekt „Sigurnost na vodi“ - sastoji se od škole plivanja koje provode gradska društva Crvenog križa 

sa suradnicima na lokalnoj razini i radionica „Opasnosti i kodovi sigurnosti na vodi“ koje uče djecu 

kako se zaštititi od nezgoda u blizini vode. 

              

Distribucija humanitarne pomoći 

 

Sva društva Crvenog križa u Istarskoj županiji imaju status humanitarne organizacije pri 

Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. GDCK Pazin ima 20-tak volontera za humanitarnu pomoć, a u 

2018. godini prikupljalo je i pružalo humanitarnu pomoć za socijalno osjetljive skupine. Provedena je 

akcija „Solidarnost na djelu“ – prikupljaju se financijska sredstva koja se utroše za nabavu artikala za 

pakete povodom božićnih i uskrsnih blagdana.  

GDCK Pazin surađuje  s Centrom za socijalnu skrb Pazin, Gradom Pazinom i Općinama 

Pazinštine, te pruža socijalnu uslugu pomoć u kući i provodi projekt „Dnevni boravak za starije osobe 

Pazin“. 
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Rad s volonterima 

 

Gradsko  društvo  Crvenog  križa  Pazin  sve  aktivnosti  provodi   u   suradnji  s  volonterima  

koji nesebično pomažu i daruju dio svog slobodnog vremena, svoje znanje i iskustvo. Tijekom godine 

održana su druženja i izleti volontera. 

Radi se na izradi baze podataka volontera i vođenju dnevnika volontera kako bi se volontere 

uključivalo u edukaciju i aktivnosti za koje iskazuju interes, te kako bi se moglo pratiti njihov rad u 

Društvu te ga onda vrednovati i nagrađivati. Volontere se uključuje u aktivnosti i edukacije prema 

vlastitim interesima. 

 

Priprema za katastrofe i izvanredna stanja 

 

Hrvatski Crveni križ sastavni je dio sustava civilne zaštite u Hrvatskoj i sudjeluje u 

aktivnostima vezanim za krizne situacije. Predstavnici HCK članovi su kriznih stožera na nacionalnoj i 

lokalnoj razini, te se osposobljavaju za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama. 

Osposobljava ekipe za djelovanje u katastrofama na lokalnoj i nacionalnoj razini te informira 

stanovnike svih dobnih skupina o postupcima i pravilnom ponašanju u takvim situacijama. 

 GDCK Pazin za potrebe Grada Pazina i Općina na čijem terenu djeluje trebalo bi posjedovati i 

odgovarajuću opremu, stoga treba pristupiti ponovnom i sustavnom opremanju Društva za ovu 

namjenu za što treba osigurati dodatna financijska sredstva, a spisak postojeće i potrebne opreme 

naveden je u Izvješću GDCK Pazin. 

Najvažnije aktivnosti u 2018. godini: 

- 01.03.2018. godine  sudjelovanje na prijemu gradonačelnika Grada Pazina povodom Dana 

Civilne zaštite. 

- 15.03.2018. godine proveden je Inspekcijski nadzor o provedbi Zakona o zaštiti i spašavanju. 

- 24.03.2018. godine četiri volontera sudjelovala su na edukaciji prve pomoći koju je 

organiziralo Društvo Crvenog križa Istarske županije za članove Županijskog interventnog tima. 

- 28.03.2018. godine na sjednici Redovne Skupštine usvojen je Operativni plan za djelovanje u 

kriznim situacijama. Skupština GDCK Pazin donijela je Odluku o osnivanju kriznog stožera i 

interventnog tima. 

- 16.04.2018. godine ravnateljica je sudjelovala na sjednici Stožera Civilne zaštite u vezi 

pripreme protupožarne sezone. 

- 04.05.2018. godine održana je Smotra Županijskog Interventnog tima uz sudjelovanje dvije 

volonterke GDCK Pazin. 

- 17.05.2018. godine u organizaciji Zračne luke Pula održana je vježba izvanrednog događaja 

„Firefox 2018“ na kojoj su sudjelovale  jedna djelatnica i jedna volonterka iz GDCK Pazin. 

 

d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

 

Hrvatska gorska služba spašavanja djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna 

pravna osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske 

službe spašavanja. 

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava 

civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite 

sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakonu o sustavu civilne zaštite, planovima 

civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnom planu djelovanja 

civilne zaštite. 

HGSS je nositelj pojedinih djelatnosti i resurs koji se koristi u izvanrednim okolnostima, na 

visokom objektima, u slučaju potresa, vremenskih nepogoda, većih i drugih nesreća. HGSS raspolaže i 

razvija potrebne sposobnosti, resurse i operativne snage: osposobljene timove za pružanje medicinske 

pomoći, potrage za nestalim i zatrpanim osobama, pse, opremu za izvlačenje ozlijeđenih, spašavanje 

na vodama i druge akcije.  
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HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA STANICA PULA 

 

HGSS Stanica Pula ima ukupno 28 članova, od čega 16 spašavatelja, 10 pripravnika i 2 

suradnika. Stanica Pula je u 2018. godini na području svoje odgovornosti izvela 11 akcija spašavanja, 

a po dojavi ŽC 112 Pazin bila je 12 puta u pripravnosti za intervenciju. Prema svom godišnjem planu 

rada izvela je 5 redovnih staničnih vježbi spašavanja, a učestvovala je na državnoj speleo vježbi, 

međunarodnoj speleoronilačkoj vježbi u organizaciji Komisije za speleospašavanja HGSS-a, te je po 

pozivu Jamarske reševalne službe Slovenije učestvovala i na međunarodnoj vježbi speleospašavanja 

za žene (liječnice i med. sestre) u okolici Sežane u Sloveniji.  

U smislu sanitetskog dežurstva na planinskim manifestacijama i preventive nesreća u svojoj 

zoni odgovornosti tj. na planinskim i teško prohodnim područjima, Stanica Pula obavila je 9 

dežurstava/osiguranja i 3 stručna predavanja i demonstracija za razne interesne skupine građana, 

uključujući  i dječju planinarsku školu. 

Pripravnici za gorske spašavatelje Stanice Pula nastavili su svoje redovito školovanje i 

usavršavanje na način da je u 2018. godini obuku prema nacionalnom planu i programu HGSS-a 

pohađalo deset pripravnika, dok je troje pripravnika steklo uvjete za polaganje ispita za licencu 

gorskog spašavatelja. 

Tijekom izvještajnog razdoblja uredno je održavana oprema za spašavanje i medicinska oprema 

sukladno potrebama i standardima struke. Održavanje postojećeg voznog parka je sve više otežano i 

sve skuplje zbog starosti vozila, što bi moglo ugroziti interventnost i mobilnost. 

Organizacijski raspored gorskih spašavatelja Stanice Pula na dva tima (Pula i Pazin) nastavlja se 

pokazivati kao primjeren odgovor na zahtjevnost pokrivanja velikog područja odgovornosti Istarske 

županije, a sukladno tome i razmještaj vozila i opreme za spašavanje na dvije lokacije. 

Stanica Pula je u izvještajnom razdoblju kvalitetno surađivala sa profesionalnim i dobrovoljnim 

vatrogasnim postrojbama, Službom hitne medicinske pomoći, Crvenim križem, Policijom i Državnom 

upravom za zaštitu i spašavanje, kao i sa Središtem HGSS i njegovim stručnim komisijama. 

 

e) Udruge 

 

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite pričuvni su dio 

operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti 

sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i 

specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti 

sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i planovima jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i 

navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava. 

Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode 

osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim 

snagama sustava civilne zaštite. 

 

 SPELEOLOŠKO DRUŠTVO ISTRA PAZIN 

   

Speleološko društvo Istra Pazin (u nastavku SD Istra) je operativna snaga u zakonskoj obvezi 

sudjelovati u aktivnostima zaštite i spašavanja, čiji se članovi uvijek odazivaju na poziv za hitnom 

intervencijom gdje se traže specifična znanja i sposobnosti, gdje članovi uz zakonsku osjećaju i 

moralnu odgovornost i obvezu da se odazovu i pomognu u takvim specifičnim situacijama. 

SD Istra začetnik je speleologije u Istri od 1975. godine od kada se kontinuirano bavi 

istraživanjem kraškog podzemlja na području grada Pazina i šire regije. SD Istra je jedno od 

uspješnijih udruga Istre, a broji 16 aktivnih članova u dobi od 20-60 godina. Osim terenskih aktivnosti 

SD Istra organizira stalnu edukaciju članova društva kao i redovite Speleološke škole/tečajeve za 

kategoriju speleološkog pripravnika. 

Na području grada Pazina tijekom 2018. godine Speleološko društvo provelo je aktivnost 

čišćenja nakupljenog drveća i smeća nakon obilnih padalina te pranje nakupljenog mulja na stijenama 
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u podzemnom dijelu pazinske jame, do čijeg je nakupljanja došlo uslijed havarije na tunelu bujice 

Draželj, čiji je neopasni i nesmetani protok nužno uspostaviti u što skorijem roku. Čišćenje je 

obavljeno na volonterskoj bazi sa 4 speleologa te je trajalo 2 dana. Drugih aktivnosti na području 

civilne zaštite  nije bilo ponajprije zbog ograničenih financijskih sredstva. 

     

„RADIO KLUB“ PAZIN 

 

Radioklub „Pazin“ je tehnička radioamaterska udruga, članica Sustava radioveza u kriznim 

situacijama (SRVKS), kao i članica sustava civilne zaštite Državne uprave za zaštitu i spašavanje 

(DUZS). Zbog mogućnosti odgovora na probleme komunikacije u najtežim uvjetima i najkraćim 

vremenima odzivima, članovi Radiokluba „Pazin“ konstantno rade na vlastitom unapređenju, kao i na 

unapređenju sustava komunikacije vlastitog radiokluba. 

Radioklub „Pazin“ osnovan je 1973. godine i predstavlja jednu od najaktivnijih 

radioamaterskih udruga u Hrvatskoj, godinama okupljajući uglavnom mlađe generacije zaljubljenika u 

radioamaterizam (više od 80 članova). 

U 2018. godini Radioklub je ostvario je preko 10.000 radioveza u suradnji s drugim radio 

amaterima i klubovima budući je natjecateljska lokacija Tićan u 2017. godini gotovo potpuno uništena 

u nevremenu i nije još osposobljena. U okolici Berlina, od 11. do 17. srpnja održalo se najprestižnije 

radioamatersko natjecanje, radioamaterska olimpijada, World Radio TeamChampionship 2018. 

Natjecala su se 63. tima sastavljena od najboljih svjetskih radioamatera. Hrvoje Horvat (iz Radiokluba 

„Pazin“) i Davor Kucelin (iz Radiokluba „Poreč“) osvojili su odlično 16. mjesto. 

U 2018. godini Radioklub „Pazin“ je u sklopu civilne zaštite  odradio je sljedeće vježbe i 

radionice: 

Veljača-Travanj: Natjecanje mladih tehničara 2018 - Radioklub „Pazin“ je sudjelovao u 

organizaciji općinskog,  županijskog i državnog natjecanja, kao i pripremao vlastite mlade članove  za  

natjecanja na svim razinama, što je polučilo vrlo dobar uspjeh. Polaznici nekoliko radionica pripremali 

su se za široki spektar znanja i vještina potrebnih za ovo školsko natjecanje. Ivan Dušman i Martin 

Bertoša na državnom su natjecanju završili kao 8. odnosno 10. 

Travanj: Amaterska radiogoniometrija – Radioklub „Pazin“ je 21. i 22. travnja 2018. godine 

organizirao natjecanje u amaterskoj radiogoniometriji “Istarska lisica 2018″. Natjecanje se ponovno 

odvijalo u trokutu naselja Zarečje, Pazinski Novaki i Brhaji. Ovo je natjecanje kombinacija sporta i 

tehnike poznatije kao “lov na lisicu”. Prije samog natjecanja održano je niz radionica pripreme opreme 

i natjecanja. Kupljena je nova oprema (dodatni goniometri), baterije, slušalice i ostalo potrebno za 

traganje i organizaciju natjecanja. 

Listopad: Pazinski radioamaterski vikend 2018 – Radioklub „Pazin“  u  suradnji  s  Hrvatskim 

Radio amaterskim savezom od 19. do 21. listopada 2018. godine organizirao je treći po redu kamp za 

mlade iz cijele Hrvatske pod  nazivom „Pazinski radioamaterski vikend za djecu i mlade 2018". 

Polaznici  kampa bila  su  djeca viših  razreda  osnovne  škole  i  mladi  srednjoškolskog  uzrasta,  

odnosno  oni  koji  žele upoznati  radioamaterizam  i  tehničku  kulturu, te oni  koji  već imaju 

iskustvo,  ali  žele  proširiti  svoje znanje.  U kampu je sudjelovalo 18 mladih polaznika iz Pazina, 

Labina, Korenice, Zadra i Ozlja. 

ISS   School   Contact  –  19. lipnja 2018.  Tehnička  škola  Zaječar  ostvarila  je  kontakt  s  

Međunarodnom Svemirskom postajom i time ostvarila prvi srpski ARISS školski kontakt. Iako je bilo 

tehničkih problema i postavljena su samo dva pitanja, učenici nisu krili zadovoljstvo odgovorima i 

samom prilikom za kontakt. Mentor za kontakt bio je Marko Pernić (9A8MM) kojemu je ovo drugo 

takvo mentorstvo ove godine, nakon Prve srednje informatičke škole u Zagrebu, u siječnju ove godine. 

Radioklub „Pazin" na ovom projektu sudjelovao je sa organizacijama ARISS i NASA, kao i s 

Ministarstvom znanosti i obrazovanja. 

Osim  navedenih aktivnosti u vlastitoj organizaciji Radioklub „Pazin“ je 1. ožujka  sudjelovao  

na prijemu kod gradonačelnika Grada Pazina povodom Međunarodnog dana civilne zaštite.  

Zbog  osiguranja  nesmetane  komunikacije na terenu na širem području Grada Pazina u 

slučaju prekida rada telefonskih i inih komercijalnih komunikacijskih usluga, potrebno je postaviti 

ultrakratko valni komunikacijski sustav koji se sastoji od repetitorske postaje postavljene na antenski 

sustav Radio-  kluba „Pazin“ i ručnih radiostanica za komunikaciju s terena (Radioklub „Pazin“ 
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posjeduje 18 ručnih radiouređaja). U slučaju dislocirane pomoći, bilo bi potrebno nabaviti prijenosni 

stup, agregat za struju i drugu opremu kako bi se pokrilo potrebno područje. 

 

ŠRD „PAZINČICA „ PAZIN 

 

ŠRD Pazinčica osnovana je 1972. godine i bavi se natjecateljskim i rekreacijskim ribolovom, 

organizira akcije košnje i uređenja ribolovnih mjesta i poribljavanje voda, a naročito je značajna zbog 

brige za očuvanje prirode i voda.  Program udruge temelji se na što većem kontaktu ljudi s prirodom i 

uređenjem ambijenata koje u slobodno vrijeme mogu koristiti ribolovci i ostali stanovnici Grada. 

Udruga kontinuirano provodi edukaciju mladih o djelatnostima i značaju sportskog i rekreacijskog 

ribolova, te edukaciju o ekologiji.  

ŠRD Pazinčica u 2018. godini imala je 50 članova s područja cijele Istre. ŠRD Pazinčica 

gospodari sljedećim vodama: Pazinčica, Boljunčica, Raša, potok Butonega, dijelom Mirne od utoka 

potoka Krvav  do  mosta za Vrh, te barama u Cerovlju i Borutu. Na svojim vodama vrši redovit 

obilazak  svojom ribočuvarskom službom. Bare u Cerovlju  održava stalnim uređenjem prilaznih 

puteva,  bedema, mostova, te redovito kroz cijelu godinu kosi i čisti. Na ostalim vodama  redovita 

aktivnost je čišćenje obala. Bare u Cerovlju se svake godine poribljavaju  šaranom, linjakom ili 

amurom (u 2018. godini poribljene su s 200 kg šarančića). Ostale vode poribljavaju se s mlađu šarana 

i žutooka iz voda ŠRD Pazinčice (bara Stipani, Raša), naravno samo vode u kojima je ta riba 

autohtona. Prirodni godišnji  priraštaj  ribe vodama ŠRD Pazinčice iznosi cca  1600 kg razne ribe.  

U ljetnim mjesecima 2018. godine na Barama Cerovlje organizirano je niz takmičenja 

nacionalnog i međunarodnog karaktera u svim kategorijama. 

U 2018. godini nije bilo izvanrednih  aktivnosti izazvanih  djelovanjem prirodnih sila  ili 

tehnološkim incidentima koji bi bili opasni po zdravlje ljudi. 

Postoji potreba za boljim opremanjem uređajima za kontrolu kvalitete vode  kao što su: mjerač 

količine kisika u vodi, PH metri i fotometri, te za dodatnim novčanim sredstvima kako bi se u vode 

ubacio Amur da se smanji količina trave u vodama, koja bi mogla izazvati pomor riba. 

 

LOVAČKA UDRUGA „VEPAR“ 

 

Lovačka udruga „Vepar“ ima u zakupu lovište broj XVIII/118 „Pazin“ površine 15.846 ha 

ustanovljeno Odlukom Županijske skupštine Istarske županije. Praćenjem stanja u lovištu evidentira se 

pojava većih ugroza biljnog i životinjskog svijeta, te pojavu zaraznih bolesti među lovnom i ne 

lovnom divljači. Lovište se redovito obilazi i nadzire u svrhu kontrole stanja, izvođenja radova, 

čišćenja putova, staza i prosjeka, a sve radi omogućavanja bolje prohodnosti, te sprječavanja pojave i 

širenja požara. Lovačka udruga je obvezno poduzimati mjere za sprječavanje šteta od divljači. 

Zbog svojih posebnih vještina, članovi udruge (224 člana) važni su za sustav civilne zaštite, a 

što naročito može doći do izražaja kod organizacija potražnih akcija, prevencije i djelovanja kod 

pojave određenih zoonoza, naročito bjesnoće. 

 

f) Postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

 

Postrojbe  civilne  zaštite  Grada Pazina ustrojene su za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u 

sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, kao postrojbe civilne zaštite opće namjene i postrojbe 

civilne zaštite specijalističke namjene. 

 

I. Postrojbe civilne zaštite opće namjene u sastavu: 

   1. Tim opće namjene koji se sastoji se od 2 skupine i veličine je 35 pripadnika. 

 

II. Postrojbe civilne zaštite  specijalističke namjene u sastavu: 

    1. Specijalistički laki tim za spašavanje iz ruševina (USAR) koji se sastoji se od 3 skupine i 

veličine je 20 pripadnika, 

    2. Specijalistički tim za  RKBN zaštitu koji se sastoji se od 2 skupine i  veličine je 19 

pripadnika,   
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    3. Specijalistička skupina za zaštitu i spašavanje iz vode koji se sastoji se od 3 ekipe i veličine 

je 16 pripadnika, 

Specijalistički tim za logistiku koji se sastoji se od 4 skupine i veličine je 29 pripadnika. 

                 

Opća namjena: 35 obveznika Specijalistička namjena: 84 obveznika Ukupno: 119 obveznika 

 

Postrojbe nisu popunjene skupnom i osobnom opremom te bi njihovo angažiranje  u 

situacijama koje zahtijevaju takvu vrstu opreme i sredstava bilo otežano.  

Temeljem novog Zakona o sustavu civilne zaštite, odluku o osnivanju Postrojbi civilne  zaštite 

Grada Pazina, donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika. 

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite na području Grada Pazina su operativne  

snage civilne zaštite koje provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a dužni su se odazvati na 

poziv načelnika nadležnog stožera civilne zaštite Grada Pazina. 

Povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenovao je Gradonačelnik Odlukom o 

imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Pazina („Službene 

novine Grada Pazina broj 36/15.). 

U skladu s Zakonom o sustavu civilne zaštite i Planom civilne zaštite Grada Pazina, 

povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici obavljaju poslove civilne zaštite za svoje mjesne odbore: 

-  sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera 

osobne i uzajamne zaštite, 

- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 

mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, 

- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera 

civilne zaštite, 

- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, 

- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na 

području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite. 

 

Dan civilne zaštite 

 

Povodom 1. ožujka - Međunarodnog dana civilne zaštite, gradonačelnik Renato Krulčić 

održao je prijem u velikoj vijećnici Grada Pazina. 

Prijemu su prisustvovali predstavnici Područnog ureda Pazin - Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje, Područne vatrogasne zajednice Pazin, Policijske postaje Pazin, Gradskog društva Crvenog 

križa, Hitne medicinske pomoći Pazin, Hrvatske gorske službe spašavanja, Istarskih domova zdravlja, 

Centra za socijalnu skrb Pazin, članovi Stožera civilne zaštite Grada Pazina i susjednih općina, 

predstavnici pravnih subjekata sustava civilne zaštite (Šumarija Pazin,  Istarski vodovod PJ Pazin, 

Usluga), predstavnici udruga od značaja za civilnu zaštitu (Radioklub Pazin, ŠRD Pazinčica), 

načelnici Općina Pazinštine, zamjenici gradonačelnika,  pročelnici gradske uprave, te predstavnici 

medija. 

 Gradonačelnik se, u ime Grada Pazina i susjednih općina, zahvalio na uspješnoj suradnji u 

razvoju sustava civilne zaštite - operativnim snagama sustava civilne zaštite, pravnim osobama koje se 

civilnom zaštitom bave redovnom djelatnošću, te svim ostalim subjektima koji se prema ukazanim 

potrebama uključuju u sustav civilne zaštite na području Grada i općina Pazinštine. 

Nirvana Ukušić, pročelnica Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Pazinu  

istaknula je uspješnu suradnju s Gradom Pazinom i općinama Pazinštine, kao i sa svim žurnim 

službama u provođenju aktivnosti civilne zaštite. Zahvalila se gradonačelniku na prijemu, a svim 

sudionicima  čestitala je  Dan civilne zaštite.  

Serđo Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin pozdravio je sve prisutne, čestitao 

svima Dan civilne zaštite, te istaknuo dobru suradnju svih operativnih snaga civilne zaštite i njihovu 

spremnost reagiranja u svim izvanrednim događajima. 
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  g) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

          

 U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća, pravne osobe, osobito one u 

većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom nadležnog središnjeg tijela 

državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa na 

državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim 

planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 

sukladno odredbama Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata. 

Službe, ustanove i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilnu zaštitu, a osobito one u 

vlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu djelatnost, a posebno 

u slučajevima većih nesreća i katastrofa. 

Javna poduzeća, ustanove i druge pravne osobe koje će na zahtjev gradonačelnika Grada 

sudjelovati u aktivnostima civilne zaštite sukladno svojim operativnim planovima, ukoliko vlastite 

snage i kapaciteti na području Grada nisu dovoljni za rješavanje problema proizašlih iz velikih nesreća 

ili katastrofa su: Hrvatske vode – VGI Mirna-Dragonja, Buzet; Vodoprivreda, Buzet; HEP ODS – 

Elektroistra Pula – Pogon Pazin; Uprava šuma – Podružnica Buzet – Šumarija Pazin; Zavod za hitnu 

medicinu Istarske županije – HMP Pazin; Istarski domovi zdravlja – Ispostava Pazin; Zavod za javno 

zdravstvo Istarske županije; Centar za socijalnu skrb Pazin; Policijska uprava istarska – Policijska 

postaja Pazin; Državna intervencijska postrojba civilne zaštite – Odjel Rijeka; Rijeka tank, Rijeka i 

Dezinsekcija Rijeka. 

 

 KOMUNALNO PODUZEĆE  „USLUGA“ 

 

Trgovačko društvo Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, je tvrtka u 

većinskom vlasništvu Grada koja na osnovi ugovora obavlja komunalne poslove od lokalnog značenja 

za Grad: održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i ukop 

pokojnika, odlaganje komunalnog otpada, održavanje odlagališta otpada, odvodnja i pročišćavanje 

otpadnih voda, sanacija odrona i klizišta, sanacija oborinskih kanala, nasipavanje makadamskih cesta 

u protupožarne svrhe, sječa granja i stabala i slično. U zimskom periodu obavlja i poslove posipavanja 

cesta solju i čišćenja snijega. 

 Usluga je sa svojim ljudskim i tehničkim potencijalima osposobljena i opremljena za 

obavljanje niza zadaća na u sustavu civilne zaštite. U svojem voznom parku posjeduje sljedeća vozila 

koja mogu zadovoljiti potrebe kod: čišćenje snijega sa posipavanjem; sanacija odrona, sanacija 

klizišta; ispumpavanja vode – manjih razmjera i sanacija štete na objektima (popravak i osiguranje 

objekta): 

Cat 320 C LN – rovokopač gusjeničar sa čekićem; Cat 308 D - rovokopač gusjeničar sa 

čekićem; Kombinirani strojevi Terex – komplet – 3 komada; Mini rovokopač Kubota; Kombinirani 

stroj mini utovarivač BOBCAT; Kamioni MAN, kiperi s 2 osovine - 2 kom;  Prikolica labudica 

nosivosti 30 tona; Cisterna za vodu od 7m³;  CanalJet  - fekaljera; Stroj Grejder za ravnanje površina; 

Kamioni kiperi za prijevoz radnika - 3 kom; Kamion kiper s dizalicom do 1 tone; Ostali sitan alat-

dizalica pokreta skela;  Traktor SAME Explorer 105 DT s opremom za košnju trave i čišćenje snijega; 

Kompletan zimski program – ralice-plug i posipači; prijenosne pumpe za vodu s protokom do 500 

lit/min – 2 komada. 

 

VETERINARSKA AMBULANTA PAZIN 

 

Veterinarska ambulanta Pazin već više 60 godina provodi veterinarsku djelatnost na području 

Grada Pazina i Općina Pazinštine. U okviru svoje djelatnosti, ambulantno, kućnim posjetima i u 

gospodarskim objektima obavlja poslove preventive i dijagnostike, liječenje, kirurške, porodiljske i 

druge zahvate na životinjama. Kao ovlaštena veterinarska organizacija obavlja poslove javnih ovlasti u 

veterinarstvu, veterinarsku kontrolu hrane životinjskog podrijetla, kontrolu hrane za životinje, 

dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te nudi usluge higijenskog servisa. 
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Tijekom 2018. godine Veterinarska ambulanta Pazin d.o.o. provodila je mjere zaštite zdravlja 

životinja radi osiguranja uzgoja i proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih 

proizvoda životinjskog podrijetla, zaštite ljudi od zoonoza te osiguranja dobrobiti životinja i 

veterinarske zaštite okoliša. 

U 2018. godini utvrđene je jedan slučaj trihineloze svinja na području Grada Pazina o čemu je 

odmah obaviješten državni veterinarski inspektor koji je poduzeo propisane mjere. Nisu utvrđeni drugi 

slučajevi pojave bolesti životinja koje bi predstavljali ozbiljan rizik za zdravlje ljudi ili životinja. 

Veterinarska ambulanta posjeduje dovoljne količine opreme za potrebe sustava civilne zaštite, 

a kontakt osoba za sustav civilne zaštite je Livio švić, dr.vet.med. 

Grad je u 2018. godini s Veterinarskom ambulantom Pula imao sklopljen ugovor o obavljanju 

higijeničarskih poslova za hvatanje i zbrinjavanja napuštenih životinja na javnim površinama, te 

uklanjanje lešina. 

 

 EKO SERVIS MATIĆ 
 

„Eko servis Matić“ je ovlaštena tvrtka za provođenje sanitarne zaštite - dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije, te zaštite bilja, industrijskog pranja i čišćenja objekata. Mjere sanitarne 

zaštite predstavljaju najznačajnije mjere sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti. Ova tvrtka je u 

2018. godini, temeljem godišnjeg ugovora s Gradom  provodila redovitu dezinfekciju, dezinsekciju i 

deratizaciju gradskih površina, te akcije po pozivu kod povećanog broja glodavaca i/ili insekata.  

Na osnovu usvojenog Programa mjera zaštite o pučanstva od zaraznih bolesti, te Provedbenom 

planu obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije ZZIZ IŽ za 2018. godinu, na području Grada 

Pazina provedene su dvije akcije obvezne preventivne deratizacije. 

Na osnovu Programa, deratizacija se provela u sljedećim ustanovama: Dječjem vrtiću "Olga 

Ban" Pazin kao i u  Osnovnoj školi "Vladimira Nazora" Pazin (matična škola), kao i  područnim 

odjeljenjima u Trvižu i Kašćergi, zatim Srednjoj školi "Jurja Dobrile", Pazin te Spomen domu i zgradi 

gradske uprave. 

Provedba sustavne deratizacije, oglašavana je putem tiskanih obavijesti i putem medija. Prije 

provedbe deratizacije pisane obavijesti o provedbi  dostavljane su Ministarstvu zdravlja – Upravi za 

sanitarnu inspekciju – Ispostavi Pazin, kao i Zavodu za javno zdravstvo županije Istarske – Pula te 

Grada Pazina.  

Preventivne mjere dezinsekcije komaraca provedene su larvicidnim tretmanom na području 

Grada Pazina metodom pronalaženja i tretiranja stajaćih i zaostajalih voda. 

 

ISTARSKI VODOVOD BUZET - POSLOVNA JEDINICA PAZIN 

 

 Ukupno snabdijevanje stanovništva Grada pitkom vodom osigurava „Istarski vodovod“ Buzet 

kao dio jedinstvenog sustava  vodoopskrbe sjeverozapadne i središnje Istre. Uz osnovnu djelatnost – 

sakupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Društvo je registrirano i za projektiranje građevinskih i 

hidro-građevinskih objekata, stručni nadzor, tehničko ispitivanje i analizu vode, obavljanje geodetskih 

i drugih poslova. 

Tijekom 2018. godine nije bilo izvanrednih aktivnosti, odnosno nije bilo tehničko-tehnoloških 

incidenata kojima bi bili ugroženi zdravlje ljudi i životinja kao i prouzročena štete na materijalnim i 

drugim dobrima i okolišu.  

Istarski vodovod provodi redovite preglede, kontrole i usmjeravanje na stanicima za 

dokloriranje vode, te na klornim stanicama na postrojenjima za dokloriranje vode.  Pregledi i kontrole 

se provode svakodnevno putem sustava daljinskog nadzora i upravljanja, preko uzimalaca uzoraka te 

preko zaposlenika. Usmjeravanje se vrši u pravilu jedanput tjedno, a jedanput godišnje se obavlja 

servis i provjera ispravnosti rada opreme i uređaja, sve sukladno Planu intervencija u zaštiti okoliša na 

skladištima klora IVB (stanice za dokloriranje vode – Beram i Stari Pazin).  

„Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet ima potrebna materijalno-tehnička sredstva i opremu za 

rješavanje izvanrednih aktivnosti unutar sustava civilne zaštite. Raspolaže sa 5 prenosivih PVC 

spremnika za vodu zapremine 1m³ (PJ Pazin 1 kom.); 25 fiksnih i prijenosnih agregata (PJ Pazin 1 
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kom.); 23 potopne ili motorne pumpe (PJ Pazin 2 kom.); 49 osobnih vozila (PJ Pazin 3) i 12 mopeda; 

63 teretna vozila (PJ Pazin 9); 14 rovokopača i traktora (PJ Pazin 2). 

U Radnoj jedinici Proizvodnja postoji posada 24 sata na dan, a Dispečerski centar također radi 

neprekidno. U PJ Pazin izvan radnog vremena, u ljetnim mjesecima (lipanj – rujan) uvodi se dežurstvo 

i pripravnost. 

 

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA BUZET – ŠUMARIJA PAZIN 

 

Hrvatske šume d.o.o. su trgovačko društvo za gospodarenje šumama koje osigurava integralno 

gospodarenje državnom šumama na čitavom području Republike Hrvatske na ekološki osjetljiv, 

ekonomski učinkovit i socijalno odgovoran način prema društvu u cjelini, podiže svijest građana o 

šumama kao nacionalnom prirodnom bogatstvu i promiče načela održivog razvoja. 

Hrvatske šume d.o.o. su pravna osoba od posebnog interesa za civilnu zaštitu RH i provode 

sljedeće aktivnosti civilne zaštite koje spadaju i u njihovu osnovnu djelatnost: 1. zaštita šuma od 

požara; 2. zaštita bilja (šuma); 3. motrenje i dojava; 4. samozaštita. Pored navedenih aktivnosti koje 

spadaju u svakodnevne poslove, Hrvatske šume se mogu angažirati kod potraga na terenu, 

rasčišćavanje vegetacije, uklanjanje prepreka, građevinskih poslova i prijevoza tereta i vozila.   

Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Pazin raspolaže redovitim 

operativnim snagama zaštite i spašavanja, posebno onima za sprječavanje nastanka šumskih požara i 

sudjelovanja u gašenju šumskih požara većih razmjera. Pored osnovnih aktivnosti u Šumariji Pazin 

poseban naglasak dat je na zaštitu šuma od požara. Šume na području Grada Pazina kojima gospodari 

Šumarija Pazin (cca 833 ha) nalaze se najveći dijelom u III kategoriji požarne ugroženosti. 

Kontinuirano se provode sljedeće preventivne mjere: čišćenje sastojine; održavanje PP prosjeka, 

održavanje PP prosjeka s elementima šumske ceste; čuvanje šuma; protupožarno osmatranje i 

ophodnja; postavljanje tabli i plakata o zabrani loženja i opasnosti od požara. 

U vrijeme nastanka povećane opasnosti od požara  na području Šumarije Pazin organizirana je 

1 motrionica – Straževica – kota 460 m. Pored motrionica organizirana je i motorizirana ophodnja radi 

brze intervencije za gašenje inicijalnih požara i dojava o požarima (Afrići – Grimalda – Grdoselo – 

Pilošćak – Motovun – Sopajac – Kurbino brdo – Tinjan – Sv Petar u Šumi – Pazin – Peće).  

Jedinica za zaštitu od požara na nivou UŠP Buzet organizira se radi intervencije u slučaju 

požara većih razmjera. Njihov zadatak je sudjelovati u gašenju požara te izradi protupožarnih 

prosjeka. Interventnu grupu aktivira Upravitelj šumarije u kojoj je grupa oformljena, odnosno Voditelj 

UŠP Buzet. Osobe odgovorne za mobilizaciju interventne grupe dobivaju nalog od zapovjednika 

akcije gašenja požara. 

Šumarija Pazin putem svog terenskog osoblja uz pomoć odjela za ekologiju UŠP Buzet 

kontinuirano motri kroz cijelu godinu pojavu biljnih bolesti i štetnika, sušenje stabala i uginuće 

životinja, te sukladno uočenim pojavama planira i poduzima mjere zaštite.   

UPŠ Buzet kontinuirano provodi mjere i postupke za zaštitu šuma od požara i biljnih bolesti, 

svake godine donosi Operativni plan protupožarne zaštite, provodi motrenje i dojave u eko sustavu, u 

slučaju potrebe uključuje se u potrage na terenu, te se uključuje u raščišćavanje i uklanjanje slomljene 

vegetacije od olujnog nevremena. 

 

PODRUČNI URED DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE PAZIN I  

ŽUPANIJSKI CENTAR 112 

 

Grad Pazin je i u protekloj godini uspješno surađivao sa Područnim uredom za zaštitu i 

spašavanje Pazin  u svim aktivnostima sustava civilne zaštite. Djelatnici PUZS Pazin sudjelovali su u 

radu Stožera civilne zaštite kod pripreme ljetne protupožarne i turističke sezone 2018. godine, kod 

priprema za  ugroze od poplava na području Istarske županije, kao i u pripremi provedbi mjera civilne 

zaštite u slučaju zimskih uvjeta na području Istarske županije. 

Predstavnici PUZS Pazin sudjelovali su u obilježavanju 1. ožujka Međunarodnog dana civilne 

zaštite na prijemu koji je upriličio gradonačelnik Grada Pazina.  

PUZS Pazin je i u  2018. godini provodio Nacionalni program edukacije djece i mladih u 

području civilne zaštite, u dječjim vrtićima i osnovnim školama Istarske županije, a na području Grada 
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Pazina bilo je oko 150 polaznika iz OŠ Vladimira Nazora Pazin, te 200-tinjak djece iz Dječjeg vrtića 

Olga Ban. 

Područni ured Pazin sudjelovao je u već tradicionalnoj  prometno preventivnoj akciji pod 

nazivom SIGURNO U PROMETU 2018. u organizaciji Autokluba Pazin, te pružao stručnu pomoć kod 

organiziranja vježbi evakuacije u gradskim ustanovama. 

Područni ured je u 2018. godini izdao tri suglasnosti na prostorne planove Grada Pazina, te je 

dostavio dva zahtjeva u prostornom planiranju s aspekta civilne zaštite. 

Županijski centar 112 djeluje kao jedinstveni komunikacijski centar za sve vrste hitnih 

situacija. Broj 112 kao jedinstveni europski broj za žurne službe naziva se ako je neodgodivo 

potrebna: hitna medicinska pomoć; pomoć vatrogasaca; pomoć policije; pomoć gorske službe 

spašavanja; hitna veterinarska pomoć, te pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga sustava zaštite 

i spašavanja. U 2018. godini ŽC 112 je u prosjeku primao oko 170 poziva dnevno. 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin i Županijski centar 112 surađuju s Istarskom 

županijom i svim gradovima i općinama u IŽ, kao i sa službama i pravnim osobama kojima je zaštita i 

spašavanje redovna djelatnost. Posebna pozornost pridaje se suradnji s medijima koji prema 

ustaljenom protokolu na području Istarske županije promptno dobivaju relevantne informacije u 

slučaju pojave izvanrednog događaja. S druge pak strane, prema potrebi mediji prenose važne 

informacije za stanovništvo. 

Osim pomoći u hitnim i izvanrednim događajima ŽC 112 vrši prikupljanje i obradu 

hidroloških, meteoroloških, seizmoloških, radioloških, epidemioloških i drugih podatka o onečišćenju 

okoliša. ŽC 112 upravlja i jedinstvenim sustavom za javno uzbunjivanje građana na području Istarske 

županije, pa tako i Grada. 

U cilju ranog upozoravanja stanovništva u suradnji s PUZS Pazin implementiran je sustav 

javnog uzbunjivanja stanovništva (Provedbeni naputak za uzbunjivanje stanovništva za područje 

Istarske županije kojim se uređuje postupak i ovlasti za donošenje odluke o uzbunjivanju 

stanovništva). Sustav javnog uzbunjivanja u Gradu sastoji se od pet sirena čiji je raspored prikazan  u 

sljedećoj tabeli: 

 

R.b. 

 

Adresa upravljanja sustavom 

uzbunjivanja 
Adresa sirene 

1. Pazin, M.B.Rašana 7 Kastavska 16, Pazin 

2. Pazin, M.B.Rašana 7 Jurja Dobrile 7, Pazin; Neboder II 

3. Pazin, M.B.Rašana 7 Dubravica bb, Pazin; Istraplastika 

4. Pazin, M.B.Rašana 7 M.B.Rašana 7, Pazin 

5. Pazin, M.B.Rašana 7 Šime Kurelića 20/4, Pazin 

 

 Sirene se testiraju svake prve subote u mjesecu, a raspored sirena  zadovoljava potrebe za 

javnim uzbunjivanjema. Sirena na adresi Šime Kurelića 20/4, Pazin nije u funkciji budući da su 

prostori na navedenoj adresi zatvoreni, a tvrtka Ecooperativa d.o.o. je u stečaju. Početkom  2019. 

godine zbrinut je opasni otpad iz skladišta na navedenoj adresi. 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE  ŽUPANIJE 

     

Osnovna zadaća Službe civilne zaštite Istarske županije je stručna i racionalna ispomoć 

tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uloga Službe u tom pogledu je stručna pomoć u 

obavljanju administrativno-stručnih poslova za potrebe stožera, opremanje i osposobljavanje članova 

stožera do koordinacije i stručno tehničkih poslova na suradnji sa sustavima civilne zaštite susjednih 

općina, gradova do županije.  

Služba  civilne zaštite učestvovala je u pripremi i organizaciji sjednica Stožera civilne zaštite 

Istarske županije u travnju i svibnju na kojima su razmatrana pitanja u svezi Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini i 

priprema za turističku sezonu, kao i sjednica u listopadu (moguć nastanak ugroza od poplave na 
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području Istarske županije) i studenom (provedba mjera civilne zaštite u slučaju zimskih uvjeta na 

području Istarske županije). Održano je ukupno 45 sjednica Stožera CZ. 

U organizaciji Službe civilne zaštite Istarske županije u Medulinu su 17. svibnja održani šesti 

po redu Dani civilne zaštite na temu Zrakoplovne nesreće i civilna zaštita. Nakon održane 

Konferencije, Zračna luka Pula je u suradnji s interventnim službama lokalne zajednice održala vježbu 

za slučaj izvanrednog događaja nesreće zrakoplova pod nazivom „Firefox 2018.“. Ukupan broj 

sudionika pokazne vježbe bio je 235 pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite i volontera. 

 Djelatnici Službe sudjelovali su na sjednicama Platforme hrvatskih županija i gradova za 

smanjenje rizika od katastrofa (2. sjednica održana je u Dubrovniku 20. travnja 2018., a 3. sjednica u 

Makarskoj 22. listopada 2018.). 

Služba je sudjelovala i na edukaciji sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite za 

međunarodne operacije civilne zaštite koja je u organizaciji DUZS održana u Divuljama 06. i 07. 

veljače. Tijekom edukacije održana je i stožerna vježba „Potpora države domaćina“. 

U Osijeku je 15. ožujka 2018 g. u prostorima Osječko-baranjske županije održana Radionica 

„Jačanje sustava civilne zaštite“, koja je prva od tri radionice u okviru realizacije projekta „SEE 

URBAN – Izgradnja akcijske mreže urbane otpornosti u Jugoistočnoj Europi“, na kojoj su također 

sudjelovali djelatnici Službe. 

U organizaciji Službe civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije u prostorima 

Istarske županije održan je 19. prosinca 2018. godišnji radni sastanak predstavnika operativnih snaga i 

udruga od značaja za sustav Civilne zaštite Istarske županije. Na sastanku je izvršena analiza 

aktivnosti tijekom 2018. g. i suradnje Istarske županije s operativnim snagama i udrugama sustava CZ, 

te su razmotreni prijedlozi buduće suradnje i aktivnosti u sustavu CZ.  

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE 

 

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije u okviru kojeg djeluje i Ispostava Pazin 

(epidemiologija i školska medicina) obavlja poslove javno zdravstvene djelatnosti na području Istarske 

županije. Služba za higijenu i epidemiologiju provodi na području Grada preventivne epidemiološke 

aktivnosti prema prijavama zaraznih bolesti liječnika obiteljske medicine.  

Sukladno Programu mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada 

Pazina  u 2018. godini Zavod je četiri puta provodio  uzorkovanje vode za piće na javnoj kaptaži u 

naselju Ukotići. Izvješća  Zavoda dostavljana su na znanje u Mjesni odbor Kašćerga na čijem je 

području obavljan nadzor, te Sanitarnoj inspekciji, Ispostavi Pazin.   

Tijekom sezone kupanja redovito se uzorkovala voda za kupanje na površinskoj vodi na 

lokaciji Zarečki krov – Pazinski potok,  dinamikom uzimanja uzorka svakih petnaest dana. Rezultati 

ispitivanja redovno su se objavljivali na web stranici Grada Pazina i u lokalnim medijima. 

Prema podacima  Zavoda, na području Grada Pazina u 2018. godini nije prijavljena niti jedna 

epidemija zarazne bolesti, niti jedna zarazna bolest od općeg javnozdravstvenog značaja, kao ni 

ekološki incident. U slučaju pojave takvih izvanrednih stanja potrebno je obratiti se Službi za 

epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u Pazinu. 

 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE  

HITNA MEDICINSKA POMOĆ PAZIN 

 

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije osnovan je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i 

Uredbi o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.  

Hitna medicinska pomoć Pazin (HMP Pazin) pruža hitnu medicinsku pomoć tijekom 24 sata, 

kroz cijelu godinu, na području Pazinštine, uključujući Grad Pazin i susjedne općine, sveukupno na 

teritoriju od 532 km2 s približno 20.000 stanovnika. HMP Pazin također skrbi za unesrećene osobe na 

velikom dijelu Istarskog ipsilona (od tunela Učka do izlaza za Žminj) te prima pacijente u svojoj 

ambulanti koja je smještena u sklopu Doma zdravlja Pazin.  

Rad u ispostavi Pazin je u 2018. godini bio organiziran kroz dežurstvo T1 (liječnik, 

medicinska sestra/tehničar, vozač) kroz 24 sata. Od 20:00-08:00 kao nadstandard  u ispostavi radi i 
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druga noćna sestra koja trijažira pacijente za vrijeme dok je noću T1 na terenu. U ljetnom periodu od 

15.6. - 18.9.2018. u Pazinu je bila smještena  i  dežurna ekipa na „Istarskom ipsilonu“. 

U 2018. godini odrađeno je 1097 intervencija na terenu od čega 7 kardiopulmonalnih 

reanimacija, 100 prometnih nesreća i 11 infarkta miokarda. U ambulanti ispostave  pregledao je 3851 

pacijenta (hitni i nehitni) zbog nepostojanja dežurne ambulante obiteljske medicine vikendom i 

praznikom. 

Uz redovan rad timovi HMS Pazin dežuraju na manifestacijama koje se održavaju na području 

koje pokriva ispostava (Motovun film festival, RIM, razne sportske manifestacije). 

Suradnja svih dežurnih službi na području Grada Pazina u 2018. godini bila je dobra, ali s 

obzirom na prirodu posla potrebno je težiti daljnjem podizanju kvalitete sustava što se može postići 

zajedničkim edukacijama, međusobnim poznavanjem protokola i pravovremenim upozoravanjem na 

probleme. 

 

CIVILNA ZAŠTITA U PROSTORNIM PLANOVIMA I SKLONIŠTA 

 

Usvajanjem izmjena i dopuna PPU Grada, u dogovoru sa PUZS Pazin, puno su detaljnije  

propisane mjere zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, čime su stvoreni uvjeti za primjenu 

takvih zahvata u prostoru koji će stanovništvu Grada i njihovim dobrima osigurati visok stupanj zaštite 

od prirodnih i drugih nesreća.  

 Sastavni dio Procjene ugroženosti stanovništva je i prilog „Zahtjevi zaštite i spašavanja u 

dokumentima prostornog uređenja“, a zahtjevi se odnose na  ugroze stanovništva  i materijalnih 

dobara  na području Grada Pazina  razrađene  prema mogućim opasnostima koje mogu izazvati 

nastanak katastrofe i velike nesreće. 

Na području Grada  nalaze se dva skloništa osnovne zaštite kapaciteta po 250 sklonišnih 

mjesta -   i to jedno u poduzetničkoj zoni Pazinka I – Reginex koje nije u potpunosti uvjetno za 

sklanjanje  i jedno u ulici Šetalište Pazinske gimnazije 10 (sklonište nije u potpunosti završeno i ne 

pruža cjelovitu zaštitu). 

 

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

U 2018. godini iz Proračuna Grada Pazina financirale su se aktivnosti civilne zaštite u ukupnom 

iznosu od 5.327.107 kuna. Od ostvarenih rashoda najveći dio se odnosi na rashode za redovni rad 

vatrogastva JVP Pazin – 4.745.390 kn (decentralizirana sredstva, financiranje iznad minimalnog 

standarda - Grad Pazin i Općine, te vlastiti prihodi JVP Pazin) i PVZ Pazin – 250.000 kn. Ostali 

ostvareni rashodi odnose se na dotacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (10.000 kn), 

Speleološkom društvu „Istra“ (8.000 kn), ŠRD Pazinčica (16.358 kn), Radioklubu  Pazin (19.000 kn), 

HMP Pazin (109.474 kn), IDZ-Stacionaru Pazin (48.657 kn) i GDCK Pazin za redovnu djelatnost  

(120.000 kn). 

Pored navedenih sredstava u Proračunu za 2018. godinu ostvareni su i rashodi za aktivnosti 

pravnih osoba koje se civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovne djelatnosti – za održavanje i 

sanaciju deponija, održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko čišćenje snijega, održavanje čistoće javnih 

površina, program suzbijanja zaraznih bolesti i slično. 

 

ZAKLJUČAK 

 

Temeljem ovog Izvještaja koji sadrži analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada 

može se konstatirati: 

1. Gradsko vijeće donijelo je 2015. godine  Procjenu  ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša Grada Pazina, Planove zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Grada 

Pazina. 

2.  Grad  Pazin  ima  Procjenu  ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara Grada Pazina koje 

je donijelo Gradsko vijeće krajem 2015. godine.  

3. Grad ima ustrojen Stožer civilne zaštite, a svi članovi prošli su propisanu izobrazbu, kao i 

gradonačelnik Grada Pazina. 
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4. Grad Pazin ima ustrojene Postrojbe civilne zaštite Grada. Osobna i skupna oprema postrojbi 

CZ Grada je ograničavajući čimbenik u angažiranju snaga CZ, ali se ovaj nedostatak može dijelom 

kompenzirati opremom drugih sudionika sustava civilne zaštite. 

5.  Povjerenike i njihove zamjenike za sve Mjesne odbore imenovao je Gradonačelnik Odlukom 

o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Pazina. 

6.  Grad raspolaže s dovoljnim operativnim snagama civilne zaštite, te pravnim osobama koje se 

mogu angažirati na sprječavanju nastanka i otklanjanju posljedica velikih nesreća na području Grada. 

Prema potrebi, angažiraju se i pravni subjekti u vlasništvu države ili županije, ali oni postupaju prema 

svojim operativnim planovima. 

7. Grad je uspostavio racionalan i učinkoviti sustav civilne zaštite koji osigurava uspješno 

izvršavanje mjera i aktivnosti civilne zaštite. Kod izvanrednih događaja (izvan kategorije velikih 

nesreća) prvenstveno se angažiraju kapaciteti žurnih službi kojima je civilna zaštite redovna djelatnost 

(JVP Pazin, HMP Pazin, ZZJZIŽ, Policijska postaja Pazin, GDCK Pazin, HGSS Stanica Pula, KP 

Usluga i drugi subjekti). Navedeni subjekti djeluju samostalno, a njihovo reagiranje komunikacijski 

koordinira županijski centar 112. Ostale operativne snage sustava civilne zaštite aktivirati će se u 

slučajevima većih nesreća (poplava, potres, veće nesreće postrojenja s opasnim tvarima i sl.) kada 

njihovo operativno djelovanje koordinira Stožer civilne zaštite Grada Pazina. 

8. Ciljevi  i način razvoja sustava civilne zaštite utvrđeni su Smjernicama za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Pazina u razdoblju od  2016. do 2019. godine. Grad 

Pazin je u 2018. godini započeo izradu Procjene od velikih nesreća na području Grada Pazina čije se 

donošenje planira tijekom 2019. godine. Sukladno važećim propisima i proračunskim mogućnostima 

Grad Pazin će kontinuirano razvijati sustav civilne zaštite i povezivati resurse i sposobnosti sudionika 

sustava - operativnih snaga i građana u provođenju mjera i aktivnosti civilne zaštite u cilju smanjenja 

rizika od izvanrednih događaja i velikih nesreća. 

 

 

KLASA: 810-01/19-01/01 

URBROJ: 2163/01-03-02-19-30  

Pazin, 14. ožujka 2019. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

      Predsjednik  

               Gradskog vijeća 

 Davor Sloković, v.r. 
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Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15. i 

118/18.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. 

i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2019. godine usvojilo je 

 

 

GODIŠNJI   PLAN  

razvoja sustava civilne zaštite  

na području Grada Pazina za 2019. godinu 

 

 

I. 

1. UVOD 

 

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. 

Grad Pazin organizira poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, 

razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

U cilju ostvarivanja prava i obveza u sustavu civilne zaštite utvrđuje se Godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2019. godinu. Plan se donosi na temelju Zakona o 

sustavu civilne zaštite, Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u 

civilnoj zaštite te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, Izvještaja o stanju 

sustava civilne zaštite na području Grada Pazina u 2018. godini, Smjernica za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za razdoblje od 2016. do 2019. godine, te Procjene 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Pazina.  

Grad Pazin će sukladno važećim propisima kontinuirano razvijati sustav civilne zaštite i 

povezivati resurse i sposobnosti sudionika sustava - operativnih snaga i građana u provođenju mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u cilju smanjenja rizika od izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa, 

pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica od 

izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa.  

Ostvarivanje svih planskih aktivnosti povezano je i s financijskim mogućnostima Gradskog 

proračuna u kojem su planirana sredstva za subjekte i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 

 2. PLANSKI DOKUMENTI 

 

Grad Pazin ima Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, te  

Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Grada Pazina iz 2015. godine.  

Navedeni dokumenti ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i Plana 

djelovanja civilne zaštite Grada Pazina u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite. 

Na temelju donesenih Smjernica za procjenu rizika od velikih nesreća za područje Istarske 

županije, Gradonačelnik Grada Pazina donio je Odluku o izradi Procjene rizika od velikih nesreća na 

području Grada Pazina, te imenovao Radnu skupinu za izradu Procjene. 

Procjena obuhvaća obradu sljedećih rizika: potres, požar otvorenog prostora, epidemije i 

pandemije, ekstremne temperature, tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima i poplave. 

Nositelj izrade Procjene je gradonačelnik Grada Pazina, a koordinator u  postupku izrade 

Procjene je  načelnik Stožera civilne zaštite Grada Pazina. Radna skupina obavlja organizacijske, 

operativne, stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za izradu Procjene. U tijeku je 

prikupljanje i obrada podataka potrebnih za izradu Procjene koja će se izraditi u prvoj polovici 2019. 

godine, nakon čega slijedi izrada Plana djelovanja civilne zaštite Grada Pazina. 

 U skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara, Grad Pazin će nakon održavanja 

Koordinacije Stožera civilne zaštite Grada Pazina i susjednih Općina za pripremu protupožarne sezone 
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u travnju 2019. godine, uskladiti Plan zaštite od požara Grada Pazina s novonastalim uvjetima. 

Podatke za ažuriranje Plana prikuplja nadležni upravni odjel u suradnji s načelnikom Stožera. 

 Do usklađivanja sa Zakonom o sustavu civilne zaštite,  na temelju novih provedbenih akata, na 

snazi ostaju i sljedeći gradski akti: 

1. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za 

zaštitu i spašavanje Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 46/14.),  

2. Odluka  o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

4/08.),  

 3. Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina broj 36/15.). 

 

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 Operativne snage sustava civilne zaštite su sve prikladne i raspoložive sposobnosti i resursi 

operativnih snaga namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite. 

 Operativne snage utvrđene su Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i 

pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Pazina i Odlukom o imenovanju povjerenika i 

zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Pazina. 

  

a) Stožer civilne zaštite  

 

 Nakon lokalnih izbora 2017. godine gradonačelnik Grada Pazina donio je Odluku o osnivanju 

Stožera civilne zaštite Grada Pazina  (KLASA: 810-01/17-01/02; URBROJ: 2163/01-06-01-17-14 od 

29.06.2017. godine). Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama na području Grada Pazina. 

 Stožer civilne zaštite Grada Pazina ima 12 članova i obavlja zadaće koje se odnose na 

prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće, razvija 

plan djelovanja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina, upravlja reagiranjem sustava civilne 

zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Koordinacija Stožera civilne zaštite Grada Pazina i Općina Pazinštine, na kojoj se donose 

potrebne odluke i planovi za pripremu protupožarne sezone, planirana je u mjesecu travnju, nakon 

donošenja Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini.   

U 2019. godini planirana je stožerno-zapovjedna vježba - Djelovanje sustava CZ u slučaju 

tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima. 

 Prema potrebi održati će se i redovne sjednice Stožera u cilju upoznavanja s novim zakonskim 

propisima i razmatranja prijedloga propisanih akata u sustavu civilne zaštite, te izvanredne sjednice u 

slučaju potrebne pripreme za moguće ugroze. Načelnik Stožera prisustvovat će i sjednicama Stožera 

CZ Istarske županije. 

Za potrebne aktivnosti Stožera nadležan je načelnik Stožera, a financijska sredstva i druge 

uvjete za rad Stožera osigurava nadležni upravni odjel.  

 

 b) Operativne snage vatrogastva 

 

 Područna vatrogasna zajednica Pazin osnovana je u cilju unapređivanja, organiziranja i 

djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi na području Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. 

Temeljna zadaća Zajednice je provedba vatrogasne djelatnosti utvrđena zakonima i propisima 

koji uređuju sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj. 

Glavna operativna snaga vatrogastva je Javna vatrogasna postrojba Pazin koja predstavlja i 

temeljnu operativnu snagu sustava civilne zaštite Grada Pazina u velikim nesrećama i katastrofama. 

Prema Planu rada Javne vatrogasne postrojbe Pazin za 2019. godinu, glavne zadaće postrojbe 

su:  
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- izvršavanje svih operativnih zadataka koji se postave pred postrojbu tijekom godine, na 

gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine,  

- jačanje vlastite sposobnosti i efikasnosti djelovanja, putem teoretskog i praktičnog 

usavršavanja, te kondicijske pripreme vatrogasaca kroz program instruktaže operativnih djelatnika u 

svakodnevnom zanimanju i kroz planirane redovne vježbe, 

- izvršavanje svih postavljenih zadataka u vezi požarno preventivnih mjera zaštite, kao i 

naloženih požarno preventivnih pregleda od strane ovlaštenih institucija, te davanje mišljenja i 

operativnih rješenja djelovanja u slučaju požara u određenim objektima, 

- redovito održavanje vatrogasnu tehnike i opreme,  

- priprema za ljetnu požarnu sezonu – donošenje potrebnih dokumenata i provođenje svih 

zadaća temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2019. godini, 

- u slučaju potrebe pružanje pomoći stanovnicima te radnim organizacijama u okviru 

raspoložive tehnike i stručnosti, 

- aktivno uključivanje u sve akcije uvježbavanja i osposobljavanja koje organiziraju ostali 

subjekti civilne zaštite, 

- tehničko opremanje vatrogasne postrojbe s novijom i modernijom opremom radi efikasnije i 

bolje zaštite ljudi i imovine, sukladno financijskim mogućnostima osnivača, 

- sudjelovanje u aktivnostima Područne vatrogasne zajednice Pazin na unapređivanju, 

organiziranju i djelovanju dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi na području 

Grada Pazina. 

Poslovanje Javne vatrogasne postrojbe Pazin organizira i vodi zapovjednik postrojbe. 

  

c) Operativne snage Crvenog križa 

 

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne 

zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno 

posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa.    

 Plan i program rada Gradskog društva Crvenog križa Pazin za 2019. godinu usklađen je sa 

Strateškim planom Gradskog društva Crvenog križa Pazin za razdoblje od 2016. – 2020. godine te s 

programom Hrvatskog Crvenog križa, odraz je provedbe Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, te 

objektivne ocjene stanja, potreba i prioriteta na području Grada Pazina i općina Pazinštine.   

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin obavljati će svoju redovnu djelatnost u sljedećim 

programskim područjima: 

- redovan rad i razvoj kapaciteta društva, 

- darivanje krvi (organiziranje akcija darivanja krvi), 

- prva pomoć, 

- služba traženja, 

- zaštita zdravlja, 

- rad s mladima, 

- humanitarne i socijalne djelatnosti, 

- služba spašavanja na vodi, 

- djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama. 

 

 d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

 

 Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Pula provoditi će svoje redovne aktivnosti prema 

Planu rada i aktivnostima, te Financijskom planu HGSS Stanice Pula za 2019. godinu: 

- tečaj osnovnog skijanja i zimske tehnike spašavanja, te zimska vježba spašavanja, 

- relicenca PP i ITLS, 

- državna vježba stijenskog  spašavanja,  

- tečaj ljetne tehnike spašavanja (redovna obuka) i ljetne vježbe spašavanja, 

- tečaj speleospašavanja (redovna obuka),  

- potražna vježba speleospašavanja (redovna obuka) i državna vježba speleolospašavanja, 
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- vježba speleospašavanja, 

- helikopterska obuka, 

- potražna vježba spašavanja (redovna obuka), 

- vježba PP HGSS, 

- akcije i intervencije. 

 

 e) Udruge 

          

Na području Grada Pazin djeluju udruge koje različitim aktivnostima njeguju specifična znanja i 

vještine koje mogu unaprijediti učinkovitu provedbu mjera civilne zaštite - Speleološko društvo Istra, 

Lovačka udruga Vepar, Radioklub Pazin i Športsko ribolovno društvo Pazinčica. 

Navedene udruge će u 2019. godini provoditi svoje redovite programe i projekte, koji će se 

sufinancirati iz gradskog proračuna temeljem Javnog natječaja za financiranje programa/ 

projekata/manifestacija  od  interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini, odnosno 

Natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Pazina u 2019. godini. 

  

f) Postrojbe i povjerenici  civilne zaštite 

 

Postrojbe  civilne  zaštite  Grada Pazina imaju 119 obveznika, a ustrojene su kao postrojbe 

civilne zaštite opće namjene i postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene. 

Sukladno odredbama novog Zakona o sustavu civilne zaštite, Odluku o osnivanju  Postrojbi CZ 

Grada Pazina i njihovom materijalnom ustroju donijeti će Gradsko vijeće nakon donošenja Procjene 

rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite. U 2019. godini nisu planirane vježbe za 

postrojbe civilne zaštite. 

Povjerenike i njihove zamjenike za sve Mjesne odbore imenovao je Gradonačelnik - Odlukom o 

imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Pazina. 

 

g) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite Grada Pazina utvrđene su Odlukom o određivanju 

operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Pazina. 

Popis i podaci o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina mijenjat će  

i dopunjavati ovisno o nastalim promjenama i potrebama Grada Pazina. Pravne osobe obavljaju svoje 

redovne djelatnosti sukladno njihovim planovima i programima poslovanja. 

 

4. PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE  

 OD  POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2019. GODINI 

 

Grad Pazin i operativne snage izvršavati će sve obveze iz Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Grad Pazin će u 2019 godini 

poduzimati sve mjere i donositi potrebne akte u cilju realizacije svih predviđenih mjera i aktivnosti u 

pripremi ljetne protupožarne sezone. Aktivnosti, koje koordinira PUCZ Pazin, provoditi će se u 

suradnji sa PVZ Pazin, susjednim Općinama, Službom CZ Istarske županije i drugim pravnim 

osobama u sustavu civilne zaštite. Koordinacija Stožera civilne zaštite Grada Pazina i susjednih 

Općina, na kojoj se donose potrebne odluke i planovi za pripremu protupožarne sezone planirana je u 

mjesecu travnju, nakon donošenja Programa Republike Hrvatske za 2019. godinu. Načelnik Stožera i 

nadležni upravni odjel  zaduženi su za organizaciju Koordinacije i drugih aktivnosti prema utvrđenim 

obvezama u Programu. 

   

5. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA  

 

Sustav javnog uzbunjivanja i obavještavanja građana razvijat će u cilju omogućavanja 

pravovremenog sklanjanja, evakuacije ili neki drugog oblika zaštite u slučaju veće nesreće, u skladu s   

Provedbenim naputkom PUCZ Pazin za uzbunjivanje stanovništva za područje Istarske županije kojim 
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se uređuje postupak i ovlasti za donošenje odluke o uzbunjivanju stanovništva. 

Nositelj ukupnog sustava uzbunjivanja građana na području Istarske županije je Županijski 

centar 112 sa sjedištem u Pazinu, koji osigurava stabilnost sustava uzbunjivanja, ali i obavijesti 

građanima.  

 Redovno će se provjeravati čujnost sirena, nastaviti će se aktivnosti na unapređenju sustava 

uzbunjivanja stanovništva, a posebnu pažnju treba posvetiti instaliranju sustava uzbunjivanja na 

lokacija s opasnim tvarima. 
 

6. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE  
 

Cilj edukacije stanovništva je podizanje ukupne razine svijesti građana kao sudionika ili 

korisnika sustava civilne zaštite o mogućnosti ugroza i borbe protiv njihovog djelovanja. 

Pored edukacije članova operativnih snaga civilne zaštite, kontinuirano će se provoditi: 

- edukacija građana, posebno najmlađih, putem subjekata koji se bave civilnom zaštitom (JVP 

Pazin, PUCZ Pazin, HMP, ZZJZ IŽ, Udruge građana) 

- osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih 

požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema posebnim propisima 

 - informiranje građana putem sredstava javnog informiranja 

 - obilježavanje važnih datuma civilne zaštite u funkciji edukacije stanovništva.  

Edukaciju stanovništva o sustavu civilne zaštite provodit će pravne osobe kojima je civilna 

zaštita redovna djelatnost, te je edukacija predviđena u njihovim programima rada, a gradski upravni 

odjeli pružat će potrebnu podršku. 
 

7.  SURADNJA U SUSTAVU CIVILNE  ZAŠTITE  
 

Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina s odgovarajućim institucijama civilne zaštite  

iste razine potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva (domaćeg stanovništva 

i posjetioca). 

 Suradnja svih sudionika civilne zaštite na području Grada Pazina je iznimno dobra, te je 

potrebno  suradnju  nastaviti, posebno kroz poduzimanje zajedničkih napora na dodatnoj edukaciji 

članstva različitih sudionika civilne zaštite, te osobito civilnog  stanovništva. 

 Grad Pazin će surađivati s Područnim uredom Pazin, Ravnateljstva  civilne zaštite (MUP RH) u 

svim aktivnostima predviđenima Zakonom i podzakonskim propisima, sa Službom za civilnu zaštitu 

Istarske županije, susjednim jedinicama lokalne samouprave, te sa svim operativnim snagama civilne 

zaštite i drugim pravnim subjektima kojima je civilna zaštita redovna djelatnost.  
 

8. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
 

U skladu s člankom 72. Zakona o sustavu civilne zaštite u proračunu Grada Pazina osiguravaju 

se financijska sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a može se planirati i 

sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite. 

U cilju osiguravanja racionalnog i učinkovitog djelovanja sustava civilne zaštite na području 

Grada Pazina, u skladu sa zakonskim propisima i financijskim mogućnostima, u Proračunu Grada 

Pazina za 2019. godinu i Projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirana su sljedeća sredstva: 

 

R.B. OPIS 2019. 2020. 2021. 

1. JVP Pazin  4.967.838,00 4.967.838,00 4.967.838,00 

2. PVZ Pazin 300.000,00 310.000,00 320.000,00 

3. HGSS Stanica Pula 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

4. Gradsko društvo Crvenog križa 124.757,00 126.000,00 127.000,00 

5. 
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije - 

HMP Pazin 
110.000,00 210.000,00 110.000,00 

6. Istarski domovi zdravlja – Ispostava Pazin 59.000,00 50.000,00 50.000,00 

7.  Aktivnosti i oprema civilne zaštite 20.000,00 20.000,00 20.000,00   

 UKUPNO 5.601.595,00 5.703.838,00 5.614.838,00 
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 Napomena: U tablici nisu prikazana financijska sredstva koja se dodjeljuju udrugama od 

interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina (Radioklub Pazin, Speleološko društvo Istra, Lovačka 

udruga Vepar i ŠRD Pazinčica), budući se sredstva dodjeljuju  nakon provedenog javnog natječaja 

početkom tekuće godine, a iznose oko 40.000,00 kn. 

 

 9. ZAKLJUČAK 

 

Zakon o sustavu civilne zaštite i doneseni podzakonski akti utvrđuju zadaće i okvirnu 

dinamiku provođenja aktivnosti u sustavu civilne zaštite Grada Pazina u 2019. godini. 

Grad Pazin će nastaviti s provođenjem osnovnih zadaća u organizaciji sustava civilne zaštite, a 

najvažnije aktivnosti bit će: 

- izrada Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pazina i Plana djelovanja civilne 

zaštite, 

- priprema ljetne protupožarne sezone, 

- provođenje stožerno-zapovjedne vježbe Stožera CZ, 

- razmatranje i usvajanje godišnje analize stanja i godišnjeg plana razvoja sustava civilne 

zaštite Grada Pazina, 

- donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada 

Pazina za razdoblje od 2020. do 2023. godine, 

- uspješna suradnja svih subjekata u sustavu civilne zaštite Grada Pazina. 

 

Grad Pazin će i dalje razvijati efikasan i racionalan sustav civilne zaštite u kojem se kod 

izvanrednih događaja, izvan kategorije velikih nesreća, aktiviraju kapaciteti žurnih službi kojima je 

civilna zaštite redovna djelatnost (JVP Pazin, HMP Pazin, ZZJZIŽ, Policijska postaja Pazin, GDCK 

Pazin, HGSS Stanica Pula, KP Usluga i drugi subjekti). Navedeni subjekti djeluju samostalno, a 

njihovo reagiranje komunikacijski koordinira županijski centar 112. 

Operativne snage sustava civilne zaštite aktivirat će se u slučajevima većih nesreća (poplava, 

potres, veće nesreće postrojenja s opasnim tvarima i sl.) kada njihovo operativno djelovanje koordinira 

Stožer civilne zaštite Grada Pazina. 

 

II. 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina  za 2019. godinu 

objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i 

Sv. Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 810-01/19-01/02 

URBROJ: 2163/01-03-02-19-3 

Pazin, 14. ožujka 2019. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

      Predsjednik  

   Gradskog vijeća 

 Davor Sloković, v.r.  
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REPUBLIKA HRVATSKA  

     ISTARSKA ŽUPANIJA 

             GRAD PAZIN 

           Gradsko vijeće 

 

KLASA: 013-01/18-01/01 

URBROJ: 2163/01-03-02-19-22 

Pazin, 14. ožujka 2019.  

     

 Na temelju članka 14. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pazina („Službene 

novine Grada Pazina“ broj 23/14) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ 

broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 14. ožujka 2019. 

godine utvrđuje da su s Popisa važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta 

mladih Grada Pazina na izborima održanim  14. ožujka 2019. godine, u 

 

 

SAVJET  MLADIH  GRADA  PAZINA 

i  z  a  b  r  a  n  i 

 

 

1. Član: NIKOLA ARDALIĆ,   

    Zamjenica člana: KARLA PILAT,  

 

2. Član: MARIJO IVANKOVIĆ,   

    Zamjenica člana:  ŽELJKA NEFAT,  

 

3. Članica: LUCIJA JEDREJČIĆ,    

     Zamjenica članice:  ELENA STRANIĆ,  

 

4. Članica:  NEVA LJUŠTINA,  

    Zamjenica članice:  VALENTINA RABAR,         

 

5 . Članica:  LUCIJA ZIDARIĆ,   

     Zamjenik članice:  LUKA BURSAĆ.    

 

Mandat članova Savjeta mladih Grada Pazina traje tri (3) godine. 

  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

Predsjednik  

         Gradskog vijeća 

       Davor Sloković, v.r. 
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Na temelju članka 22. i 31. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13. 23/14. i 1/18.) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 40/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 

održanoj dana 14. ožujka 2019. godine, donosi 
 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina 
 

 

Članak 1. 
U Savjet za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina imenuju se sljedeći članovi:  

 

1. Nevija Srdoč, predstavnica Grada Pazina,   

2. Pavita Jelinčić, predstavnica Centra za socijalnu skrb Pazin,  

3. Slavica Rigo, predstavnica Istarskih domova zdravlja, Ispostave Pazin,  

4. Aleksandar Stojanović, predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, 

5. Gordana Trošt-Lanča, predstavnik Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, 

6. Barbara Močibob, predstavnica Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, 

7. Jasna Sloković, predstavnica Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin, 

8. Dorijana Ujčić, predstavnica Pazinskog kolegija – klasične gimnazije Pazin,  

9. Marijana Krbavac Žulić, predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Pazin, 

10. Damir Črnja, predstavnik Udruge umirovljenika pazinštine, 

11. Monas Mirjana, predstavnica Sindikata umirovljenika Hrvatske, Podružnice Pazin, 

12. Neva Ljuština, predstavnica Društva Naša djeca Pazin, 

13. Klarita Radoš Matijašić, predstavnica Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju Hoću-

Mogu Pazin , 

14. Giuliano Bravar, predstavnik Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Pazin,  

15. Marija Milotić, predstavnica Caritasa Porečko – Pulske biskupije, 

16. Patrick Rabar, predstavnik Zajednice sportskih udruga Grada Pazina,  

17. Valentina Menger, predstavnica Centra za mlade Alarm Pazin. 

 

Članak 2. 

Riječi, pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u odredbama ove 

odluke korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 

 

Članak 3. 

Mandat imenovanih članova Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina traje četiri (4) 

godine.  

Članak 4. 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 

 

KLASA: 550-01/18-01/28 

URBROJ: 2163/01-03-02-19-30 

Pazin, 14. ožujka 2019.   

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

                              Predsjednik 

    Gradskog vijeća 

                         Davor Sloković, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 

4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 14. ožujka 2019. godine 

donijelo je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima  

Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2018. godine 

 

 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva 

Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2018. godine u tekstu kako ih je dostavila 

ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 25. veljače 

2019. godine. 

 

 

KLASA: 550-01/17-01/53 

URBROJ: 2163/01-03-02-19-8 

Pazin, 14. ožujka 2019. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
          

       Predsjednik  

                        Gradskog vijeća 

                       Davor Sloković, v.r. 
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Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom, a zbog tehničke pogreške nastale pri 

slanju Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade na objavu, objavljene u „Službenim 

novinama Grada Pazina“, broj 43/18. od 6. prosinca 2018. godine pa se daje  

 

 

I S P R A V A K 

 

 

U Odluci o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade, u članku 2. umjesto „korisne 

površine stambenog prostora u prvoj zoni“, upisuje se „površine nekretnine na području Općine 

Lupoglav“. 

U članku 3., stavak 1. umjesto „korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni“, upisuje se 

„površine nekretnine na području Općine Lupoglav“. 

U članku 3., stavak 2. umjesto „korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni kad se 

naknada obračunava i plaća u obrocima“, upisuje se „površine nekretnine na području Općine 

Lupoglav“.  

 

 

Ovaj Ispravak objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 363-03/18-01/03 

URBROJ: 2163/07-02-02-19-3 

Lupoglav, 18. ožujka 2019. 

 

Odgovorna osoba 

       Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  

Općine Lupoglav 

             Lorena Žakić,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 


