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AKTI VIJE ĆA 
 
14 
 
Na temelju Odluke o osnivanju 

trgovačkog društva Limska draga d.o.o., 
Zakona o trgovačkim društvima (,,Narodne 
novine”, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 
118/03, 107/07, 146/08 i 137/09.) i članka 
17. Statuta Općine Kanfanar (,,Službeni 
glasnik Općine Kanfanar”, broj 02/09.) 
Općinsko vijeće Općine Kanfanar na 
sjednici održanoj dana 28. svibnja 2010. 
godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju Operativnog izvještaja 

Limske drage d.o.o. 
za 2009. godinu 

 
Članak 1. 

 Prihvaća se Operativni izvještaj 
Limske drage d.o.o. za 2009. godinu. 
 

Članak 2. 
 Izvješće iz članka 1. ove odluke 
sastavni je dio ove odluke. 
 

Članak 3. 
 Ova odluka stupa na snagu osmog 
dana od objave u ,,Službenom glasniku 
Općine Kanfanar”. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KANFANAR 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Klasa: 021-01/10-01/23 
Urbroj: 2171/03-01-10-1 
Kanfanar, 28.05.2010. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Josip Antončić, v.r. 
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OPERATIVNI IZVJEŠTAJ LIMSKE DRAGE D.O.O. ZA 2009 GO DINU:  
 
1.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 
 

1.čišćenje javnih površina, 
2.održavanje i košnja javnih površina ručnom kosilicom i traktorom, 
3.Košnja trave i šikare na nerazvrstanim cestama, 
4.Ostala održavanje javnih površina 
5.Održavanje nerazvrstanih cesti i puteva 

 
2. ODVODNJA OBORINSKIH VODA I PRAŽNJENJE SEPTI ČKIH JAMA 
 
3. ODRŽAVANJE GROBLJA 
 
4.GRAðENJE 
 

1. Dovršenje investicija komunalne infrastrukture u Kanfanaru i industrijskoj zoni, 
2. Proširenje groblja u Kanfanaru 

 
5. OSTALO 
 
6. OPREMA 
 
 
 
 
1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 
 
Ad. 1. Pod čišćenje javnih površina podrazumijevamo izvršeno pometanje sljedećih područja: 

- Placa Kanfanar (Trg Marka Zeljka), parkiralište na placi, svakodnevno  
- Cesta od sajmišta do željezničke rampe po potrebi (kraj zime, Jakovlja i druge 

manifestacije)  
- Područje oko peze, ispred škole, oko crkve 
- U sezoni listopada pomele su se površine zahvaćene padom lišća  
- Interveniralo se sa čišćenjem i posipavanjem soli na trgu za snježnog vremena 
- ostala interventna čišćenja 

 
Uredile su se slijedeće površine: 

- zelene površine na placi Kanfanar (sadnja cvijeća, dosijanje trave)  
 
Ad. 2. Održavanje i košnja trave ručnom kosilicom i traktorom u ljetnom periodu 
 

površina za košnju planirano  izvršeno 
Grguci, streljana, 1 1 
Pinkolica, od rampe do sajmišta 2 2 
Sajmište Kanfanar 3 5 
Ulice  Kanfanara 3 3 
Oko groblja Kanfanaru 7 9 
Oko groblja u Dragi 7 7 
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Oko groblja u Juralu 7 6 
Oko groblja u Ladići 7 6 
Oko groblja u Kuntradi 7 8 
naselja Općine 2 2 

 
Ad. 3. Košnja trave i šikare na nerazvrstanim cestama  
 
  PODRUČJE DUŽINA U M 
1 Kanfanar 4.600 
2 Limski Kanal – Valion 11.300 
3 Maružini, Burići, Marići 21.000 
4 Okreti 7.500 
5 Kurili, Pilkovići 14.500 
6 Oko benzinske pumpe Sošići 16.000 
7 Šurići, Putini 9.000 
8 Bubani, Sošići, Žuntići 12.300 
9 Ladići, Dubravci Korenići 5.000 
10 Mrgani, Červari, Jural 7.000 
11 Barat, Draguzeti 14.000 
  SVEUKUPNO 122.200 

 
Traktor je radio u vremenu najveće potrebe za košnjom puteva. U razdoblju najvećeg rasta 
vegetacije traktor se bazirao na područjima izrazite frekvencije (samo glavni putevi do naselja 
i oko naselja) a nakon toga prešao na košnju puteva manje frekventnosti (putevi za pristup do 
šuma i njiva) 
Traktor je samo na putevima tj. na nerazvrstanim cestama radio 3 mjeseca počevši od početka 
kolovoza Općine Kanfanar. Kako bi povećali učinkovitost košnje puteva traktorom a i zbog 
razloga zauzetosti trakora sa pražnjenjem septičkih jama, kosili smo dnevno 10 sati (od 6:00 
do 16:00) izmjenjujući dva strojara.  
 
Ad. 4. Ostala održavanje javnih površina realizirana u 2009. 

- pomoć u realizaciji općinskih manifestacija (Dvigrad festival, Jakovlja, Dan općine, 
Fešta mladih, Badnjak) 

- održavanje sportskih terena (rukometni teren Kanfanar, rukometno igralište Marići, 
boćarski teren Marići, teren odbojke na pijesku u Marići, Malonogometno igralište u 
Sošići, odbojka na pijesku u Sošići, Boćarski teren u Sošići i Šorići, Sportski teren u 
Baratu) 

- održavanje lokalnih deponija 
- zalijevanje sadnice drveća 
- rezanje krošnji stabala (obnavljanje kestena i lipa u Kanfanaru) 
- autobusna stajališta (košnja, pranje) 
- postavljanje betonskih podloga za nove kontejnere i one koje smo premjestili  
- ostali interventni radovi 

 
Ad. 5. Održavanje nerazvrstanih cesti i puteva realizirana u 2009 

- postavljanje betona na udarnim rupama na cestama u Općini Kanfanar 
- pometanje lokalnih asfaliranih cesti od nanosa nakon oblinih kiša  
- rezanje grana koje smetaju na lokalnim prometnicama i putevima sa odvozom  
- nasipavanje jalovinom udarnih rupa na nerazvrstanim cestama  
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 2.ODVODNJA OBORINSKIH VODA I PRAŽNJENJE SEPTI ČKIH JAMA 
 

- pražnjenje i odvoz sadržaja iz septičkih jama  
 
U 2009 je ostvaren prihod od pražnjenja i odvoza septičkih jama u iznosu od 77.172,75 kn 
(PDV uključen) 
 
U slijedećoj tabeli je vidljiva traženost usluge po mjesecima 
 
MJESEC m3 TURA 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 150 30 
5 230 46 
6 280 56 
7 305 61 
8 470 94 
9 320 64 
10 285 57 
11 275 55 
12 130 26 
ukupno 2445 489 
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- Najveća traženost usluge pražnjenja je u vrijeme ljeta odnosno u vrijeme kada i traktor 
najviše kosi. 
 

- čišćenje i odštopavanje šahtova oborinske odvodnje 
           čišćenje trotoara i kolnika   
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3. ODRŽAVANJE GROBLJA 
- dodatno čišćenje sanitarnih čvorova 
- dovoz rizle i nasipavanje puteva unutar groblja 
- održavanje i popravak dovoda i odvoda vode  
- rezanje i odvoz granja pinjola i čemresa  

 
4. GRAðENJE 
Ad.1. Komunalne investicije u Kanfanaru i industrijskoj zoni: 
 

1. Dovršenje pročistača u Industrijskoj zoni (opremanje II faze 950 ES + oprema za 
pražnjenje septičkih jama) Planirano proračunom 2.765.356,27 kn 

Utrošeno i zaprimljeno 2.765.356,27 + vrijednost nadzora (23.000,00 kn) 
Sa fazom II završen je projekat pročistača i Limska Draga d.o.o. je zaprimila objekat u 
vrijednosti 9.805.815,51 kn. 

2. Grañenje kanalizacije u Kanfanaru 
Vrijednost radova  5.100.000,00 kn 
Grañenje novih smjerova kanalizacije u Kanfanaru nije započelo zbog neishodovanih dozvola 
za gradnju. 

3. Projektiranje, izgradnja i nadzor kućnih priključaka na dionicama cesta gdje je 
kanalizacija već izgrañena (Ulica Jurja Dobrile, Ulica 16. rujna)   

Nisu izgrañena jer nije sagrañena pumpna stanica 
4. Izgradnja pumpne stanice kod željezničke stanice 

Vrijednost radova 500.000,00 kn – osigurano proračunom za kanalizaciju 
Grañenje  nije započelo zbog neishodovanih dozvola za gradnju. 
 
Ad. 2. Izgradnja proširenja groblja i izgradnja parkirališta. 

1. Groblje Kanfanar 
Vrijednost radova 1.400.000,00 kn – osigurano proračunom 
Groblje Kanfanar, nije započeto zbog još neriješenih imovinsko pravnih odnosa 
 

5. OSTALI RADOVI 
Pod ostale radove spadaju slijedeće obavljene usluge: 

- objavljivanje oglasa i novosti na oglasnim pločama i po potrebi u naseljima gdje nema 
oglasnih ploča 

- radovi na reciklažnom dvorištu Kanfanar 
     (betoniranje stupova, izrada portuna, farbanje, ograñivanje žicom) 

- radovi na Nogometnog igralištu Kanfanar (skidanje postojećih klupa i nadstrešnica za 
rezervne igrače, šalovanje, betoniranje ) 

- radovi na odbojkaškom igralištu Sošići (izrada vratiju, postavljanje okosnika, farbanje i 
ograñivanje žicom) 

- servisiranje traktora i svih kosilica u vlasništvu Općine ili Limske Drage d.o.o 
- Postavljanje prometnih znakova 
- ostali nepredvidivi radovi i usluge  

 
6. OPREMA 
 
Nabavljena je slijedeća oprema: 
 

- traktorska prikolica cisterna Creina cvc 5300 – 47.868,00 kn 
- agregat Genmag 4,5 kw – 6.137,00 kn 
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- zamjena malčera Ferri na hidrauličkoj ruci 30.033,00 kn 
- traktorska kuka, preinake na kosi 8.000,00 kn 
- montaža hidrauličnih kočnica na traktor 1042,28 EUR 

 
 

15 
 
Na temelju Odluke o osnivanju 

trgovačkog društva Limska draga d.o.o., 
Zakona o trgovačkim društvima (,,Narodne 
novine”, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 
118/03, 107/07, 146/08 i 137/09.) i članka 
17. Statuta Općine Kanfanar (,,Službeni 
glasnik Općine Kanfanar”, broj 02/09.) 
Općinsko vijeće Općine Kanfanar na 
sjednici održanoj dana 28. svibnja 2010. 
godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju Financijskog izvještaja 
Limske drage d.o.o. za 2009. godinu 

 
Članak 1. 

 Prihvaća se Financijsko izvješće 
Limske drage d.o.o. za 2009. godinu. 
 

Članak 2. 
 Izvješće iz članka 1. ove odluke 
sastavni je dio ove odluke. 
 

Članak 3. 
 Ova odluka stupa na snagu osmog 
dana od objave u ,,Službenom glasniku 
Općine Kanfanar”. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KANFANAR 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Klasa: 021-01/10-01/24 
Urbroj: 2171/03-01-10-1 
Kanfanar, 28.05.2010. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Josip Antončić, v.r. 
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 16 
  
 Na temelju članka 17. Statuta Općine 
Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine 
Kanfanar'', broj 02/09.), Općinsko vijeće 
Općine Kanfanar je na svojoj sjednici 
održanoj dana 28. svibnja 2010. godine 
donijelo 
 

ODLUKU 
o utvrñivanju  godišnjih financijskih 

izvještaja za 2009 godinu 
 

Članak 1. 
Utvrñuje se RAČUN DOBITI I GUBITKA 
za 2009. god. sa slijedećim elementima: 
UKUPNI PRIHODI                                                                                                 
3.268.909,00 
UKUNI RASHODI                                                                                                  
3.090.142,00 
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA                                                                              
178.767,00 
POREZ NA DOBIT                                                                                                      
29.665,00 
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA                                                                          
149.102,00 
 

Članak 2. 
Utvrñuje se BILANCA na dan 31.12.2009. 
godinu čiji je: 
Zbroj aktive odnosno pasive:                                                                                 
10.674.378,00 
 

Članak 3. 
Utvrñuju se Bilješke uz financijske 
izvještaje za 2009. godinu. 
 

Članak 4. 
Društvo nije obveznik revizije. 
 

Članak 5. 
 
Ova odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u ,,Službenom 
glasniku Općine Kanfanar''. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KANFANAR 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Klasa: 021-01/10-01/25 
Urbroj: 2171/03-01-10-1 
Kanfanar, 28.05.2010. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Josip Antončić, v.r. 

 
 
 17 
 
 Na temelju članka 17. Statuta Općine 
Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine 
Kanfanar'', broj: 02/09.), Općinsko vijeće 
Općine Kanfanar je na svojoj sjednici 
održanoj dana 28. svibnja 2010. godine 
donijelo 
 

ODLUKU 
o raspodjeli dobiti za 2009 godinu 

 
Članak 1. 

Dobit društva nakon oporezivanja u 
ukupnom iznosu od:  149.102,00 kn 
rasporeñuje se za 
 
1. Pokriće gubitka iz prethodnih godina                                                                           
0,00 kn 
2. Rezerve – ostale                                                                                                            
0,00 kn 
3. Zadržanu dobit                                                                                                   
149.102,00 kn 
4. Isplate članovima društva                                                                                             
0,00 kn 
 

Članak 2. 
Ova odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u ,,Službenom 
glasniku Općine Kanfanar''. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KANFANAR 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Klasa: 021-01/10-01/26 
Urbroj: 2171/03-01-10-1 
Kanfanar, 28.05.2010. 
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Predsjednik Općinskog vijeća 
Josip Antončić, v.r. 

 
 
18  
  
 Na temelju članka 28. stavka 1. 
Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne 
novine“, broj 174/04, 79/07 i 38/09.), te 
članka 33. Statuta Općine Kanfanar 
(„Službeni glasnik Općine Kanfanar'', broj 
02/09.) Općinsko vijeće Općine Kanfanar 
je na svojoj sjednici održanoj dana 28. 
svibnja 2010. godine donijelo 
 

Z A K LJ U Č A K 
o usvajanju izvješća o stanju sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine 
Kanfanar za 2009. godinu 

 
Članak 1. 

Usvaja se razmotreno stanje zaštite 
i spašavanja na području Općine Kanfanar 
za 2009. godinu. 
 

Članak 2. 
Stanje zaštite i spašavanja na 

području Općine Kanfanar za 2009. godinu 
analizirano je u prilogu koje čini sastavni 
dio ovog Zaključka. 

 
Članak 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Općine Kanfanar“. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KANFANAR 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Klasa: 021-01/10-01/19 
Urbroj: 2171/03-01-10-1 
Kanfanar, 28.05.2010. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Josip Antončić, v.r. 
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STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU  ZA 2009. godinu 
 
Temeljem  čl.10. stavak 1.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju 
(NN.79/07.)  predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju prava i obveza u 
području zaštite i spašavanja, najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, 
razmatraju stanje zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja na svom području,u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za 
financiranje sustava zaštite i spašavanja u narednoj godini, te obavljaju i druge poslove zaštite 
i spašavanja utvrñene zakonom. 
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u 
reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje 
operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju 
mogućih uzroka i posljedica katastrofa.  
 
Procjena ugroženosti, planovi zaštite i spašavanja i plan civilne zaštite 
      Procjena ugroženosti stanovništva,  materijalnih i kulturnih dobara, planovi zaštite i 
spašavanja te plan civilne zaštite temeljni su dokumenti za definiranje sustava zaštite i 
spašavanja na području. Tim se dokumentima reguliraju okviri i potrebe razvoja sustava, 
postojeće i potrebne snage i sredstva. Zakonska regulativa za potrebe tih dokumenata 
pretpostavlja izradu niza drugih dokumenata poput urbanističkih planova, plana intervencije u 
zaštiti okoliša, Plana intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora, Plana zaštite od poplava, 
izvode iz Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja Istarske županije, odosno 
državnih planova, te druge dokumente propisane Zakonima.  
Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN. 79/07 ) i 
Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN. 
br. 38/08) osnovana je Radna grupa i započeta je izrada navedenih dokumenata. 
Do donošenja nove Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od 
mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa primjenjivati će se postojeći 
dokumenti. 
  
Sudionici zaštite i spašavanja  
Stožer zaštite i spašavanja: 
Na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju ( „NN“ 174/04, i 79/07), i Pravilnika o mobilizaciji i 
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („NN“ 40/08 ) imenovan je Stožer zaštite i 
spašavanja kao stručna potpora načelniku kod rukovoñenja operativnim snagama  sa  ulogom 
praćenja, planiranja i usklañivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja  Tijekom 
izrade gore navedenih dokumenata predviña se i izrada Plana pozivanja članova Stožera 
zaštite i spašavanja kao i  Pravilnika rada Stožera zaštite i spašavanja.  
Stožer zaštite i spašavanja tijekom 2009. godine bio je aktivirano za potrebe koordinacije 
ljetne i požarne sezone te pripreme za izradu novih dokumenata zaštite i spašavanja.  
 
Civilna zaštita: 
Zapovjedništvo i postrojbe, snage za provoñenje sklanjanja, sustav uzbunjivanja 
grañana 
Civilna zaštita je oblik organiziranja,pripremanja i sudjelovanja grañana,pravnih osoba,tijela 
državne uprave i jedinica lokalne samouprave uprave radi zaštite i spašavanja grañana i 
materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih,tehničko-tehnoloških,ekoloških 
nesreća. Civilna zaštita je još uvijek u fazi transformacije iz vremena kada je djelovala unutar 
MUP-a, do novog ustroja. U nedostatku svog posebnog zakona, njen razvoj ovisit će o 
postojećoj pravnoj regulativi, nadograñujući postojeće stanje novim elementima.  
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U tijeku je izrada nove Odluke o ustroju postrojbi civilne zaštite koja mora biti usklañena sa 
Procjenom ugroženosti i ostalim gore navedenim dokumentima. Predviñena su i sredstva za 
opremanje postrojbi u Proračunu. Snage za provoñene sklanjanja spadaju u sustav civilne 
zaštite, kao i snage za provoñenje i održavanje sustava uzbunjivanja grañana. Sve navedene 
snage se temeljem važeće zakonske regulative ustrojavaju, popunjavaju i aktiviraju u suradnji 
sa Područnim uredom države uprave Pazin.  
 
Vatrogasna zapovjedništava i postrojbe 
Na području su tijekom 2009. djelovale Područna vatrogasna zajednica i Javna vatrogasna 
postrojba. Njihove su aktivnosti definirane posebnom zakonskom regulativom, ali kao gotove 
operativne snage temeljni su nositelji sustava zaštite i spašavanja. Spektar djelovanja tijekom 
2009.godine prikazan je u izvješću u prilogu. 
 
Policijska postaja  
Policija svoje poslove obavlja u okviru važeće zakonske regulative kao dio sustava zaštite i 
spašavanja. Izvješće u prilogu. 
 
Hitna medicinska pomoć 
Istarski domovi zdravlja organizirani su kao sedam ispostava (Buzet, Labin, Pazin, Poreč, 
Pula, Rovinj i Umag) koje su zadužene za organiziranje i pružanje cjelokupne zdravstvene 
zaštite, pa i hitne medicinske pomoći na područjima za koje su ugovorile pružanje ovog 
oblika zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Područje Općine 
pod ingerencijom je najbliže smještene HMP. Izvješće je u prilogu. 
Broj pregledanih pacijenata naglo raste tijekom ljetnih mjeseci i možemo konstatirati da ja 
nedostatna opremljenost i popunjenost Hitne medicinske službe za te potrebe. 
 
Lučka uprava, Lučka kapetanija 
Na području djeluje Lučka uprava koja je sastavni dio sustava Lučke uprava Istarske županije 
i obavlja sve poslove prema posebnim zakonskim propisima. Lučka kapetanija sukladno 
Pomorskom zakoniku i Zakonu o lučkim kapetanijama,djeluje na području Istarske županije 
,te osim sjedišta u Puli,ima 6 ispostava i to:Umag,Novigrad,Poreč,Rovinj,Raša i Rabac. 
Raspolaže plovilima kako u sjedištu tako u svim ispostavama i ima ovlasti u svakom trenutku 
angažirati najprikladniji brod u cilju djelovanja u akciji zaštite i spašavanja.  
Vezano za angažiranje trgovačkih društava Dezinsekcija d.d. Rijeka, postoji ugovor o 
angažiranju sredstava izmeñu Vlade Republike Hrvatske, Istarske županije i trgovačkog 
društva dezinsekcija d.d. Rijeka. Tijekom navedenog razdoblja  Lučka kapetanija bila je u 
stalnom kontaktu sa svim službama zaštite i spašavanja (vatrogasnim postajama,policijskim 
postajama,HMP i ostalim subjektima zaštite i spašavanja).  
 
Županijski zavod za javno zdravstvo  
Županijski zavod za javno zdravstvo djeluje cjelovito na području županije.  
U odjelu za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju su se provodile ugovorene preventivne 
akcije deratizacije i dezinsekcije.  
Na području Istarske županije redovito se prati kakvoća zraka, površinskih i podzemnih voda, 
voda za piće i mora.  
Kakvoća zraka prati se putem imisijskih postaja te putem automatskih postaja: Fižela i oko 
TE Plomin. Na osnovu jednogodišnjeg monitoringa daje se kategorizacija zraka. 
Godišnje izvješće dostupno je na web stranicama Istarske županije. 
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Zdravstvena ispravnost vode za piće prati se putem Programa Istarske županije i Grada, te uz 
poseban program nadzora Sanitarne inspekcije. Na osnovu ispitanih pokazatelja opskrba 
stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće bila je uredna.  
Kakvoća mora prati se putem Programa Istarske županije (150 točaka) i putem koncesionara 
pomorskog dobra (50-60 točaka). Podaci o svim uzorkovanjima na svih 202 plaže nalaze se 
na web stranicama Istarske županije i Zavoda. 
Pojačane aktivnosti tijekom 2009. godine bile su vezane uz pojavu „svinjske gripe“. 
Organizirano je cijepljenje svih grañana koji su se prijavili, organizirana je edukacija svih 
voditelja objekata u kojima se kreće veći broj grañana. U organizaciji Službe zaštite i 
spašavanja Istarske županije održana je i edukacija svih sudionika zaštite i spašavanja, a 
predavanje se može naći i na web stranicama Istarske županije. 
 
Veterinarska stanica 
obavlja zakonom predviñene aktivnosti u smislu utvrñivanja bolesti,slanja materijala i lešina 
na analize,poduzimanje nareñenih mjera u slučaju dijagnosticiranja zaraze kao:zatvaranje 
zaraženog područja, liječenje,cijepljenje, prisilno klanje, eutanazija itd. Higijeničarska služba 
uklanja i zbrinjava sve uginule životinje s javnih i drugih površina,te provodi sve druge 
aktivnosti opće zaštite. 
 
Ronilački savez Istarske županije 
Sukladno dosadašnjim zaključcima o potrebama uvezivanja sustava, Služba zaštite i 
spašavanja te Ronilački savez Istarske županije ostvarili su visok stupanj uvezanosti 
ronilačkih snaga na čitavom području županije te je tako i predviñeno djelovanje na 
cijelovitom području županije. Ustrojen je i sustav uzbunjivanja ronioca putem Vatrogasnog 
operativnog dežurstva županije. Stožer za traganje i spašavanje ronilačkog saveza Istarske 
županije je tijekom 2009. godine sudjelovao u nizu redovnih akcija na moru te u obukama 
ronilaca vatrogasnog sustava. 
 
 
Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini 
Temeljem obveza koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini  (u daljnjem tekstu Program) 
poduzete su mjere ureñenja i sanacije odlagališta otpada na svom području i poduzima 
potrebne mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta, ažuriran je Operativni plan 
motrenja, čuvanja i ophodnje za 2009. godinu  i izvršeno je usklañivanje podataka i odrednica 
iz važećeg Plana zaštite od požara od strane Područnog vatrogasnog zapovjednika. Izvršena je 
priprava odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici potrebnoj za 
djelovanje na požarima. Obavljeno je dodatno popunjavanje područne Javne vatrogasne 
postaje za vrijeme pojačane opasnosti od požara (samo tijekom ljetne sezone), odnosno 
dodatno zapošljavanje vatrogasaca koji su dodatno osposobljeni i opremljeni potrebnom 
opremom, te je već ranije usvojena Odluka o propisivanju potrebnih agrotehničkih mjera u 
svrhu zaštite poljoprivrednih zemljišta te ureñenja i održavanja poljoprivrednih rudina 
temeljem stavka 1. članka 11. i 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( NN 66/01 ). 
 
Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja 
Informiranost grañana je vrlo važno pitanje za sustav zaštite i spašavanja. Stoga sve 
organizirane snage zaštite i spašavanja daju značaj toj tematici i edukacija se na tom području 
temeljito provodi. Tako se mališani upoznaju sa radom policije, vatrogasaca, crvenog križa 
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kao i sa poželjnim reakcijama u slučaju opasnosti. Edukacija se provodi od vrtićke i školske 
skupine djece kroz školski program i posjete navedenih ustanova.  
 
Financiranje sustava zaštite i spašavanja  
Pored redovnog financiranja kroz rad raznih snaga zaštite i spašavanja Proračun predviña i 
dodatno financiranje sustava zaštite i spašavanje te civilne zaštite. Tijekom 2009. nisu 
utrošena sva predviñena sredstva. Tabela u prilogu prikazuje predviñena i utrošena sredstva.  
 
 
ZAKLJU ČAK  
Iz ove analize stanja vidljivo je da na području trenutno stanje zaštite i spašavanja 
zadovoljavajuće te osigurava uspješno funkcioniranje zaštite i spašavanja kako u redovitim 
aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama gdje bi došle do izražaja svestrano obavljene 
pripreme, poduzete preventivne i operativne mjere.  
Postoji veći broj sudionika zaštite i spašavanja koji su izradili zasebna izvješća koja 
predstavljaju dio ovog jedinstvenog dokumenta kada raspravljamo o stanju zaštite i 
spašavanja na području, ali još nisu svi subjekti zaštite i spašavanja pronašli svoje mjesto u 
sustavu iako su prema važećim propisima obvezni djelovati po pitanjima zaštite i spašavanja.  
Raspolaže se sa dovoljno operativnih snaga zaštite i spašavanja od stalno aktivnih do 
pričuvnih (uz potrebu ažuriranja civilne zaštite) te Stožerom zaštite i spašavanja.  
Za stvaranje efikasnijeg ustroja zaštite i spašavanja lokalna samouprava, pravne osobe i 
nositelji poslova zaštite i spašavanja trebaju u cijelosti preuzeti svoju Ustavnu i zakonsku 
ulogu u izgradnji cjelovitog sustava zaštite i spašavanja. U tu svrhu neophodno je utvrditi 
obveze koje treba iskazati: planiranjem i razradom načina djelovanja u velikim nesrećama i 
katastrofama. Ta bi se problematika trebala riješiti donošenjem nove dokumentacije tj. 
Procjene ugroženosti, Planova zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite.  
Smjernicama za razvoj zaštite i spašavanja za naredno razdoblje potrebno je definirati daljnje 
pravce razvoja sustava te okvirno zacrtati pravce za izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja sa 
ciljem konačne uspostave cjelovitog sustava zaštite i spašavanja. 
 
 
 

19 
 
  Na temelju članka 28. stavka 1. 
Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne 
novine“, broj 174/04, 79/07 i 38/09.), te 
članka 33. Statuta Općine Kanfanar 
(„Službeni glasnik Općine Kanfanar“, broj 
02/09.) Općinsko vijeće Općine Kanfanar 
je na svojoj sjednici održanoj dana 28. 
svibnja 2010. godine donijelo 

 
Z A K LJ U Č A K 

o donošenju Smjernica za organizaciju i 
razvoj  

sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Kanfanar 

za razdoblje 2010 – 2012. godine 
 

Članak 1. 
Donose se smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Kanfanar. 
 

Članak 2. 
Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Kanfanar za razdoblje 2010. – 
2012. godine čine sastavni dio ovog 
Zaključka. 

 
Članak 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Općine Kanfanar“. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
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ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KANFANAR 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Klasa: 021-01/10-01/20 
Urbroj: 2171/03-01-10-1 
Kanfanar, 28.05.2010. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Josip Antončić, v.r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU OPĆINE KANFANAR 
ZA RAZDOBLJE 2010. DO 2012. GODINE 

 
 Cilj smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava zaštite i spašavanja i time višu razinu 
spremnosti za provedbu zadaća zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara na 
području Općine u složenim uvjetima prirodnih ili drugih većih nesreća odnosno katastrofa. 
 Daljnji razvoj sustava ZiS  treba temeljiti na Procjeni ugroženosti, odnosno svim 
propisanim dokumentima, uz uvažavanje razmotrenog stanja sustava u prethodnom razdoblju 
te financijskim mogućnostima. 
Smjernicama za razvoj zaštite i spašavanja za razdoblje 2010 – 2012. godine potrebno je 
definirati daljnje pravce razvoja sustava te materijalnu podlogu za realizaciju. 
 Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza 
utvrñenih Ustavom i zakonom: ureñuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i 
spašavanje. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih zadaća donose se bazni 
dokumenti kojima se razrañuje aktiviranje, djelovanje sustava zaštite i spašavanja, zadaće i 
nadležnosti, ljudske snage i materijalno-tehnička sredstava kao i mjere i postupci za provedbu 
zaštite i spašavanja tj. procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, 
planova zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite. Stoga je neophodna izrada i konstantno 
ažuriranje tih dokumenata u skladu sa važećim propisima. 
 
OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
  Važno je osigurati adekvatnu veličinu operativnih snaga koje će na temelju svoje 
jačine, osposobljenosti i uvježbanosti, osobne i skupne opremljenosti, pravilnog i 
nedvosmislenog sustava upravljanja, zapovijedanja i nadzora moći učinkovito  suprotstaviti 
ugrozi, preventivno djelovati na nastajanje nesreće odnosno svesti posljedice nesreće, ako je 
ona neizbježna, na najmanju moguću mjeru i što prije osigurati uvjete za nastavak normalnog 
života i rada. 
 
Stožer zaštite i spašavanja  
 Stožer zaštite i spašavanja Općine je stručna potpora načelniku Općine  kod 
rukovoñenja i zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe. Stožer 
je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje će načelniku olakšati donošenje odluke za 
djelovanje u složenim i vrlo zahtjevnim uvjetima velike nesreće ili katastrofe. 
 Da bi Stožer uspješno obavljao svoje zadaće u sustavu zaštite i spašavanja potrebno je 
izvršiti: 

- obuku članova Stožera zaštite i spašavanja  
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- opremanje Stožera zaštite i spašavanja osobnom i skupnom opremom 
- donošenje Pravilnika rada Stožera zaštite i spašavanja 

 
Vatrogasno zapovjedništvo i postrojba 
 Vatrogastvo i dalje ostaje najznačajniji operativni kapacitet sustava zaštite i 
spašavanja. Iznimno dobru suradnju sa ostalim sudionicima ZiS na području Općine treba 
nastaviti i dalje. PVZ i dalje će skrbiti o radu i nabavci opreme za područje te osposobljavanju 
svojih članova.  
 
Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i 
spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti 
 Po usaglašavanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, a 
u skladu sa zakonskim propisima, potrebno je odrediti operativne snage zaštite i spašavanja, te 
pravne osobe od interesa za ZiS Općine (ljudstvo, oprema i materijalna sredstva). Ove službe 
zajedno sa vatrogastvom čine okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području. U skladu sa 
objektivnim proračunskim mogućnostima treba poduprijeti njihovo djelovanje, ali ih 
istovremeno sporazumom obvezati na izvršavanje odreñenih zadaća iz područja ZiS. 
 Sa svim službama središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave 
u svojoj redovitoj djelatnosti (policija, Hrvatske vode, inspekcijske službe i drugo) potrebno 
je pojačati suradnju u području razmjene podataka, informacija i iskustava.    
         
Udruge grañana od značaja za sustav zaštite i spašavanja  
 Temeljem planske dokumentacije potrebno je odrediti udruge grañana koje su od 
posebnog značaja za sustav ZiS, ostvariti sa njima čvršću suradnju te precizirati njihove 
zadaće u slučaju veće nesreće ili katastrofe. Isto tako važno je odrediti način njihovog 
angažiranja u takvim slučajevima. Udruge od posebnog interesa za sustav potrebno je 
sporazumno obvezati na provedbu zadaća iz područja ZiS.  
  
Postrojbe civilne zaštite 
 Potrebno je uskladiti Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite sa promjenama 
zakonskih propisa kao i sa novom planskom dokumentacijom. U skladu s time planirati 
popunu postrojbi civilne zaštite i opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom 
opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima. 
 
SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAðANA I SKLANJANJE 
 Cilj je uspostava sustava javnog uzbunjivanja i obavještavanja grañana koji će 
omogućiti pravovremeno sklanjanje, evakuaciju ili neki drugi oblik zaštite u slučaju veće 
nesreće ili katastrofe.  
 Urbanističkim i detaljnim prostornim planovima, a u skladu sa odredbama Prostornog 
plana potrebno je urediti zahvate u prostoru koji definiraju uspostavu sustava javnog 
uzbunjivanja, uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva u objektima u kojima se okuplja 
veći broj ljudi i u kojima se zbog buke ili slabe akustične izolacije ne može čuti sustav javnog 
uzbunjivanja (uspostava internih razglasa, displeja i slično). Potrebno je takoñer osigurati 
isticanje znakova za javno uzbunjivanje na svim mjestima u kojima boravi  veći broj ljudi 
(dvorana, škola, trgovine i druga mjesta).  

 
Snage za provoñenje sklanjanja: 
 za provoñenje organizacija sklanjanja potrebno je rasporediti povjerenike civilne 
zaštite i definirati voditelje skloništa,  izvršiti pregled skloništa i razvrstavanje po vrsti i 
kapacitetu, kao i  preglede podrumskih i drugih objekata pogodnih za sklanjanje, te izraditi 
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naputak o organizaciji sklanjanja i boravka u skloništu, 
 
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 Cilj je podizanje ukupne razine svijesti grañana kao sudionika ili korisnika sustava 
zaštite i spašavanja o mogućnosti ugroza i borbe protiv njihovog djelovanja. 
Katastrofe, posebno neke od njih, kao što su primjerice potres ili veće nesreće sa opasnim 
tvarima teško su predvidljive. Iako je dio njih ipak moguće predvidjeti (poplava ili suša), sve 
u pravilu izazivaju teške posljedice po stanovništvo i materijalna dobra. Učestalost i ozbiljnost 
katastrofa, nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću u mnogome 
se može smanjiti ili ublažiti ako se posveti veća pozornost općoj pripravnosti za adekvatni 
odgovor ukoliko se ona dogodi. Stoga je potrebno kontinuirano provoñenje: 

- informiranja grañana putem sredstava javnog informiranja 
- edukacije o problematici kriznih situacija 
- jačanja svijesti u zajednici i javna edukacija kroz razna dogañanja ( 

obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje, prezentacije rada snaga 
zaštite i spašavanja, upoznavanje sa ulogom raznih udruga i sl.) 

 
SURADNJA NA POLJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama 
zaštite i spašavanja iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva 
(domaćeg stanovništva i turista). 
 Suradnja svih sudionika zaštite i spašavanja na području je iznimno dobra. U 
narednom razdoblju ovu je suradnju potrebno unaprijediti, posebno kroz poduzimanje 
zajedničkih napora za dodatnu edukaciju članstva različitih sudionika ZiS, te osobito civilnog  
stanovništva. U okviru suradnje Istarske županije sa regijama iz Europske unije i drugih 
susjednih država, te u okviru Jadranske Euroregije, potrebno je nastaviti i unaprijediti 
suradnju i kontinuirano razrañivati i usklañivati sustave zaštite i spašavanja, dogovarati 
zajedničko djelovanje i pružanje meñusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima i time 
ojačati suradnju srodnih službi zaštite i spašavanja na razini županijske, meñužupanijske 
suradnje kao i na razini regije. 
 
IZVRŠENJE ZADAĆA U SKLADU SA PROGRAMOM AKTIVNOSTI U PROVEDBI 
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA RH  
 Stalno unaprjeñenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora važna je zadaća. 
Programom aktivnosti utvrñuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavnička tijela 
županija, gradova, općina, pojedina ministarstva, državne upravne organizacije, javna 
poduzeća ustanove dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju preventivne aktivnosti i 
uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od šumskih 
i drugih požara otvorenih prostora. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku predviña se razrada prema zadaćama koje definira 
Vlada RH. 
 
FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 Cilj je osigurati racionalno, ali učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja. 
Prema članku 10. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju 
potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja na području. Stoga 
su u Proračunu, u skladu sa ostalim propisima ugrañene stavke prikazane u priloženoj tabeli 
planiranih financijskih sredstava za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 
razdoblju od tri godine. Tabela prikazuje usmjeravanje dosadašnjih sredstava kao i projekcije 
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za naredne godine. 
 
 
 AKTI NA ČELNIKA 
 

20 
   

Temeljem odredbe članka 29. 
stavak 1. podstavak 5. Zakona o zaštiti i 
spašavanju (,,Narodne novine", broj: 
174/04, 79/07 i 38/09.) i članka 43. Statuta 
Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik 
Općine Kanfanar'', broj: 02/09.) Načelnik 
Općine Kanfanar je dana 03. svibnja 2010. 
godine donio 
 

O D L U K U 
o odreñivanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja i pravnih osoba od interesa 

za zaštitu i spašavanje na području 
Općine Kanfanar 

 
I. 

Operativne snage koje će 
sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja 
na području Općine Kanfanar su: 
 
1. Stožer zaštite i spašavanja Općine 
Kanfanar, 
2. Tim civilne zaštite Općine Kanfanar, 
3. Javna vatrogasna postrojba Rovinj, 
4. Gorska služba spašavanja, 
5. Društvo Crvenog križa,  
6. Hitna medicinska pomoć Rovinj, 
7. DVD Kanfanar, 
8. Lovačko društvo Kanfanar. 
 

II. 
Operativne snage sudionici su 

zaštite i spašavanja, a pozivaju se, 
mobiliziraju i aktiviraju za provoñenje 
mjera i postupaka u cilju spriječavanja 
nastanka, ublažavanja te uklanjanja 
posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

Dužnost operativnih snaga je 
ustrojiti interventne timove zaštite i 
spašavanja koji će biti osposobljeni za 
izvršavanje namjenskih zadaća zaštite i 
spašavanja stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara na cjelokupnome 
području Općine Kanfanar. 
 

Operativne snage dužne su u 
obavljanju redovitih djelatnosti planirati 
mjere i poduzimati aktivnosti radi 
otklanjanja ili umanjenja mogućnosti 
nastanka katastrofe i velike nesreće, te 
prilagoñavati obavljanje redovite 
djelatnosti okolnostima kada je proglašena 
katastrofa. 

Operativnim snagama rukovodi i 
koordinira Načelnik Općine Kanfanar uz 
stručnu potporu Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Kanfanar. 

U katastrofama i velikim nesrećama 
Načelnik Općine Kanfanar izravno 
zapovijeda operativnim snagama zaštite i 
spašavanja Općine Kanfanar. 
 

III.  
Pravne osobe koje će, poradi 

nekoga od interesa zaštite i spašavanja 
stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara Općine Kanfanar, dobiti zadaću, su: 
 
1. Komunalno poduzeće ,,Limska Draga'' 
d.o.o. Kanfanar, 
2. Komunalni servis, Rovinj, 
3. Lovačko društvo Kanfanar, 
3. Grañevinske firme: 

− grañevinksi obrt ,,Korenić'', 
Kanfanar, 

− obrt ,,IKO'', Pilkovići b.b., 
Kanfanar, 

− obrt ,,ENI-MAR'', Maružini 29, 
Kanfanar, 

4. Veterinarska stanica Rovinj, Laste 4, 
Rovinj, 
5. Osnovna škola ,,Petra Studeca'' 
Kanfanar, 
6. Bolnice-ambulanta Kanfanar, 
7. HEP-ispostava Rovinj, 
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8. Hrvatske šume-ispostava Rovinj, 
9. Trgovine prehranom: 

− prodavaonica ,,Masen'', Trg Marka 
Zeljka, Kanfanar, 

− supermarket ,,Masen'', Burići, 
10. Vodovod d.o.o. Pula, Područna 
jedinica Rovinj. 
 

IV. 
Pravne osobe iz točke III. ove 

Odluke, dobivanjem odreñene zadaće, 
stječu status sudjelovatelja u provedbi 
utvrñenih mjera zaštite i spašavanja na 
cjelokupnome području Općine Kanfanar, 
te su dužne postupati u skladu s odredbama 
članka 18. do 23. Zakona o  zaštiti i 
spašavanju. 
 

V. 
Pravne osobe od interesa za zaštitu 

i spašavanje Općine Kanfanar su one 
pravne osobe koje su svojim proizvodnim, 
uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim 
resursima najznačajniji nositelji tih 
djelatnosti na području Općine Kanfanar. 
 

VI. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Općine Kanfanar''. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KANFANAR 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
 
Klasa: 022-01/10-01/23 
Urbroj: 2171/03-01-10-1 
Kanfanar, 03. svibnja 2010. 
 

Načelnik Općine Kanfanar 
Sandro Jurman, v.r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


