
 

 

SKUPŠTINA – Odbor za prostorno uređenje, 
Zaštitu okoliša i graditeljstvo 
KLASA: 024-01/22-07/05 
URBROJ: 2163-01-01/3-22-03 
Pazin, 08. ožujka 2022. . 
 
 

 

ZAPISNIK 
 

sa 2. sjednice Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Skupštine 
Istarske županije održane dana 08. ožujka 2022. godine s početkom u 09,00 sati putem 
online – video konferencije.  
 
Sjednici prisustvuju: predsjednik Renato Kalac, Davor Komar, Hani Glavinić, Vili Rosanda, 
Tamara Brussich i Ivica Butorac.  
 
Opravdano su odsutni: Vedrana Gregorović Hrvatin i Alen Gržinić.  
 
Osim članova Odbora prisutni su: Melita Ferenčić – pomoćnica pročelnice Stručne službe 
Skupštine Istarske županije, Bruno Kostelić - voditelj Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša 
Upravnog odjela za održivi razvoj i Denis Stipanov - zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite 
Istarske županije. 
 
Sjednicu otvara predsjednik Odbora Renato Kalac, pozdravlja prisutne, konstatira kvorum i 
predlaže sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite za 

2021. godinu 
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 

za 2022 godinu 
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu Županijskog 

operativnog centra Istarske županije 
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2022. godinu Županijskog 

operativnog centra 
5. Razno 

 
 

- Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 

 

 

Ad-1. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite za 

2021. godinu 



                                                             
 

 
Denis Stipanov - zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Istarske županije, obrazlaže 
predmetnu točku. 
 
 
 
Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo bez rasprave JEDNOGLASNO 
donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite 
za 2021. godinu, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 
 
 

Ad-2. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 

2022 godinu 
 

Renato Kalac pojašnjava kako se radi o dokumentu koji se nadovezuje na prethodno 
donesenu Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite jer se time na izvješće o stanju 
sustava nadograđuje prijedlog njegovog daljnjeg razvoja. Ističe kako taj dokument predstavlja 
dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica za razvoj civilne zaštite na području Istarske 
županije za razdoblje od 2020. do 2023.  
 
Bruno Kostelić - voditelj Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša Upravnog odjela za održivi razvoj 
obrazlaže predmetnu točku. Naglašava kako se unutar Plana nalazi i projekcija za naredne 
dvije proračunske godine, a sam akt u prijedlogu donosi i proračunsku komponentu za 2022. 
godinu.  
 
Tamara Brussich, postavlja pitanje koje su novine u odnosu na dosadašnji plan. Navodi kako 
ju zanima i kakva je situacija sa skloništima u Istarskoj županiji, odnosno skloništima u 
ingerenciji Istarske županije. Postavlja pitanje da li se ta skloništa čiste i održavaju.  
 
Bruno Kostelić odgovara kako je novina kupnja broda za potrebe vatrogasne postrojbe Pula 
jer je za njime iskazana potreba kako bi sustav kvalitetnije funkcionirao. Pojašnjava kako je 
Upravni odjel za održivi razvoj za taj brod osigurao sredstva kroz jedan Europski projekt te su 
iz tog razloga sredstva osigurana za projekt navedena na zasebnoj stavci razdjela proračuna. 
Između ostalog navodi kako se, osim njega, planira i nabavka 400 metara dodatnih brana za 
zaštitu mora od onečišćenja. Uz već postojećih 400 metara to bi činilo 800 metara što je, 
dovoljno da u cijelosti okruže brod duljine 100 metara. Dodaje kako je osigurano i 400 000 
kuna za vatrogasno vozilo, te su, temeljem amandmana na proračun, sredstva za civilnu 
zaštitu povećana za 63 000 kuna.  
 
Renato Kalac napominje kako je u točci br. 4. pod nazivom Vatrogasna zajednica Istarske 
županije navedeno da se planira nastaviti sa započetim projektom - „Projekt organizacije 
vatrogastva za intervencije na moru i vodama Istarske županije“ te aktivnostima zajedničke 
vatrogasne postrojbe na moru kroz EU projekt NAMIRG - grupa za intervenciju u pomorskim 
nesrećama u akvatoriju Jadrana - treći kvartal.  
 
Denis Stipanov odgovara na pitanje vezano uz skloništa pod ingerencijom Istarske županije. 
Navodi kako postoji 1 sklonište pojačane zaštite, 69 skloništa osnovne zaštite te 33 skloništa 



                                                             
 

dopunske zaštite. Naglašava kako su s obzirom na trenutnu situaciju pristupili pojačanom 
nadzoru skloništa. Pojašnjava kako su ona pod ingerencijom gradova i općina, a najviše ih se 
nalazi u Gradu Puli čiji djelatnici redovito obilaze skloništa i izdvajaju znatna financijska 
sredstva za njihovo održavanje. Napominje kako se u nekim skloništima osnovne namjene 
odnosno tzv. atomskim skloništima nalaze i udruge koje bi u slučaju potrebe imale rok od 12 
do 24 sata da se iz njih isele. Ističe kako se nada da za time neće biti potrebe.  
 
Renato Kalac napominje kako je na području Istarske županije imenovan 221 povjerenik 
civilne zaštite po gradovima i općinama te kako je Stožer civilne zaštite naložio svim 
gradovima i općinama da sačine popis svih skloništa na svojem području te imenuju voditelje 
skloništa tamo gdje to do sada nije učinjeno.  
Ističe kako je problem što Zakonom o elementarnim nesrećama i Zakonom o sustavu civilne 
zaštite nije definiran nadzor nad skloništima ni njihovo tehničko održavanje te apelira da se 
zakonodavcima prilikom izmjena i dopuna zakona na to skrene pozornost.   
 
Odbor, nakon rasprave JEDNOGLASNO donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Podržava se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 
za 2022 godinu te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 
 
 

Ad-3. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu Županijskog 

operativnog centra Istarske županije 
 
Renato Kalac pojašnjava kako Županijski operativni centar Istarske županije brine o zaštiti od 
onečišćenja mora a formirala ga je Skupština Istarske županije u skladu sa zakonom.  
 
Bruno Kostelić obrazlaže predmetnu točku. Navodi kako Županijski operativni centar Istarske 
županije djeluje na temelju Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Istarskoj 
županiji koji je donesen na temelju istoimenog dokumenta donesenog na nacionalnoj razini. 
Dodaje kako se ŽOC sastoji od zapovjednika, zamjenika zapovjednika, 8 članova i 8 
zamjenika članova. Naglašava kako se svake godine donosi Izvješće o radu za proteklu 
godinu te na osnovi njega Plan rada za narednu godinu. Između ostalog navodi kako Izvješće 
o radu obuhvaća i Godišnje izvješće o radu broda čistača „ECO I“ u vlasništvu tvrtke 
Dezinsekcija d.o.o. koji ima mogućnost sakupljanja krutog i tekućeg onečišćenja te stoji u 
pripravnosti. Ističe kako su nakon incidenta koji se dogodio 2018. godine u Raškom zaljevu 
od onečišćivača, odnosno vlasnika broda „Fidelity“, dobili odštetu te su ta financijska sredstva 
uložili u obnovu luke Trget.  
Za 4. mjesec najavljuje vježbu za slučaj onečišćenja u kojoj bi sudjelovale sve žurne službe. 
 
Odbor, bez rasprave JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Podržava se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu Županijskog 
operativnog centra Istarske županije te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje 
i usvajanje. 
 

 



                                                             
 

Ad-4. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2022. godinu Županijskog 

operativnog centra 
 
Bruno Kostelić obrazlaže predmetnu točku. Naglašava kako se Programom rada analiziraju 
povoljne mogućnosti i potencijalni problemi za narednu godinu, iako se ekološki incidenti ne 
mogu predvidjeti već se na njih samo može odgovoriti unaprijed organiziranim sustavom.  
 
Renato Kalac pohvaljuje što je u Program rada uključeno ažuriranje Plana intervencija kod 
iznenadnih onečišćenja mora u Istarskoj županiji ako bude izmijenjen nacionalni Plan 
intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora te ažuriranje adresara članova i zamjenika 
ŽOC-a.  
 
Odbor, bez rasprave JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Podržava se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2022. godinu Županijskog 
operativnog centra te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 
 
 

Ad-5. 
Razno 

 
 
Pod točkom razno nije bilo rasprave. 
 
 
Završeno u 09:28 sati. 
 
 
Zapisnik vodila: 
Andrea Jelovčić  
 

         Predsjednik Odbora 
         Renato Kalac 

 
 
 


