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OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE OPRTALJ
____________________________________________________________________________
Na temelju članka 32. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i
gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.), Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Oprtalj objavljuje:
CJELOVITO IZVJEŠĆE
o visini i izvorima sredstava koje su pojedini kandidati i zamjenici kandidata za
Načelnika Općine Oprtalj koristili za financiranje izborne promidžbe
I.
Općinsko izborno povjerenstvo za Općinu Oprtalj pripremilo je ovo izvješće na temelju
dostavljenih završnih izvješća o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu kandidata za
izbor načelnika Općine Oprtalj.
Primljeni podaci su poredani abecednim redom kandidata.
II.
1. Podaci koje su dostavili kandidat KRISTIJAN ANTONAC i zamjenik kandidata
DANIJEL ZANKO
1.1. Primljeni prilozi iz Proračuna – 0 kn
1.2. Osobna sredstva
- 0 kn
1.3. Primljeni prilozi u obliku donacija – 0 kn
2. Podaci koje su dostavili kandidat VLASTA JANKOVIĆ i zamjenik kandidata
ADRIANO VIŽINTIN
2.1. Primljeni prilozi iz Proračuna – 0 kn
2.2. Osobna sredstva
- 0 kn
2.3. Primljeni prilozi u obliku donacija – 0 kn
3. Podaci koje su dostavili kandidat ALEKSANDER KRT i zamjenik kandidata SILVIO
VISINTIN
3.1. Primljeni prilozi iz Proračuna – 0 kn
3.2. Osobna sredstva
- 0 kn
3.3. Primljeni prilozi u obliku donacija – 0 kn
4. Podaci koje su dostavili kandidat PAOLO NEŽIĆ i zamjenik kandidata FRANCO
CRASTI
4.1. Primljeni prilozi iz Proračuna – 0 kn
4.2. Osobna sredstva
- 0 kn
4.3. Primljeni prilozi u obliku donacija – 0 kn
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III.
Ovo se izvješće objavljuje u Službenim novinama Općine Oprtalj i na oglasnoj ploči Općine
Oprtalj.
Klasa: 013-03/09-01/1
Urbroj: 2105-02/09-01-1
Oprtalj, 16. lipnja 2009. godine
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK:
Tomislav Bilobrk, v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE
____________________________________________________________________________
Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN 174/04, 79/07 i 38/09), članka 4. i 10.
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“
broj 40/08 ), i članka 19. Statuta Općine («Službene novine Općine Općine Oprtalj broj 2/09“),
Općinsko vijeće na sjednici od 4. kolovoza 2009. godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Stožera zaštite
i spašavanja Općine Oprtalj
Članak 1.
Imenuje se Silvio Visintin, zamjenik načelnika Općine, za načelnika Stožera zaštite i
spašavanja Općine Oprtalj.
Članak 2.
Imenuje se Ines Krajčak, stručna savjetnica Službe zaštite i spašavanja Vatrogasne zajednice
Istarske županije, zamjenicom načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine Oprtalj.
Članak 3.
Za članove Stožera zaštite i spašavanja imenuju se:
1.
2.
3.
4.

Marino Alesio, zapovjednik Područne vatrogasne zajednice Umag
Ljubo Žaja, načelnik Policijske postaje Buje
Moreno Gobo, inspektor za vatrogastvo u Područnom uredu Pazin/Pula DUZS
Dr. Vitomir Jadrejčić, Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Buje,
Klesarska bb
5. Marisela Štokovac Vižintin, tajnik JUO Općine Oprtalj
6. Peter Šavron, zapovjednik DVD Oprtalj.
Članak 4
Ovim se Rješenjem imenuje Stožer zaštite i spašavanja Općine (dalje:Stožer) kao stručno,
operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i
spašavanja kojima rukovodi i koje koordinira načelnik Općine.
Stožer se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
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Članak 5.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže načelnik Općine. Članovi Stožera pozivaju se, u pravilu,
putem nadležnog Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Pazin/Pula ili na način utvrđen
Planom zaštite i spašavanja Općine.
Članak 6.
Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u Proračunu Općine. Administrativno-tehničke poslove
za Stožer obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Oprtalj Klasa: 003-01/08-01/01, Ur.broj: 2105-02/08-04-1 od 5. rujna 2008.
godine i drugi opći i pojedinačni akti općine koji su u skladu sa tadašnjim pozitivnim propisima
uređivali ovo područje djelovanja.
Članak 8.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Oprtalj.
Klasa: 003-01/09-01/01
Ur.broj: 2105-02/09-04-1
Oprtalj, 4. kolovoza 2009. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac, v.r.
____________________________________________________________________________
Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o vatrogastvu ( „Narodne novine“ br. 139/04, 174/04,
38/09 i članka 14. Statuta Općine Oprtalj ( Službene novine Općine Oprtalj br.3/09 ) Općinsko
vijeće Općine Oprtalj na sjednici održanoj 22. listopada 2009. godine donosi
ODLUKU
o poslovima i broju profesionalnih vatrogasaca
u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Umag
Članak 1.
U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Umag čiji je i osnivač Općina Oprtalj, a koja djeluje i na
području Općine Oprtalj utvrđuju se poslovi za koje je postrojba osnovana a to su:
- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija
- gašenje požara i spašavanje ljudi i dobara ugroženih požarom i eksplozijom
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama
- obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkom incidentima i inim izvanrednim
situacijama.
Članak 2.
Za obavljanje planiranih poslova potrebno je sistematizacijom utvrditi slijedeća radna mjesta:
Zvanje
Zapovjednik postrojbe
Zamjenik zapovjednika

Broj izvršitelja
1
1
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Vođa grupe
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Vatrogasac
Administrator
Spremačica
Ukupno:
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5
3
12
12
2
1
37

Operativne radnike rasporediti u četiri radne smjene po šest ( 6 ) operativnih djelatnika te
zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Oprtalj.
Klasa: 214-01/09-01/06
Urbroj: 2105-02/09-01-1
Oprtalj, 22. listopada 2009. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Ivan Štokovac, v.r.
____________________________________________________________________________
Na temelju članka 26 stavka 26. stavka 4. Zakona o vatrogastvu ( Narodne novine broj 106/99,
117/01 i 36/02 i članka 14.Statuta Općine Oprtalj ( Službene novine Općine Oprtalj broj 3/09),
Općinsko vijeće Općine Oprtalj na sjednici održanoj 22. listopada 2009. godine donijelo je
ODLUKU
o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima koji nisu
u radnom odnosu kada sudjeluju u
vatrogasnim intervencijama
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuju visina i uvjeti za dobivanje naknade za dobrovoljne vatrogasce
koji nisu u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine
Oprtalj i drugih jedinica lokalne samouprave.
Članak 2.
Visina naknade u smislu članka 1. ove Odluke po satu ( dalje: satnica ), istovjetna je naknadi
koju po satu obavljanja poslova profesionalnog vatrogasca ostvaruje pripadnik Javne
vatrogasne postrojbe Umag ( u daljnjem tekstu: JVP Umag ).
Satnica za tekuću proračunsku godinu za područje Općine Oprtalj utvrđuje se na bazi prosječne
mjesečne plaće pripadnika JVP Umag koji u toj postrojbi nema zapovjedne ovlasti ostvarene u
prethodnoj kalendarskoj godini, odnosno u kraćem vremenskom razdoblju, ako takav pripadnik
nije obavljao poslove profesionalnog vatrogasca tijekom cijele prethodne kalendarske godine.
Pribavljanje podataka o prosječnoj mjesečnoj plaći profesionalnog vatrogasca u smislu stavka
2. ovog članka i na temelju tog podatka utvrđivanje satnice za tekuću proračunsku godinu
povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oprtalj.
Satnica utvrđena na način iz stavka 3. ovog članka, sastavni je dio ove Odluke i neće se objaviti
u Službenim novinama Općine Oprtalj.
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Članak 3.
Pravo na isplatu naknade po satnici ima dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom odnosu, pod
uvjetom da Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oprtalj predoči i u preslici priloži iskaznicu
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaže da se u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj
intervenciji nalazio u statusu nezaposlene osobe ili da predoči i u preslici priloži uvjerenje
školske ustanove i dokaže da se u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji nalazio na
redovnom školovanu.
Članak 4.
Isplata naknade u smislu ove Odluke vršit će se iz Proračuna Općine Oprtalj na teret sredstva
planiranih za vatrogastvo.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Oprtalj.
Klasa:214-01/09-01/01
Urbroj: 2105-02/09-01-1
Oprtalj, 22. listopada 2009. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac, v.r.
____________________________________________________________________________
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («N.N.» br.
33/01) te članka 19. Statuta Općine Oprtalj (Službene novine Općine Oprtalj broj 3/09),
Općinsko vijeće Općine Oprtalj, na sjednici od 22. listopada 2009. godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju uredništva Službenih novina Općine Oprtalj
Članak 1.
U uredništvo Službenih novina Općine Oprtalj imenuju se:
1. Aleksander Krt, odgovorni urednik,
2. Marisela Štokovac Vižintin, član
3. Dorjana Šorgo, član
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Općine
Oprtalj.
Klasa: 010-06/09-01/01
Urbroj: 2105-02/09-01-1
Oprtalj, 22. listopada 2009. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac, v.r.

