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AKTI  VIJEĆA 

1.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04.,
79/07. i 38/09. i 127/10 .) i članka 18. Statuta Općine Pićan, Pročišćeni tekst („Službene novine Općine
Pićan broj  2/12.)  Općinsko vijeće Općine Pićan,  na sjednici  održanoj  dana 4.  ožujka 2014.  godine
usvojilo je

ZAKLJUČAK

o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Pićan za

2013.godine

I

Usvaja se razmotreno stanje zaštite i spašavanja na području Općine Pićan za 2013.godine.

II

Razmotreno stanje zaštite i spašavanja na području Općine Pićan za 2013. godinu čini sastavni
dio ovog Zaključka.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim novinama» .

Klasa: 021-05/14-01/1

Urbroj: 2144/05-01-14-6

Pićan, 04. ožujka 2014.

                                                                                               OPĆINSKO VIJEĆE
                                                                                                   PREDSJEDNIK
                                                                                               Silvan Juran, ing., v.r.      
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         Zaštita i spašavanje u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“  broj  174/04.,  79/07.  38/09.  i  127/10  ),  propisima  donesenim  na  temelju  Zakona,  te
međunarodnim ugovorima i sporazumima kojih je Republika Hrvatska potpisnica.
         Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju određeno je da u ostvarivanju prava i obveza u
području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
najmanje jednom godišnje u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, te donose smjernice
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja.
         Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja  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.
         Općina Pićan (dalje u tekstu: Općina), u okviru svojih prava i obveza utvrđenih zakonom, uređuje,
planira, organizira i provedi zaštitu i spašavanje na svom području odgovornosti.

Sudionici zaštite i spašavanja temeljem čl.3  predmetnog zakona su :

-      fizičke i pravne osobe
-     operativne snage zaštite i spašavanja 
 

Izvršni dio sustava zaštite i spašavanja su operativne snage koje se sastoje od:

 -     stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj,regionalnoj i državnoj razini
- od  službi  i  postrojbi  pravnih  osoba  koje  se  zaštitom  i  spašavanjem  bave  u  svojoj  redovitoj

djelatnosti
- vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi
- zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite
- službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u redovitoj

djelatnosti

2. PROCJENA   UGROŽENOSTI  I PLANOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

     Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  predstavlja temeljni dokument
kojim se  utvrđuje realna razina opasnosti, ali i procjenjuju stvarne mogućnosti adekvatnog odgovora na
sanaciji  stanja  i  dovođenje  života i  rada stanovništva u normalno stanje.  Procjena je  stoga temeljni
dokument  na  osnovu  kojeg  se  definiraju  potrebne  snage  i  sredstva,  ali  i  izrađuje  plan  zaštite  i
spašavanja i Plan civilne zaštite u cjelini te za osnivanje postrojbe civilne zaštite  opće  i specijalističke
namjene  kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja te za provođenje mjera civilne zaštite. 

 Procjena ugroženosti Općine izrađena je i usvojena od Općinskog vijeća 28. Ožujka 2013.g.
objavljena u „Službenim novinama Općine Pićan“ broj 4/13., a Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne
zaštite  izrađeni  su  i  usvojeni  od  Općinskog  vijeća  28.  Ožujka  2013.g.  objavljeni  u  „Službenim
novinama Općine Pićan“ broj 4/13

      2. STOŽER   ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

          Odredbama članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 79/07. i
38/09.)  i  članka  4.  Pravilnika  o  mobilizaciji  i  djelovanju  operativnih  snaga  zaštite  i  spašavanja
(„Narodne novine“ broj 40/08. i 44/09.), utvrđena je obaveza ustrojavanja Stožera zaštite i spašavanja u
svim jedinicama lokalne samouprave na razini Republike Hrvatske. 
           Stožera zaštite i spašavanja Općine je   stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Načelnik.
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            Stožer ima 10. članova koje je posebnim rješenjem imenovalo Općinsko vijeće, 9. Kolovoza
2013. godine (Rješenje o imenovanju Načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Pićan –
„Službene novine “ broj  8/13.),  na prijedlog Načelnika,  a po prethodnom prijedlogu službi  koje  se
zaštitom i spašavanjem bave  kao redovitom djelatnošću. 

Sastav stožera ustrojen je i imenovan u skladu sa  odredbama  Zakona o  zaštiti i spašavanju i
Pravilnika  o  mobilizaciji  i  djelovanju  operativnih  snaga  zaštite  i  spašavanja,  te  je  kao  takav
kompetentan  za  pripremu  i  provedbu  zadaća  u  području  zaštite  i  spašavanja,  odnosno  pružanja
maksimalne pomoći Načelniku u izvršavanju njegovih obaveza u slučaju većih nesreća ili katastrofa.

U narednom razdoblju potrebno je kroz različite oblike edukacije (seminari, vježbe i slično) 
podignuti razinu osposobljenosti članova Stožera sa naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama.

3. VATROGASTVO

          IZVJEŠTAJ O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN
                   OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku a svoju
funkciju u oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba vrši kroz:

- organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija: kao nositelj

i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju drugi subjekti (grad,

općine, vatrogasne zajednice i dr.):

a) praćenje stanja zaštite od požara na području djelovanja Javne vatrogasne

postrojbe,

b)  poduzimanje mjera za koje je Javna vatrogasna postrojba ovlaštena,

c)  briga o opremljenosti vatrogasnom tehnikom i opremom,

d) provedbu javnih vježbi pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Labin samostalno

e) provedba i učešće na javnim vježbama u suradnji sa ostalim javnim

vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, u organizaciji Područnih vatrogasnih

zajednica i Vatrogasne zajednice Istarske županije,

 f) provedba i učešće na javnim vježbama u suradnji sa svim subjektima

zaštite i spašavanja

g) organizacija, pripomoć i učešće na tečajevima, seminarima iz oblasti

zaštite i spašavanja 

h) briga o osposobljavanju građana u poznavanju minimuma mjera zaštite od požara,

- organizaciju i neposredno gašenje požara, organizaciju spašavanja ljudi  i  imovine ugroženih

požarom,

- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,

- obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama 

- sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda 

- aktivno učešće i rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja

- obučavanje i stručno osposobljavanje

        -  obavljanje svih drugih poslova koji su temeljem Zakona stavljeni u nadležnost  

          Javne vatrogasne postrojbe

Općenito o djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Labin
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Javna vatrogasna postrojba Labin u 2013.  godini  djelovala  je  temeljem zakonskih propisa,  Planova
zaštite od požara i Programa vlade RH. Operativne snage sastojale su se od:

 22  profesionalna vatrogasaca

Javna vatrogasna postrojba Labin obavlja djelatnost kao javnu službu, a ta se djelatnost može podijeliti
u dvije osnovne aktivnosti u djelovanju:

#  OPERATIVA - gašenje  požara  te  spašavanje  osoba i  imovine  ugroženih požarom i  eksplozijom,
pružanje  tehničke  pomoći  u  nezgodama  i  opasnim situacijama  kao i  obavljanje  drugih  poslova  u
nesrećama, ekološkim i inim nesrećama

# PREVENTIVA  -  sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije

Javna Vatrogasna postrojba Labin djeluje na području Grada Labina i Općina Raša, Sveta Nedelja,
Kršan i Pićan. Površina Grada Labina iznosi 71,85 km² sa 12.426 stanovnika,  Općine Raša 79,3 km² sa
3.533 stanovnika, Općine Sveta Nedelja 63,6 km² sa 2.958 stanovnika, Općine Kršan 124,4 km² sa
3.264 stanovnika,  Općine Pićan 50,92 km²  sa  2.133 stanovnika,  tako da ukupna površina  na kojoj
djeluje  Javna vatrogasna postrojba  Labin ukupno iznosi  390,07 km².  Na tom području  živi  24.314
stanovnika prema zadnjem popisu stanovništva.

Obalni  dio morskog pojasa  koji  se proteže od Most  Raše do Brestove iznosi  32,6 milja.Općini
Raša pripada obalno područje od Trgeta do polovice uvale Prtlog u dužini od 29,5km što odgovara 15,9
milja. Gradu Labinu pripada obalno područje koje se nastavlja od uvale Prtlog do Plomin luke u dužini
od 22,8 km što odgovara dužini od 12,3 milja, općini Kršan pripada obalno područje od Plomin luke do
uvale Stupova u Brestovi udaljenosti 8,2km što odgovara 4,4 milja. 

Teritorijalne vode pretežu se prema Kvarneru kod Plominskog zaljeva u dužini od 1,5 milja, a kod
Ravni prema Cresu 3 milje.

Cestovni dio na relaciji  Most Raša – Brestova iznosi 27km, relacija Koromačno – Orič 41km i
Rabac – Orič iznosi 30km.

                 SPISAK VATROGASNIH VOZILA I OPREME JAVNE VATROGASNE

                                            POSTROJBE LABIN

VIDEO NADZOR I OPHODNJA

U motrenju otvorenog prostora uključen je sustav video nadzora sa 4 kamere (Goli, Vodotoranj Brčica,
Vidikovac, Brdo). Panoramske kamere pružaju uvid u stanje na terenu te ako se pojavi požar vatrogasci
odmah  kreću  na  intervenciju.  Pored  toga  pomoću  video  nadzora  kontrolira  se  i  loženje  vatre  na
otvorenom prostoru kada se izdaju odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru ili kada je takvo
loženje zabranjeno, što je značajno sa stanovišta preventivne zaštite od požara.

Dodatno je u organizaciji Hrvatskih šuma nadziran prostor sa motrilačkih postaja i ophodnjama.

Motritelji šumarije Labin: Ubaš, Trgetari, Skitača,Sv.Marina, Grbac
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Rb. Naziv Količina
1. Zapovjedno vozilo 2
2. Navalno vozilo 5
3. Šumsko vozilo 5
4. Tehničko vozilo 1
5. Autocisterna 3
6. Elektro agregati 2
7. Pumpe 3



Izviđačko preventivna ophodnja:   Most Raša – Prtlog, Vozilići - Brestova

POSLOVI I ZADACI U 2013. GODINI IZVRŠENI SU KAKO SLIJEDI:

1. Godišnji pregled broja požara i materijalnih šteta  do 31. prosinaca 2013.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca  2013. godine Javna vatrogasna postrojba Labin  
intervenirala je na ukupno 178  intervencije i to:

 56  požara na objektima
 31  požara na otvorenom prostoru
 4  požara na prometnim sredstvima
 7  tehničkih intervencija u prometu
 18 tehničkih intervencija na objektima
 24  tehničkih intervencija na otvorenom prostoru
 35  intervencije spašavanja 
 3 lažnih dojava

Opožarena površina otvorenog prostora iznosi 2,26ha.

Tablica 1.

2012.

MJESEC BROJ POŽARA OBJEKTI OTVORENI 
PROSTOR

OPOŽARENA 
POVRŠINA (ha)

Siječanj 15 11 4 1,8
Veljača 59 26 33 36,7
Ožujak 57 7 50 65,01
Travanj 16 9 7 3,29
Svibanj 2 1 1 0,05
Lipanj 4 1 3 0,07
Srpanj 18 2 16 1,49
Kolovoz 30 / 30 71,95
Rujan 9 5 4 0,65
Listopad 2 1 1 /
Studeni 4 4 / /
Prosinac 5 5 / /
UKUPNO 221 72 149 181,01

Tablica 2.

2013.

MJESEC BROJ POŽARA OBJEKTI OTVORENI 
PROSTOR

OPOŽARENA 
POVRŠINA (ha)

Siječanj 14 14 / /
Veljača 10 9 / /
Ožujak 7 7 / /
Travanj 9 2 6 0,47
Svibanj / / / /
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Lipanj 6 3 3 /
Srpanj 6 3 2 0,01
Kolovoz 12 1 11 1,38
Rujan 4 1 3 0,2
Listopad 1 1 / /
Studeni 8 7 1 /
Prosinac 9 8 5 0,2
UKUPNO 86 56 31 2,26

Iz navedenih tablica vidljivo je da je tokom  2013. godine veći broj požara nastao u mjesecima siječanj,
veljača i kolovoz s tim da prevladavaju požari na objektima.

Način  izbijanja požara 

Tablica 3. Broj požara prema načinu izbijanja

Godina Ukupno 
intervencija

Nehat 
Nepažnja

Dječja 
igra

Namjerno Prirodna 
pojava

Lažna 
dojava

Neutvrđeno

2012. 221 59 / 9 15 8 130
2013. 91 49 / 5 1 3 33
2. Požari na otvorenom prostoru (šuma)

U razdoblju  od 01.  siječnja  do 31.  prosinca    2012.  godine,  od ukupno 149 požara  na otvorenom
prostoru opožareno je 181,01 ha površine.
U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca  2013. godine, od ukupno 31 požara na otvorenom prostoru
opožareno je 2,26 ha površine.
Do 31. prosinca  2013. opožarena površina je za 98 puta manja od opožarene površine u  2012.godini.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine evidentirana su 72 požara na objektima.
U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca  2013. godine evidentirana su 56 požara na objektima.
Do  31. prosinca  2013. godine smanjenje požara na objektima je 26,4%

Tablica 4. Broj požara šume

Godina Ukupno požara na 
otvorenim prostorima

Ukupno požara šuma Opožarena površina u
hektarima

2012. 149 / 181,01

2013. 31 / 2,26

Tablica 5. Pregled broja požara otvorenog prostora i požara šuma po mjesecima

Otvoreni prostor Šume Otvoreni prostor Šume
Mjesec 2012. 2012. Mjesec 2013. 2013.
1. 4 / 1. / /
2. 33 / 2. / /
3. 50 / 3. / /
4. 7 / 4. 6 /
5. 1 / 5. / /
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6. 3 / 6. 3 /
7. 16 / 7. 2 /
8. 30 / 8. 11 /
9. 4 / 9. 3 /
10. 1 / 10. / /
11. / / 11. 1 /
12. / / 12. 5 /
UKUPNO 149 / UKUPNO 31 /

U tablici 5. prikazani su podaci o broju požara po mjesecima tijekom promatranog razdoblja u 2012. i
2013. godini.

3. Učešće operativnih postrojbi u gašenju požara

Tablica 6. Pregled broja požara, opožarena površina i materijalna šteta po općinama i Gradu
Labinu od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.

Grad/općina Na 
otvorenom 
prostoru

Opožarena 
površina 
(ha)

Požari u 
objektima
i ostalo

Šteta na 
otvorenom
prostoru 
šume

Šteta na 
objektima i 
ostalima

Sveukupna 
šteta

Labin 13 1,13 33 / 180 850 180 850 kn
Sveta
Nedelja

4 0,18 7 / 50 700 50 700 kn

Pićan 5 0,4 4 / 20 200 20 200 kn
Kršan 2 0,1 1 / 3 000 3 000 kn
Raša 7 0,45 15 / 1511000 1 511 000 kn
Ukupno 31 2,26 60 / 1 764 750 1 765 750 kn

Tablica 7.

I Z V J E Š Ć E
O INTERVENCIJAMA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN

U 2013.

VRSTA INTERVENCIJE
BROJ

INTERV.
BROJ

SUDION.
UTROŠ.

VRIJEME

GAŠENJE POŽARA
NA GRAĐEVINAMA

STAMBENE GRAĐEVINE 38 96 82:45
GOSPODARSKE I 
POSLOVNE GRAĐEVINE
JAVNE GRAĐEVINE 1 3 0:45
INDUSTRIJSKI OBJEKTI
OSTALE GRAĐEVINE 17 52 52:25

U K U P N O 56 151 135:55
GAŠENE POŽARA
NA OTVORENIM

PROSTORIMA

ŠUME
ŠIKARA,MAKIJA,NISKO 
RASL,TRAVA 15 37 80:30
POLJOPRIVREDNE 
POVRŠINE
OSTALO 16 34 98:15
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U K U P N O 31 71 178:45
IZGORJELA POVRŠINA

GAŠENE POŽARA
NA PROMETNIM

SREDSTVIMA

MOTORNA VOZILA 4 14 16:00
ŽELJEZNIČKA 
VOZILA,ZRAKOPLOVI
PLOVILA
OSTALO

U K U P N O 4 14 16:00

TEHNIČKE
INTERVENCIJE-

SPAŠAVANJE LJUDI
I IMOVINE U

NESREĆAMA I
ELEM.

NEPOGODAMA

NA OBJEKTIMA-
GRAĐEVINAMA 18 39 62:20
AKCIJE SPAŠAVANJA 35 63 104:10
U PROMETU 7 18 3:40
U ZAŠTITI OKOLIŠA-
AKCIDENTI
OTVORENI PROSTOR 24 67 91:00

U K U P N O 84 187 265:10

LAŽNE DOJAVE

POŽARA 3 5 3:50
TEHNIČKIH 
INTERVENCIJA

UKUPNO 3 5 3:50
EKSPLOZIJA UKUPNO
VRAČENI S

INTERVENCIJE
UKUPNO

IZVID UKUPNO
NALOG UKUPNO

OSTALO UKUPNO
S V E   U K U P N O 178 428 599:40
Š T E T A                                                                              1 764 750 kn

POVRIJEĐENI I
POGINULI U
POŽARIMA  I

ELEMENTARNIM
NEPOGODAMA

LAKŠE
VATROGASCI
CIVILNE 
OSOBE 

TEŽE
VATROGASCI
CIVILNE 
OSOBE 

POGINUL
I

VATROGASCI
CIVILNE 
OSOBE 

IZDANA ODOBRENJA ZA LOŽENJE  NA 
OTVORENOM PROSTORU

407

I Z V J E Š Ć E
O INTERVENCIJAMA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN

U 2013.GODINI ZA PODRUČJE OPĆINE PIĆAN

VRSTA INTERVENCIJE
BROJ

INTERV.
BROJ

SUDION.
UTROŠ.

VRIJEME
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GAŠENJE POŽARA
NA GRAĐEVINAMA

STAMBENE GRAĐEVINE 1 3 5:15
GOSPODARSKE I 
POSLOVNE GRAĐEVINE
JAVNE GRAĐEVINE
INDUSTRIJSKI OBJEKTI
OSTALE GRAĐEVINE

U K U P N O 1 3 5:15

GAŠENE POŽARA
NA OTVORENIM

PROSTORIMA

ŠUME
ŠIKARA,MAKIJA,NISKO 
RASL,TRAVA 3 9 20:20
POLJOPRIVREDNE 
POVRŠINE
OSTALO 3 7 11:20

U K U P N O 6 16 36:55
IZGORJELA POVRŠINA 0,4 ha

GAŠENE POŽARA
NA PROMETNIM

SREDSTVIMA

MOTORNA VOZILA 1 6 10:45
ŽELJEZNIČKA 
VOZILA,ZRAKOPLOVI
PLOVILA
OSTALO

U K U P N O 1 6 10:45

TEHNIČKE
INTERVENCIJE-

SPAŠAVANJE LJUDI
I IMOVINE U

NESREĆAMA I
ELEM.

NEPOGODAMA

NA OBJEKTIMA-
GRAĐEVINAMA
AKCIJE SPAŠAVANJA 1 3 3:00
U PROMETU
U ZAŠTITI OKOLIŠA-
AKCIDENTI
OTVORENI PROSTOR 1 2 3:10

U K U P N O 2 5 6:10

LAŽNE DOJAVE

POŽARA
TEHNIČKIH 
INTERVENCIJA

UKUPNO
EKSPLOZIJA UKUPNO
VRAČENI S

INTERVENCIJE
UKUPNO

IZVID UKUPNO
NALOG UKUPNO

OSTALO UKUPNO
S V E   U K U P N O 10 30 63:05
Š T E T A                                                                              20 200 kn

POVRIJEĐENI I
POGINULI U
POŽARIMA  I

ELEMENTARNIM
NEPOGODAMA

LAKŠE
VATROGASCI
CIVILNE 
OSOBE 

TEŽE
VATROGASCI
CIVILNE 
OSOBE 

POGINUL
I

VATROGASCI
CIVILNE 
OSOBE 
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IZDANA ODOBRENJA ZA LOŽENJE  NA 
OTVORENOM PROSTORU
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PRIKAZ VEĆIH INTERVENCIJA DO 19.12.2013. SA MATERIJALNOM  ŠTETOM

- 13.01.2013. tehnička intervencija u prometu Most Raša šteta 5000kn

- 22.01.2013. tehnička intervencija u prometu Šumber  šteta 20 000kn

- 27.01.2013. tehnička intervencija u prometu Dubrova šteta 20 000kn

- 25.02.2013. požar dizalice Holcim Koromačno šteta 1 500 000kn

- 01.03.2013. požar kontejnera Zelenice, Labin šteta 1 000kn

- 20.03.2013. požar dimnjaka Kature, šteta 3 000kn

- 05.04.2013. požar autobusa Pićan-Lukeži, šteta za procjenu

- 10.04.2013. požar kontejnera Matija Vlačić, šteta 3 000kn

- 18.06.2013. požar kuhinje restoran Tina, šteta 10 000kn

- 08.07.2013. požar klima uređaja Zelenice,Labin šteta 5 000kn

- 10.07.2013. tehnička u prometu Rabac, šteta 150 000kn

- 26.07.2013. požar konobe, Sv.Bortul, šteta 4 000kn

- 15.09.2013. poplava, ispumpavanje putničke agencije Atlas, 2 000kn

- 29.10.2013. požar kam prikolice, Most Raša, šteta 2 000kn

- 10.11.2013. tehnička u prometu pad stabla na auto, 2 000kn

- 11.11.2013. tehnička u prometu, Tomažići, šteta 5 000kn

- 21.11.2013. požar kontejnera Labin, šteta 1700kn

- 27.11.2013. požar štale Santalezi-Vrećari šteta 5 000kn

- 29.11.2013. požar štale i stoke Santalezi – Vrećari, šteta 20 000kn

- 30.11.2013. požar kontejnera k.Kranjca, Labin, šteta 2 200kn

- 11.12.2013. požar električnog stupa Zajci, šteta 1 00kn

- 19.12.2013. tehnička u prometu Santalezi, šteta 5 00kn

4. Poslovi i zadaci iz operativne djelatnosti u 2013. Godini

Zaposlenici operativne postrojbe intervenirali su u 172 akcije gašenja požara i tehničkih intervencija,
koje su nastale od 1.sječnja do 19. prosinca 2013. te spašavali ljude i imovinu prilikom nastalih požara
odnosno u tehničkim intervencijama, za što je utrošeno 330:40 sata rada na gašenju požara i 265:10 sati
rada na tehničkim intervencijama..    

Godišnje se održava otprilike 1.508 sati teoretske nastave, 1.170 sati praktične nastave i 450
sati kondicionih vježbi.
5. Prikaz aktivnosti vršenja usluga JVP Labin u 2013. godini

 Skidanje krošanja
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28.01.2013. – Katuri, Labin
09.10.2013. – Sv.Nedelja
29.10.2012. - Sv.Nedelja, 

 Prijevoz vode

            11.07.2013. – Prtlog
25.07.2013. – Kapelica
30.07.2013. – Labin, Gora Glušići, LD Kamenjarka Labin
04.08.2013. -  Kapelica
06.08.2013. – Pićan, Čopi
08.08.2013. – Raša, LD Ubaš – Koromačno
16.08.2013. – Juraj, Sv.Nedelja

 Osiguranje vatrometa

16.05.2013. - Rabac,Valamar, Hotel San Fior
28.07.2013. – Legend fest, Pićan
01.08.2013. – Stari grad Labin, Uskočki dani
30.08.2013. – Sv.Marina, kamp

 Vatrogasne vježbe

09.05.2013. - Tvornica kamene vune Rockwool
17.09.2013. – taktička vatrogasna vježba u Centru Liče Faraguna Labin

 Ostale aktivnosti i usluge

26.04.2013. – skidanje kazalji sa zvonika u Raši

6. Poslovi i zadaci preventivne djelatnosti

U razdoblju povećanih i velikih opasnosti od požara na otvorenim prostorima dobrovoljna vatrogasna
društva DVD Rabac-Labin i DVD Sv. Nedelja osigurala su i organizirala motrenje i ophodnju cijelog
područja koje pokrivaju, te DVD Kršan na području Brestove - Vidikovac.
Obzirom da je velika opasnost od požara vikendom, postavljena je patrola u Prtlogu, a DVD Kršan
patrolira na području Učke.
Preko  lokalnih  sredstava  javnog  informiranja  vršeno  je  upoznavanje  pučanstva  s  opasnostima  od
nastanka požara, kao i posljedicama koje izaziva, što je posebno došlo do izražaja u mjesecu svibnju-
mjesecu zaštite od požara.
Izdano je 400 odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru.
Od strane Hrvatskih šuma – šumarije Labin, formirane su interventne jedinice sa ciljem sprječavanja
požara, koje su također u okviru redovne djelatnosti vršile ophodnju, motrenje, dojavu požara; patrola
Brestova-Plomin  i  Labin-Prtlog-Raša,  te  motrenje  u  autokampu  Sv.  Marina,  na  Skitači,  Ubašu,
Trgetarima i Grpcu( Plominska gora).

b) Smještajni prostor

Smještajni prostor Javne vatrogasne postrojbe Labin po svojoj lokaciji, kao i drugim karakteristikama
zadovoljava današnje potrebe, osim prilaznog puta za koji tražimo hitno rješenje. U krugu Ustanove na
vatrogasnom tornju nije moguće izvoditi nastavu osim jednostavnijih vatrogasnih vježbi.

c) Vozni park
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Vozni park tehnički je obnovljen i u potpunosti zadovoljava za obavljanje intervencija u Gradu Labinu
i četiri općine a to su Pićan, Kršan, Sv.Nedelja, Raša.
Javna vatrogasna postrojba Labin dobro je opremljena sa četiri nova vozila iz Županijskog programa
nabavke vozila s tim da je još od velike potrebe nabavka jednog manjeg navalnog vatrogasnog vozila za
gašenje požara (i ostalih intervencija) u starogradskoj jezgri i uskim ulicama Rapca, te jedno kombi
vozilo.

8.  Potrebna oprema  za Sustav zaštite i spašavanja

U prilogu se nalazi  popis nabavke dodatne opreme JVP Labin , odnosno za Sustav zaštite i spašavanja,
i to: 

- spusnica
- zračni jastuk
- hidraulične škare
- potapajuća pumpa monofazna i trofazna
- dva kompleta za spašavanje iz dubina i visina
- osam kompleta za ronjenje
- prsluci za spašavanje 10 kom
- plutajuća užad 10 kom
- razne brane i apsorbenti
- jedan gliser za rad na vodi
- dva mala šatora  - 10 osoba
- dva velika šatora – 50 osoba
- 20 interventnih odijela
- 20 vatrogasnih kaciga (šljemova)
- četiri kompleta odijela za agresivne tvari
- dva kompleta odijela za prilaz vatri
- kobra sustav
- sustav  veze

 ORGANIZACIJA VATROGASTVA ZA INTERVENCIJE NA MORU I VODAMA

                                   BROJ I VRSTA INTERVENCIJA

Broj intervencija kod požara plovila u periodu od 1996 do 2013 god. 51 (ukupno na plovilima uz obalu
i otvorenom moru)
Broj intervencija kod požara i nezgoda na instalacijama i objektima uz more od 1996.do 2013 god. 82.
Kod većeg broja zaprimljenih dojava sa pozivom za pomoć intervencija vatrogasaca, u pravilu, nije bila
moguća zbog neopremljenosti vatrogastva za rad na moru i vodama,

 intervencije na koje su vatrogasci pozvani su:

 požari plovila uz obalu, marinama i otvorenom moru;
 utapanje ljudi;
 zagađenje raznim zagađivačima;
 izvlačenje raznih predmeta pogotovo nakon nevremena te
 ispumpavanje  vode  sa  plovila  kod raznih  nezgoda  osim kada  su  plovila  usidrena  uz obalu

(iznimno koriste se usluge raznih plovila za prijevoz vatrogasaca koja su u tom trenutku bila
voljna pružiti pomoć)

*požari koji nastaju na plovilima karakterizira velika brzina izgaranja i razvoj velike količine dima i
toksičnih produkata u vrlo kratkom vremenskom razdoblju.
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Temeljem dugogodišnjeg iskustva i poziva zbog intervencija na moru i vodama predlaže se ustroj na
slijedeći način:

Javnoj  vatrogasnoj postrojbi potrebno je nabaviti mala, brza plovila (gumenjaci s motorom do cca 8 m
duljine) sa opremom za gašenje vodom i pjenom te raznom opremom i armaturom za gašenje požara na
plovilima, razne brane i apsorbenti, razna oprema za gašenje i spašavanje.
Napraviti obuku za skipere –„C“ kategorija – (bivši mornar motorista)-min 2 u smjeni, što ukupno znači
po 8-10 skipera , obuka za ronioce isto tako po 10 u postrojbi.

U dobrovoljnim vatrogasnim društvima uz more osposobiti ekipe ronioca- minimalno 5-6 ronioca i to:
DVD Raša, DVD Labin-Rabac,  DVD Kršan.

ZAKLJUČAK

Analizirajući  požarnu situaciju  u protekloj  godini,  možemo konstatirati  da su veliki  broj  požara  na
otvorenom prostoru  i  značajne  štete  pričinjene  požarima  u najvećoj  mjeri  uvjetovane  radovima  na
čišćenju  poljoprivrednih  i  šumskih  površina,  te  nepovoljnim  klimatskim  uvjetima(  veliko  sušno
razdoblje),  s  tim  da  treba  napomenut  da  se  povećao  broj  intervencija  na  objektima  i  tehničkih
intervencija.

Treba svakako napomenuti da su požari dimnjaka karakteristični za zimsko razdoblje, a oni ne
samo da stvaraju velike troškove kod gašenja, već predstavljaju veliku opasnost za stambene objekte i
ugrožavaju imovinu građana.

Zahvaljujući velikom požrtvovanju zaposlenika operativne postrojbe Javne vatrogasne postrojbe Labin,
možemo konstatirati da su sve intervencije bile brze i požari u najkraćem mogućem vremenu ugašeni.

Svjedoci smo da je došlo do velikih promjena klimatskih uvjeta od tropske klime do velikih padalina u
kratkom vremenskom razdoblju, a to znači velike bujice i katastrofalne poplave što prestavlja dodatnu
opasnost za ljudski rod, njihovu imovinu i samu prirodu koja nas okružuje.

Program  aktivnosti  u  provedbi  posebnih  mjera  zaštite  od  požara  od  interesa  za  Republiku
Hrvatsku u  2013. godini.

          U programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2013. 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 Labina i susjednih Općina koja je  bila
vezana uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2013. godini  usvojen je Plan aktivnog uključenja na
gašenju požara otvorenog prostora JVP Labin i svih subjekata zaštite od požara na području PVZ Labin
za 2013.  godinu  i  financijski  plan  osiguranih  sredstava  za  provođenje  zadaća  tijekom ovogodišnje
požarne sezone, te predložen za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti na području
PVZ Labin. 
          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  2013. godini,   Gradonačelnik  Grada
Labina donio je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih  mjera  zaštite  od
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požara na  području Grada za 2013. godinu. O provedbi pripremnih i aktivnosti izvještena je  Državna
uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Pazin.

4. SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE   
    ŽUPANIJE

           U Istarskoj županiji se nakon donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju krenulo s organizacijom
sustava na način da se koriste postojeći resursi i organizacija,  da sustav bude što racionalniji  i time
efikasniji te da sustav bude kompatibilan i integriran u jedinstven sustav organizacije i zapovijedanja. 

Temeljem Ustava RH i Zakona o zaštiti i spašavanju to su poslovi na uređivanju, planiranju,
organiziranju,  financiranju  i  provođenju  zaštite  i  spašavanja  civilnog stanovništva,  imovine  te  eko-
sustava od katastrofa kao i saniranje nastalog stanja nakon nesreće odnosno katastrofe.

Osnovna zadaća službe zaštite i spašavanja je stručna i racionalna ispomoć tijelima lokalne i
područne  (regionalne)  samouprave  uvijek  u  okvirima  Ustavnih  i  zakonskih  prava  i  obveza.  Uloga
stručne  službe  u  tom pogledu  je  stručna  pomoć  u  obavljanju  administrativno-stručnih  poslova  za
potrebe  stožera,  opremanje  i  osposobljavanje  članova  stožera  do  koordinacije  i  stručno  tehničkih
poslova na suradnji  sa sustavima zaštite i  spašavanja  susjednih općina,  gradova do županije  uvijek
temeljem pozitivnih zakonskih propisa. 
          
           Tako uspostavljen sustav i organizacija bili su do sada na provjeri u nizu operativnih akcija
spašavanja na području čitave županije-od potraga za nestalim osobama do šumskih požara i spašavanja
iz mora. 
           
            Tijekom 2013 g. Služba je organizirala i 2 pokazne vježbe ,sa ciljem  da se u približno stvarnim
uvjetima utvrdi vrijeme i mogućnost evakuacije, spremnost ekipa za spašavanje i pružanje prve pomoći,
mobilnost i operativne mogućnosti hitnih postrojbi,te predvide aktivnosti i uključivanje dodatnih snaga
u evakuaciju i  spašavanje  kao i  koordiniranost  svih ekipa. Cilj  je  i  upoznavanje djelatnika, a i  šire
društvene  zajednice  sa  evakuacijom te  postupanje  u  slučaju  nesreće.  Treći  po  redu  Dani  zaštite  i
spašavanja,u organizaciji Službe ,održani su 14.03.2013 godine u Puli,konferencijom na temu Zaštita i
spašavanja u slučaju potresa,Nakon okruglog stola na tu temu,održana je  i pokazna vježba.

5. CIVILNA ZAŠTITA
  
             Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih
su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i
spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.
         Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju postrojbe civilne zaštite jedinica lokalne i
područne  (regionalne)  samouprave  ustrojavaju  se  odlukom  čelnika  jedinica  lokalne  i  područne
(regionalne)  samouprave,  na  temelju  procjene  ugroženosti,  i  to  na  razini  gradova  kao  postrojbe
specijalističke namjene i postrojbe opće namjene.
         Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
(„Narodne novine“ broj 111/07.) uređuje  osobni i materijalni ustroj postrojbi civilne zaštite i postrojbi
za uzbunjivanje po vrsti, sastavu i veličini, način popune postrojbi te oblik i sadržaj službene iskaznice
pripadnika civilne zaštite.
         Sukladno navedenim zakonskim odredbama Odlukom  o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite
Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ broj 4/10),  ustrojena je Postrojba  civilne  zaštite  opće
namjene. 
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          I. Postrojbe civilne zaštite opće namjene u sastavu:
1.    Tim opće namjene koji se sastoji se od 2 skupine i veličine je 20 pripadnika.

                
              Postrojba je ustrojena sukladno pravilima struke u timove, skupine i ekipe, određeni su svi
zapovjedni sastavi u potrebnom obimu kvalitete, te je svakom pripadniku određena njegova dužnost i
raspored u postrojbi. Utvrđena su i mobilizacijsko zborište, a za svakog pripadnika postrojbe izrađen je
mobilizacijski poziv u dva primjerka. Pozivarski sustav za pripadnike civilne zaštite Općine  razrađen je
prema načelu samopozivanja, čime je stvoren dio potrebnih uvjeta za uspješno funkcioniranje postrojbi.
         Postrojba nije popunjena skupnom i osobnom opremom te bi njezino angažiranje  u situacijama
koje zahtijevaju takvu vrstu opreme i sredstava bilo otežano. Bez obzira što su pripadnici  postrojbi
birani  prema  zanimanjima,  afinitetima  i  sposobnostima,  za  zahtjevnije  zadaće  zaštite  i  spašavanja,
pripadnike postrojbi  potrebno je  dodatno obučiti  i  uvježbati,   što bi trebala  biti  jedna od zadaća u
narednom razdoblju.

Kod  angažiranja  snaga  CZ  treba  imati  na  umu  da  se  radi  o  pričuvnom sastavu  kojega  prije
angažiranja treba mobilizirati u postrojbu i opremiti, a za što je potrebno određeno vrijeme (8 – 12 sati).
          Snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na
području Općine  zapovijeda Općinski načelnik .

 Za sve navedene aktivnosti  za izgradnju  sustava za zaštitu  i  spašavanje  na području  Općine
Pićan,  trebaju  se  angažirati  sve  stručne  službe  općine,   te  pravne  osobe  i  službi  koji  se  bave
djelatnostima zaštite i spašavanja.

Dan civilne zaštite

         Uz sudjelovanje predstavnika Grada Labina i općina Raša, Kršana, Sv.Nedelja i Pićna, načelnika i
članova Stožera Zaštite  i  spašavanja  Grada Labina  i  susjednih  općina,  te predstavnika:   Ureda za
obranu  Labin,  Vatrogasne  zajednice  Istarske  županije,  Područne  vatrogasne  Zajednice  Labin,
Dobrovoljnih vatrogasnih društava, Policijske postaje Labin i medija održano je prigodno predavanje i
rasprava o značaju civilne zaštite, odnosno sustavu zaštite i spašavanja i njegovom razvoju  kako bi se
moglo učinkovito reagirati na sve opasnosti koje ugrožavaju ljudsku zajednicu (zemljotresi, poplave,
veliki šumski požari, industrijske nesreće u postrojenjima sa opasnim tvarima koje mogu ugroziti i širu
okolinu, velike prometne nesreće, zagađenja okoliša i slično).

    6.  PRAVNE  OSOBE  OD  ZNAČAJA  ZA  ZAŠTITU  I  SPAŠAVANJE  NA  PODRUČJU
OPĆINE PIĆAN

         Unatoč  činjenici  da  još  uvijek  nisu u potpunosti  određene  sve operativne snage zaštite  i
spašavanja u Općini Pićan, u nastavku ovog Izvještaja  kratko su opisane službe i pravni subjekti koji se
zaštitom i  spašavanjem bave  u  svojoj  redovnoj  djelatnosti,  kao  i  neke  specifične  udruge  građana
značajne za sustav ZiS u Općini. 
         Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu
Općine imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, a posebno u
slučajevima većih nesreća i katastrofa .

7. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE - Ispostava Labin 

-  Tijekom 2013. godine na području Općine Pićan nije prijavljena niti jedna epidemija  
    zarazne bolesti.
- Također nije prijavljena niti jedna zarazna bolest od općeg javnozdravstvenog značaja.
- U prošloj godini nije prijavljen niti jedan ekološki incident.
- Radi  poboljšanja  sustava  dojave  u  slučajevima  izvanrednih  stanja  kod pojave  zarazne  bolesti  u

epidemiološkom obliku ili  kod pojave zaraznih bolesti  od javnozdravstvenog značaja,  kao i  kod
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pojave neke druge bolesti ili smrti obratite se ispostavi Službe za epidemiologiju Zavoda za javno
zdravstvo u Labinu na tel. 858 014 ili u Puli na tel. 529 017, 529 046, 529 047.

8. ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA, Ispostava dr. Lino Peršić Labin
     
            Dana 01.11.2011.g. došlo je do izdvajanja službe hitne medicine iz Istarskih domova zdravlja
( svih ispostava ) u zasebnu ustanovu – Zavod za hitnu medicinu Istarske županije- koja ima svoje
ispostave u gradovima Istarske županije uključujući i Labin.

Istarski domovi zdravlja, Ispostava dr. Lino Peršić Labin tijekom 2013.godine nije sudjelovala
u aktivnostima na području zaštite i spašavanja.

Od izvanrednih  aktivnosti  možemo  navesti  problem sa  zamućenosti  vodovodne  vode  iznad
dozvoljene granice do koje je došlo zbog obilnih padalina. Zbog zdravstvene neispravnosti takve vode ,
kao i zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, za potrebe redovite hemodijalize koristile su se usluge
Javne vatrogasne postrojbe Labin.

9. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE, ISPOSTAVA LABIN 

 Od 01.11.2011. započeo je s radom Zavod za hitnu medicinu Istarske županije – nova zdravstvena
ustanova  s  osnovnom djelatnosti   pružanje  hitne  medicinske  pomoći  i  skrbi  u  transportu   životno
ugroženog pacijenta. HMP Labin jedna je od ispostava novog Zavoda.

Od 01.11.2011. započela je sa radom i centralna jedinica za primanje poziva za cijelu županiju u Puli.
Od 01.11.2011 započeo je sa radom i edukacijski centar zavoda za hitnu medicinu.

1.pregled aktivnosti tijekom 2013. godine na području zaštite i spašavanja
Tijekom 2013.godine HMS Labin zabilježila je. 
-na terenu je intervenirala 1162 puta
-ambulanti SHM pregledano je 10153 osoba

Ostale aktivnosti: radnici su  se  uključili u  provođenje izvanredne edukacije za sve vozače, medicinske
sestre/tehničare i doktore po propisanim i  licenciranim tečajevima iz područja osnovnog i naprednog 
održavanja života odraslih i djece , zbrinjavanja traumatoloških i drugih hitnih stanja. U ispostavi je 
provedena edukacija za postupanje u masovnoj nesreći. Provođeni su i redovni mjesečni sastanci unutar
ispostave.

2.izvješće o izvanrednim aktivnostima na području zaštite i spašavanja u 2013. godini
Tijekom 2013. godine nije se desila nesreća prouzročena iznenadnim djelovanjem prirodnih sila, niti je
zabilježen  tehničko-tehnološki  incident  na  području  Labinštine  u  kojem  je  bila  potrebna  naša
intervencija.

09.06.2013.  timovi  ispostave  Labin  bili  su  sudionici  u  provođenju  vježbe  masovne  nesreće   u
Rovinjskom selu.

Napominjemo da smo u ljetnim mjesecima nekoliko puta intervenirali u ronilačkom kampu Sv. Marina
općina Raša, i to s vrlo teškim posljedicama.
 
3.prijedlozi za poboljšanje sustava zaštite i spašavanja 
U svrhu poboljšanja sustava zaštite i spašavanja razrađen je  plan postupanja u masovnim nesrećama ,
te se planira i dalje barem 1x godišnje organiziranje vježbe  koja bi provjerila spremnost ekipa za rad u
izvanrednim uvjetima , ali i pridonijela vježbi prijavno dojavne jedinice za koordinaciju postupanja. 

Predlažemo  i  dalje  rad  na  što  boljoj  koordinaciji  svih  dežurnih  službi prilikom  intervencija
spašavanja na moru, točnije mogućnost korištenja brodova Lučke kapetanije ili policije. 
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Molimo da se ulože napori, kako građana tako i svih relevantnih struktura u gradovima i općinama, da
se  svaka kuća ili  stambena jedinica vidljivo označi  kućnim brojem  jer  brzina pružanja pomoći
često ovisi o brzini pronalaženja točnog mjesta intervencije.

Predlažemo da se u  svim kampovima i hotelima razmisli o uvođenju AVD aparata (automatskih
vanjskih defibrilatora)  za slučaj  nastanka srčane smrti  gdje je potrebna brza defibrilacija  kao mjera
spašavanja ljudskog života. Naime, u zemljama EU na javnim se mjestima nalaze upravo ovi aparati
koji  omogućavaju treniranim laicima da uz pomoć brzog elektrošoka spase čovjeka koji  ima srčani
zastoj.

1.pregled aktivnosti tijekom 2013. godine na području zaštite i spašavanja

 PRIKAZ BROJA PREGLEDANIH I BROJA INTERVENCIJA NA TERENU U 2013. GODINI

 Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj Umag ukupno

Ambulanta 3025 10153 36103319 972 3173 7620 31872 31872

Hitne intervencija 486 1162 794 1569 5304 1307 1530 12152

2.izvješće o izvanrednim aktivnostima na području zaštite i spašavanja u 2013. godini
 ekipe HMS  tijekom 2013. intervenirale su zbog prometnih nezgoda s više ozlijeđenih

na području Istre 
  u dva  navrata održane su  taktičke vježbe masovne nesreće u Rovinjskom selu i u

Bujama. Bile su uključene sve najbliže ispostave, analiziran je rad Medicinsko prijavno
dojavne  jedinice  (MPDJ),  odaziv  i  rad  timova  na  terenu,  suradnja  s  policijom  i
vatrogascima, te s hitnim traktom KBC Rijeka-Sušak. 

10. KOMUNALNO PODUZEĆE  „1 MAJ LABIN“   

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04 ), tijekom 2013. godine TD « 1 Maj Labin» d.o.o.
Labin, nije aktivirao nijednu interventnu mjeru prema Operativnim planovima, jer nije bilo nikakvih
akcidentnih situacija, nesreća ili katastrofa većih razmjera.

Na  osnovi  čl.  22.  Zakona  o  zaštiti  i  spašavanju,  pošto  se  TD  «  1  maj  Labin»  d.o.o.  Labin  bavi
komunalnom  djelatnošću koja svojom naravi može ugroziti život ili zdravlje ljudi ( održavanje cesta –
zimska  služba,  skupljanje  kućnog otpada  i  zbrinjavanje  na  deponiji,  pogrebna  služba),  izrađeni  su
Operativni planovi za iznenadna zagađenja ili izvanredne  situacije koje se mogu desiti s obzirom na
djelatnost koju obavljaju.

U  Operativnim  planovima  imaju  razrađene:  -  propisane  mjere  i  aktivnosti  za  provođenje  plana,
osigurana materijalna i  tehnička sredstva,  sistem uzbunjivanja  i  javljanja.  Za provođenje  određenih
aktivnosti imaju osposobljene djelatnike.

Tijekom  2013. godine nije aktivirana niti  jedna mjera prema donesenim Operativnim planovima iz
razloga što nije bilo izvanrednih aktivnosti na području zaštite i spašavanja.
U 2013.g. preventivno su u obavljanju svojih redovnih djelatnosti izvršavali slijedeće:

21



- održavanje cesta ( zimska služba )
- održavanje protupožarnog puta na odlagalištu komunalnog otpada Cere
- specijalnim vozilom  pranje kontejnera i kanti za smeće
- deratizaciju i dezinsekciju  deponije
- kontrola protupožarnih aparata i opreme u vozilima i objektima
- u svrhu praćenja  kakvoće zraka prema propisanim mjerama zaštite okoliša instaliran je  uređaj  za
praćenje kakvoće zraka u naselju Cere

11. KOMUNALNO PODUZEĆE „VODOVOD “ - LABIN
      

a) Pregled  aktivnosti: Tečaj  prve  pomoći  je  položilo  11  radnika.  Obavili  smo  vježbe
evakuacije i spašavanja u 23. i 24.05.2013.g. sa edukativnim predavanjem u vezi postupaka
kojih se treba pridržavati u tijeku istih, na lokacijama Vodovoda Labin d.o.o. i to: CS Fonte
Gaja  i  Fekalna stanica Starci.  Redovito se kompletiraju  upute za rad na siguran način i
znakovi  sigurnosti  u  vezi  zaštite  na  radu,  zaštitu  od  požara  i  sl.  Uspješno  je  položilo
toksikološki  ispit  11 radnika.  Obavljeno je  i   osposobljavanje  radnika za rad u uskim i
zatvorenim prostorima.

b) Izvanredne  situacije: Izvanredne  aktivnosti  kao  posljedica  niskih  temperatura  ili
dugotrajne suše u 2013.g. nije bilo. Zbog povećanih oborina imali smo pojavu zamućenja
izvora u 03. i 11.mj.2013 :

- zamućenje  izvora  F.  Gaja  i  Kokoti  se  desilo  dana  18.03.  i  19.03.2013.g  nakon
višednevnih oborina. Pristupilo se crpljenju vode iz izvora Mutvica do 23.03. kada se
stanje izvora F. Gaja – Kokoti normaliziralo. 

- slično se desilo 19.11.2013. kada je palo 72 l/s iza čega je slijedilo zamućenje izvora F.
Gaja i Kokoti . Pristupilo se crpljenju vode iz izvora Mutvica sa prekidima do 25.11.
kada se stanje izvora F. Gaja – Kokoti normaliziralo. 

Dakle u oba navrata se nije povećala mutnoća vodoopskrbne mreže za stanovništvo a izvori
Kožljak i Plomin nisu imali povećanu mutnoću cijelo vrijeme.

c) Potrebe: Vodovod Labin  d.o.o.  je  opskrbljen  opremom i  ljudstvom koji  su  potrebni  u
izvanrednim situacijama. 

d) Prijedlozi: I dalje ostaje potreba za izgradnjom dopunske opskrbe vodom Doma zdravlja u
Labinu i sigurniji rad odjela dijalize putem hidroforske stanice (kod nestašice vode ili kod
smanjenog pritiska u mreži).

12. VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. LABIN
 
           Veterinarska ambulanta Labin d.o.o.Labin temeljem članka 28.stavka 1 Zakona o spašavanju
( NN  174/04,79/07, 38/09. i 127/10.) izvršava sve zadane zadatke pri čemu se pridržava donešenog
Zakona  o  veterinarstvu  (  NN 82/13.).  Svake  godine  Ministarstvo  poljoprivrede  donosi  Naredbu  o
mjerama  zaštite  od  zaraznih  i  nametničkih  bolesti,  a  Veterinarska  ambulanta  Labin  d.o.o.  Labin
pridržava se tih naređenih mjera.

Veterinarska ambulanta Labin d.o.o.Labin izvršava i izvršila je sve navedene mjere koje Zakon
propisuje u 2013. godini , u cilju unapređenja dobrobiti naše zajednice.Veterinarska ambulanta Labin
ima  minimum sredstava i lijekova za normalno funkcioniranje službe pod normalnim uvjetima, a u
slučaju vanrednih situacija kada su potrebe povećane potrebno bi bilo stvoriti i nešto pojačanih zaliha.
Za stvaranjem većih  zaliha bila  bi  potrebna  pomoć lokalnih  zajednica  što  bi  trebalo  dogovoriti  na
sastancima ove godine.
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13. „VODOPRIVREDA“ d.o.o. BUZET

         „Vodoprivreda“ d.o.o. Buzet je kao  koncesionar  Hrvatskih  voda  sa  svojih 70- tak operativnih
djelatnika te 14 različitih kamiona i više različitih građevinskih strojeva vrlo značajna snaga ZiS. 
         Ovaj se pravni subjekt  koristi i u zahvatu vodotoka (Pazinčice, Drazeja, Brestovice, Botunege,
Grdoselskog potoka) i to u pravilu putem Hrvatskih voda, slivno područje Mirna –Dragonja i slivno
područje Raša-Boljunčica , kako u preventivi tako i u zaštiti vodnih građevina. 
         Premda joj je osnovna namjena zaštita vodno gospodarskih objekata (brana, nasipa, ustava i sl.)
od  poplava  „Vodoprivreda“  d.o.o.  Buzet   se  zbog stručnosti  radne  snage  i  količine  opreme  može
korisno upotrijebiti za više aktivnosti ZiS (spašavanje iz ruševina, izrada PP prosjeka i putova i dr.).
         
14. UPRAVA ŠUMA BUZET – ŠUMARIJA LABIN
       

- Šumarija Labin svake je godine (pa tako i 2013.) najviše angažirana oko prevencije, gašenja i
sanacija šteta od šumskih požara. U 2013. godini na području Grada Labina imali smo u ljetnim
mjesecima  protupožarnu  ophodnju,  koja  je  svoj  rad  koordinirala  sa  Javnom  vatrogasnom
postrojbom u Labinu. Na području Grada nemamo protupožarnih motrionica, ali  se veći dio
osmatra sa motrionica u susjednim općinama (Grbac, Trgetari).

- U 2013. godini nije bilo većih šumskih požara na kojima bi bili angažirani djelatnici Šumarije
Labin

- U 2014. godini, kao i u prošlim godinama imamo interventnu grupu za gašenje šumskih požara
od 7 članova, koja se aktivira u slučaju potrebe.

- Za 2014. godinu na području Grada Labina (Prtlog, Rabac) imat ćemo protupožarnu ophodnju
koja će u ljetnim mjesecima obilaziti područje koje je najviše opasno za nastajanje šumskih
požara.

- Kako bi se poboljšala zaštita od šumskih požara, na području Grada potrebno je izgraditi još
protupožarnih putova i prosjeka te počistiti i popraviti postojeće zarasle putove, i to bez obzira
na vlasništvo zemljišta (državno ili privatno). Šumarija Labin u posljednjih nekoliko godina ne
uspijeva dovoljno uložiti u putove i prosjeke, zbog konstatnog smanjenja financijskih sredstava
koja su nam na raspolaganju.

15.  CENTAR  ZA SOCIJALNU SKRB LABIN

Centar za socijalnu skrb Labin javna je ustanova od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koja
građanima  na  području  njihove  nadležnosti  pomaže  u  osiguravanju  uvjeta  za  podmirenje  osnovnih
životnih potreba, koje oni sami ili uz pomoć članova obitelji ili na drugi način ne mogu zadovoljiti.
Osobitu zaštitu centar pruža socijalno osjetljivim skupinama, kao što su: djeca i mladi, žene i obitelji,
osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi i drugi.

Mjesna nadležnost Centra za socijalnu skrb Labin obuhvaća Grad Labin i Općine Raša,
Kršan, Sv.Nedelja i Pićan. 

- angažirana je i dalje zaštitarska služba radi čuvanja i zaštite osoba i imovine
- primjenjuju se opći akti vezani za zaštitu i spašavanje, a poslove zaštite na radu i zaštite od

požara obavlja sindikalni povjerenik u suradnji s ravnateljem Centra
- izvršena je revizija procjene opasnosti
- u slučajevima neposredne ugroženosti korisnika primjenjuju se propisi iz djelatnosti socijalne

skrbi radi njegova zbrinjavanja i zaštite.

U mjesecu studenom 2013. godine izvršena je revizija procjene opasnosti Centra
za socijalnu skrb od ovlaštenog društva  INDIKATOR d.o.o. Labin za tehnička
ispitivanja, mjerenja i kontrolu .
Svi djelatnici su osposobljeni za rad na siguran način, iz područja zaštite od požara osposobljeni za 
pružanje  prve pomoći.
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16. HEP-TE PLOMIN- 18. HEP-POGON, TE PLOMIN

Sustav zaštite i spašavanja u Pogonu TE Plomin provodi se kroz operativne Planove koji su
organizacijski međusobno usklađeni i to:

1. Plan evakuacije i spašavanja
2. Planovi zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
3. Plan intervencija u zaštiti okoliša
4. Plan za provođenje mjera u slučajevima izvanrednog zagađenja voda.
5. Operativni Plan zaštite i spašavanja 
6.   Plan sigurnosne zaštite luke Pogona TE Plomin

Cjelokupan  prostor  Pogona  TEP-a,  temeljem Zakona  o  zaštiti  od  požara,  Rješenjem RMUP-a  RH
razvrstan je u II b kategoriju opasnosti od požara. S tim u svezi izrađene su procjene ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije, posebno za blok 1 i posebno za blok 2, te razrađeni Planovi zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija.  Pogon TEP-a ima stručnu osobu sa državnim ispitom za obavljanje
stručnih  poslova  preventive  zaštite  od  požara,  profesionalnog  vatrogasca  u  smjeni  te  minimalno  u
svakoj smjeni po 3 djelatnika osposobljenih za vatrogasne intervencije. Svi zaposlenici educirani su za
početno gašenje požara uz razrađen sustav javljanja i uzbunjivanja.

Gore navedenim planovima razrađeni su i mogući događaji koji bi mogli aktivirati sustav evakuacije i
spašavanja a to su posebno slučajevi:

- većih požara i eksplozija
- ratna razaranja
- elementarne nepogode u vidu potresa, poplava, olujnih vjetrova i sl.
- oružani prepadi i drugi oblici terorističkih i drugih ugroza
- nekontrolirano izlijevanje opasnih tvari.

Za sve moguće događaje aktiviranja sustava zaštite i spašavanja razrađeni su operativni Planovi upute i
oprema :
- javljanja i uzbunjivanja, redovite provjere - ispitivanje sustava za uzbunjivanje u Pogonu TE
Plomin provodi uklopničar smjene, svake prve subote u mjesecu  u 12 sati korištenjem znaka prestanka
opasnosti ( osim za vrijeme državnih blagdana). 
- Tokom 2013.  godine u sklopu Plana evakuacije,  spašavanja  i  zaštite od požara izvedena je
javna  vježba  gašenja  požara  na  jugozapadnoj  strani  deponije  ugljena  gdje  se  provjeravalo
osposobljenost i spremnost zaposlenika u rukovanju vatrogasne tehnike i opreme, pomoći unesrećenom,
evakuacije ugroženog prostora, te suradnja i povezivanje s vatrogasnom postrojbom Labin.
- Sukladno Zakonu o sigurnosnoj  zaštiti  trgovačkih brodova i  luka otvorenih za međunarodni
promet, u Pogonu TE Plomin provodi se uvježbavanje, prema godišnjem Planu vježbi.   

Operativno-provedbeni  plan  za  jačanje  općeg  sustava  sigurnosti  u  Pogonu  TE  Plomin  za  2013.g.
provodi kroz Upute – pojačane mjere nadzora i kontrole  kojim se poduzimaju mjere pojačanog nadzora
i kontrole u obavljanju poslova tjelesne i tehničke zaštite, te procjena mogućih  neželjenih događaja
koji bi zahtijevali aktiviranje sustava zaštite i spašavanja na cijeloj lokaciji Pogona TE Plomin.
Za sve značajnije neželjene događaje saziva se Operativni stožer na čelu sa direktorom Pogona TE
Plomin.

U 2013.g. Pogon TE Plomin imao je  234 zaposlenika, te nismo imali nikakvih neželjenih događaja koji
bi mogli rezultirati ugrožavanje zaposlenika,  postrojenja ni okoliša na lokaciji TE Plomin..
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U svezi  razvoja  i  opremanja  unutar  sustava  zaštite  i  spašavanja,  Pogon  TE  Plomin   surađuje  sa
Državnom upravom za  zaštitu  i  spašavanje  -  Područni  ured  Pazin,  zatim sa  Javnom vatrogasnom
postrojbom Labin  te  Vatrogasnom zajednicom Istarske  županije-Službom za  zaštitu  i  spašavanje  ,
Policijskom upravom Istarskom-Policijska postaja Labin , te će se kroz  zaštitu navedenih institucija i
zakonskih normi  i dalje dogovarati o daljnjoj  suradnji, provedbi i unapređenju cjelokupnog sustava
zaštite i spašavanja za cijelo područje na kojem smo smješteni.

17. POLICIJSKA POSTAJA LABIN 

          Sukladno  Zakona o zaštiti  i  spašavanju te na temelju Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji  i
aktiviranju operativnih snaga zaštite i  spašavanja  načelnik Policijske postaje  Labin imenovan članom
Stožera  zaštite i spašavanja te neposredno ostvaruje koordinaciju i postupanje sa  zapovjednikom Javne
vatrogasne postrojbe  i zapovjednikom civilne zaštite. 

Kroz   Stožer  zaštite  i  spašavanja  dogovoren  je  način  prevencije,  zajedničkog izvješćivanja  i
koordiniranja  aktivnosti  u slučajevima akcidenata,  hitnih situacija,  incidenata  i  katastrofa.  Utvrđen je
način aktivnosti svih sudionika i postupak mobilizacije operativnih snaga i organizirano uključivanje u
provođenje mjera i aktivnosti. Ažurirani su telefonski brojevi svih nositelja sustava zaštite i spašavanja. 

Tijekom 2013. godine na području Grada Labina, općine Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan nisu
zabilježene  nesreće-događaji  koji  su  prouzročeni  iznenadnim  djelovanjem  tehničko-tehnoloških
akcidenata, a koji ugrožavaju zdravlje ljudi i životinja, odnosno uzrokuju štetu na materijalnim i drugim
dobrima i okolišu. 

Dosadašnja iskustva bila su vezana na djelovanje prirodnih sila - poplave prelijevanjem korita
rijeke Raša, na području općine Raša i općine Kršan, događaji vezani za potrage za nestalim osobama,
kao i eventualne havarije na moru. 

 Svake godine pred turističku sezonu zapovjednik JVP Labin, zapovjednik civilne zaštite Labin,
kao i predstavnik Šumarije ostvare suradnju po prevenciji požara, a zasebno policijska postaja ostvaruje
kontakt  sa  predstavnikom hitne  službe  vezano na hitne  intervencije  u  prometnim nesrećama  gdje  se
ostvaruje izuzetno kvalitetna operativnost u izlasku hitne službe. 

 Vatrogasna postrojba je opremljena specijalnim vozilima gdje kvalitetno pruža pomoć policiji u
slučajevima samoubojstava bacanjem sa visina, osigurava rasvjetu sa specijaliziranim vozilima kod većih
prometnih nesreća. 
PP  Labin  kroz  godinu  evidentira  određen  broj  slučajeva  samoubojstva  bacanjem s  mosta  i  sl.  gdje
vatrogasna postrojba izlazi na lice mjesta, a opremljena je specijalnim vozilom sa kranom.

Budući da je na području Grada Labina, kod kamenog mosta „pod stine“, na županijskoj cesti
Labin-Rabac, evidentirano nekoliko slučajeva samoubojstava bacanjem sa visine, predlažemo da se na
navedenom mostu postavi zaštitna ograda. 

Napominjemo da TD 1. Maj Labin d.o.o. Labin nema adekvatno riješeno zbrinjavanje poginulih i
unesrećenih osoba, odnosno kod događaja samoubojstva bacanjem sa mosta Rabac, nemaju adekvatni
željezni lijes na zatvaranje, što je stvaralo problema kod zbrinjavanja mrtvih osoba. Također, značajnu
pomoć u ovom dijelu pruža vatrogasna postrojba sa vozilima na „vinč“, mada u tim slučajevima nema
kvalitetnog  rješenja,  odnosno  produžene  konzole  kojom  bi  se  došlo  kvalitetnije  iznad  mosta  i  bez
ometanja podiglo unesrećenog. 

Također, u sklopu zaštite i spašavanja kod većih havarija vezano na tehničko-tehnološki proces
moraju  se  pravovremeno  ažurirati  telefonski  brojevi  tehničko imunoloških  službi  i  kontakti  osoba  u
većim  poduzećima  kao  što  su  TE  Plomin,  Tvornica  cementa  Koromačno  i  poduzeće  Rockwool  u
Potpićnu. 
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18. HRVATSKE VODE –  VGI „RAŠA-BOLJUNČICA“  

        Hrvatske vode  su  javna  ustanova  čiji  je  osnivač  Republika  Hrvatska,  a  čija  je  djelatnost
upravljanje  vodama radi  očuvanja,  racionalnog korištenja  i  kontrole  voda.  Hrvatske vode obavljaju
poslove  u  vezi  s  osiguranjem  potrebnih  količina  vode,  zaštitom  vode  od  onečišćenja,  uređenjem
vodotoka i drugih voda i zaštitom od štetnog djelovanja voda. 
            Zaštita od štetnog djelovanja voda obuhvaća djelovanje i mjere za obranu od poplava, obranu od
leda na vodotocima, zaštitu od, erozija i bujica i za otklanjanje posljedica od takvih djelovanja. 
           Hrvatske vode su nositelj  i organizator provođenja preventivnih mjera, pripremnih radnji i mjera
obrane od poplava sukladno Državnom planu obrane od poplava. Predstavljaju najspremniji kapacitet
za  prvi  odgovor  na  poplave,  posjeduju  vlastite  resurse  za  nadzor  vodostaja,  provode  Državni  plan
obrane od poplava te su operativno najvažnija snaga za planiranje, organiziranje i provođenje velike
većine radnji pripravnosti sustava reagiranja u poplavama
 
          Cijelu Istarsku županiju „pokriva“ branjeno područje 22 (BP 22) koje se sastoji od malog sliva 
“Mirna - Dragonja” i malog sliva “Raša – Boljunčica”. 

           Mali sliv „Mirna – Dragonja“ obuhvaća područje gradova: Buje, Buzet, Novigrad, Pazin, Poreč i
Umag,  te  područja  općina:  Brtonigla,  Cerovlje,  Funtana,  Grožnjan,  Kanfanar,  Karojba,  Kaštelir  –
Labinci, Lanišće, Motovun, Oprtalj, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Tar – Vabriga, Tinjan, Višnjan,
Vižinada i Vrsar.

        Mali sliv “Raša – Boljunčica” obuhvaća područje gradova: Labin, Pula, Rovinj i Vodnjan, te
područja općina: Bale, Barban, Fažana, Gračišće, Kršan, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Pićan,
Raša, Sveta Nedelja, Svetvinčenat  i Žminj.

Uzroci i posljedice poplava 

Na branjenom području 22 (BP 22) u 2013.-oj godini imali smo provođenje mjera obrane od poplava u
tri navrata i sva tri su bila u jesenskom periodu i kratkotrajna. Prve dvije obrane su bile preventivne s
pripremnim stanjima (PS) (29./30. 09. i 10./11.11.), dok je kod treće obrane (19./20.11.) zbog obilnih
padalina u vrlo kratkom roku došlo do proglašenja mjera izvanredne obrane od poplava (IO). na dionici
E.22.10. – rijeka Raša-gornji  tok, te mjera redovite obrane (RO) na dionici  E.22.4. – rijeka Mirna-
gornji tok.  

Provedene mjere obrane od poplava

Provođeni su standardnih postupci obrane od poplava za niže stupnjeve mjera obrane od poplava poput
uvođenja dežurstava, ophodnja kritičnih točaka na dionicama na terenu, praćenje vodostaja i prognoza,
obavještavanje županijskih centara 112... 

Kritične lokacije i nužne sanacije sustava obrane od poplava

Za napomenuti je da se intenzitet oborina povećava, a samo trajanje smanjuje. Posljedično dolazi do
stvaranja velikih vodnih valova čija evakuacija  opterećuje  korita, često i  van njihovih mogućnosti.
Obzirom da takve okolnosti nisu više slučajne, već pravilo nužno će biti prilagoditi sustave obrane od
poplava  ovim novim okolnostima.

Izvanrednih aktivnosti nije bilo, već su sve radnje provođene sukladno s Glavnim provedbenim planom
obrane od poplava (GPPOP) od siječnja 2013.   
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Sustav zaštite i spašavanja, te komunikacija na području Istarske županije u dijelu koji se odnosi na
naše područje djelovanja je na zadovoljavajućoj razini.

19. UDRUGE, KLUBOVI I ORGANIZACIJE OD ZNAČAJA ZA  ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

       Pojedine udruge, klubovi i društvene organizacije od posebnog su značaja za cjelokupni sustav
zaštite  i  spašavanja.  U  tim  se  udrugama  stvaraju  specifične  vještine  i  znanja  toliko  potrebna  za
postupanje u slučaju  nesreće ili pak katastrofe. 
            Članovi udruga građana koje se sufinanciraju sredstvima gradskog proračuna direktno su
uključeni u sustav zaštite i spašavanja  kao članovi udruge ili  kao pripadnici postrojbi civilne zaštite. 

Gradsko društvo crvenog križa Labin (GDCK)

PRAVNI TEMELJ I STRATEŠKI OKVIR ORGANIZACIJE CRVENOG KRIŽA KAO
NOSITELJA DIJELA ZADAĆA IZ PODRUČJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Strateški  dokumenti  IFRC-a  (Međunarodne  federacije  društava  Crvenog  križa  i  Crvenog
polumjeseca) naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripreme i odgovor na katastrofe.
Klimatske promjene,  promjene u socijalnoj  strukturi,  velike migracije  ljudi  upozoravaju na nužnost
ustroja i razvoja kvalitetnih i učinkovitih službi unutar nacionalnih društava Crvenog križa za odgovor
na katastrofe. U „Strategiji 2020“, među tri strateška cilja stavlja: spašavanje života, zaštitu sredstava
za život, te jačanje sposobnosti oporavka od katastrofa i kriza. 

 
Statut Hrvatskog Crvenog križa propisuje njegove djelatnosti, te su ovdje navedeni izvadci iz

Statuta iz 2011.g vezani uz djelatnosti iz područja zaštite i spašavanja:

Hrvatski Crveni križ: 
- izvršava obveze Republike Hrvatske kao potpisnice Ženevskih konvencija u dijelu  poslova koji

su mu povjereni,  a u vrijeme mira pripremaju se za djelovanje u slučaju oružanog sukoba za
obavljanje  zadaća  sukladno  odredbama  Ženevskih  konvencija  u  korist  svih  civilnih  i  vojnih
žrtava.

- zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
kao i  međunarodnog humanitarnog prava te  nadzire  njihovu primjenu u oružanim sukobima,
zalaže se za zaštitu svih žrtava i  zaštitu ljudskih prava, surađuju sa državnim tijelima u cilju
poštivanja  međunarodnog  humanitarnog  prava  i  zaštite  znaka  crvenog  križa,  crvenog
polumjeseca i crvenog kristala.

- organizira  i  vodi  Službu  traženja  koja  obavlja  poslove  traženja  za  žrtve  oružanih  sukoba,
prirodnih  katastrofa  i  drugih  nesreća  s  posljedicama  masovnog stradanja,  kao i  mirnodopska
traženja. U Središnjem uredu Hrvatskog Crvenog križa ustrojava i djeluje Nacionalni ured Službe
traženja,  koji  u  slučaju  oružanog  sukoba,  obavlja  zadaće  Ureda  za  informiranje  sukladno
odredbama Ženevskih konvencija   i  obavljaju  aktivnosti  u  skladu sa  Strategijom obnavljanja
obiteljskih veza koju je usvojilo Vijeće izaslanika Međunarodnog pokreta 2007.godine.

         Društvo Crvenog križa Istarske županije kao zajednica udruga gradskih društava s  
         područja Istarske županije prioritetno obavlja:

- unapređenje organizacije Crvenog križa i koordinaciju rada društava Crvenog križa na području
Istarske županije

- unapređenje svih javih ovlasti i ostalih djelatnosti društava Crvenog križa s područja Istarske
županije

- unapređenje i podršku rada mladeži i volonterima Crvenog križa na području Istarske županije
- edukaciju djelatnika i volontera društava Crvenog križa Istarske županije
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Na području  Istarske  županije  djeluje  7  gradskih  (Buje,  Buzet,  Labin,  Pazin,  Poreč,  Pula,  Rovinj)
društava Crvenog križa čiji djelokrug obuhvaća i područja pripadajućih općina. Osim općina, GDCK
Buje još obuhvaća i područja gradova Novigrada i Umaga a GDCK Pula područje grada Vodnjana. Na
ovaj je način cjelokupni teren Istarske županije pokriven djelovanjem ove mreže društava. 

 Osim Zakonom o Hrvatskom  Crvenom križu (NN 77/2010), sudjelovanje Hrvatskog Crvenog
križa u području zaštite i spašavanja obuhvaćen je Zakonom o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07,
38/09,127/10), Uredbom o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova (NN129/11) i
Planom zaštite i spašavanja Republike Hrvatske (96/2010).

U Nacrtu Procjene ugroženosti Grada Labina (Službene novine Labin 13/2011)  i u Procjeni
ugroženosti općine Raša, Gradsko društvo Crvenog križa Labin je definiran kao udruga od značaja za
zaštitu i spašavanje na području grada Labina i općine Raša u situacijama potresa, snježnih oborina i
poledica i epidemiološke i sanitarne opasnosti sa 20 volontera i pripadajućom opremom.

Gradsko društvo Crvenog križa Labin je u sastavu Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina.
Planom zaštite i spašavanja Grada Labina i planovima zaštite i spašavanja općina Kršan, Pićan Raša i
Svete Nedelje koji su doneseni 2012., odnosno 2013.g.i  Planom civilne zaštite Grada Labina od ožujka
2012.g.,  Gradsko  društvo  Crvenog  križa  Labin  ima  svoje  mjesto  u  funkciji  zaštite  i  spašavanja.
Posjedujemo samo odluku o utvrđivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja za općinu Raša. 

Društvo Crvenog križa Istarske županije sudjeluje kao operativna snaga na razini županije što
je propisano Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa
za zaštitu i spašavanje u Istarskoj županiji ( Službene novine IŽ 20/2009, Planom zaštite i spašavanja IŽ
i  Planom  civilne  zaštite  IŽ  (  Službene  novine  IŽ  18/11)  .  U  2012.g.  izrađena  je  radna  verzija
operativnog  plana  Društva  Crvenog  križa  Istarske  županije  za  djelovanje  u  velikim  nesrećama  i
katastrofama, čije se službeno usvajanje očekuje nakon vježbi i eventualnih modifikacija u 2013.g.

Redovne djelatnosti Crvenog križa koje pridonose jačanju kapaciteta za djelovanje u većim 
nesrećama i katastrofama:

PRVA POMOĆ

Jedna od osnovnih djelatnosti Crvenog križa je osposobljavanje za pružanje prve pomoći.
Standard  razvijenih  zemalja  je  5% stanovništva  obučeno  za  pružanje  prve  pomoći.  Nakon

ukidanja obvezne nastave iz  prve pomoći u osnovnim školama znatno je opao broj osposobljenih osoba
za pružanje prve pomoći. 

Osposobljavanju mladih za pružanje prve pomoći  pridonose i školska, županijska i državno
natjecanje  mladeži  Crvenog  križa  koja  su  uvrštena  u  katalog  natjecanja  Ministarstva  školstva  i
obrazovanja.
             U školskoj godini 2012./2013. u svim osnovnim školama Labinštine provedena je radionica
prve pomoći u trajanju od 2 školska sata. Ukupno je bilo uključeno 12 razrednih odjeljenja sve u skladu
kurikulumom zdravstvenog odgoja nadležnog Ministarstva.
Na taj se način svake godine osposobljavaju mladi u školama za školsko natjecanje koje uključuje i
provjeru  znanja  iz  postupaka  pružanja  prve  pomoći.  U Labinu  je  2013.g.  na  školskom natjecanju
učestvovalo  8  ekipa  iz  OŠ  M.  Vlačića  Labin,  OŠ  „I.L.Ribar“  Labin,  OŠ V.Nazora  Potpićan,  OŠ
„I.Batelić“ Raša, OŠ „V.Š Pajo“ Nedešćina,  i  PRO Martinski.  Ona bolja, ekipa iz OŠ „I.L.Ribar“,
sudjelovala je na Međužupanijskom natjecanju mladih održanom u Pazinu i zauzela 5 mjesto.

Tečaj prve pomoći organiziran je i u Ljetnom kampu prijateljstva „Duga“ 2013.g. za 34 djece. 
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), za
članove mladeži i volontere.
U Gradskom društvu Crvenog križa Labin je aktivno 2 predavača prve pomoći liječnika i 5 predavača
prve pomoći laika (profesori i medicinske sestre). Na raspolaganju je i 6 osposobljenih volontera za
realistično prikazivanje ozljeda. 
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Godišnje se na području Istre u prosjeku osposobi 2.000 osoba kroz navedene tečajeve i obuke.
Oko 80% otpada na obveznu obuku vozača. 
U 2013.g. tečaj prve pomoći za vozače u GDCK Labin je završilo 133 osoba, iz područja zaštite na radu
62 osoba te 82 učenika/djece. Napredni  tečaj prve pomoći proveden je i za 7 volontera GDCK Labin.
Tako  osposobljena  ekipa  sudjelovala  je  na  treningu  ekipa  prve  pomoći  u  organizaciji  DCK IŽ U
Špadićima  07.  i  08.09.2013.  i  na  Nacionalnom natjecanju  ekipa  odraslih  Hrvatskog Crvenog križa
održanom u Novigradu 04. i 05.10.2013.g.

Društvo  Crvenog  križa  Istarske  županije  bavi  se  unapređenjem  nastave  prve  pomoći,
usavršavanjem  predavača  i  pripremom  nastavnog  materijala.  Županijsko  društvo  organizator  je
županijskog natjecanja  mladeži  Crvenog križa  na  kojem u  prosjeku godišnje  sudjeluje  50  članova
mladeži.

Jednom godišnje  se  organizira  obnova  znanja  prve  pomoći  za  pripadnike  seniorskih  ekipa
gradskih društava (od kojih je veći dio u županijskom interventnom timu) u obliku vježbi ili natjecanja.
U 2013.g.  tri  gradska društva su obučila  i pripremila ekipe odraslih (Buje, Pazin, Pula).
           Od 2012.g. Hrvatski Crveni križ u programu tečajeva prve pomoći uveo je u obuku prve pomoći
uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (AVD-a)  te su i društva Crvenog križa osposobljena
za održavanje tih tečajeva.

DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI

Ovu redovnu djelatnost  društva Crvenog križa u Istarskoj županiji  provodio je  u suradnji s
Djelatnosti za transfuziologiju OB Pula, te povremeno u suradnji s HZTM iz Zagreba. Poslovi koje u
ovoj  djelatnosti  obavlja  Crveni  križ  su  evidencija,  pozivanje  i  animiranje  darivatelja,  te  jubilarna
priznanja i nagrađivanje darivatelja. Za redovne potrebe u Istarskoj županiji  godišnje se prikupi oko
5.000 doza krvi, čime su podmirene potrebe OB Pula, dok se prijašnjih godina prikupljalo do 6.500
doza, što je stvarni kapacitet. Tijekom 2013.g nastavile su se poteškoće u plasmanu viška krvi u druge
bolničke centre u Hrvatskoj što je za posljedicu imalo značajno smanjenje broj prikupljenih doza u Istri
i održavanje više  akcija sa ograničenim brojem prikupljenih doza. U Istri je ostvareno u prosjeku 2,6
davanja na 100 stanovnika, dok je u 2013.g. bilo 3,2 doze na 100 stanovnika. Usprkos tome zadivljuje
privrženost i posvećenost  darivatelja u ovoj humanoj  aktivnosti i odaziv novih mladih darivatelja. 

U GDCK Labin je u 2013.g. prikupljeno je 658 doza krvi od 379 darivatelja što iznosi 2,91
davanja na 100 stanovnika. U 2012.g. prikupljeno je 567 doza od 355 darivatelja, a 150 darivatelja nije
se moglo uključiti u akciju.. 

U cijeloj  Hrvatskoj  prisutna  je  tendencija  centralizacije  djelatnosti  uzimanja  i  obrade  krvi,
sukladno planiranoj  reorganizaciji  transfuzijske djelatnosti.  Dodajući  tome i racionalizaciju troškova
posljedica je sve prisutnija praksa uzimanja krvi što bliže transfuzijskoj djelatnosti i rjeđe organiziranje
manjih terenskih akcija.
Nastavak ovog trenda vrlo moguće za posljedicu će imati smanjenje broja redovitih darivatelja krvi i u
krajnosti poteškoće oko osiguranja potrebnih doza u hitnim situacijama.
SLUŽBA SPAŠAVANJA ŽIVOTA NA VODI I EKOLOŠKE ZAŠTITE PRIOBALJA

Program Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja sastoji se od tri osnovne
komponente: 

a) Edukacija spasilaca
Služba svake godine vrši animaciju i licenciranje  novih spasilaca.  Licenca spasioca traje tri

godine. Trenutačno na području Istarske županije ima 81 spasilac  sa važećom licencom (21 novih, 39
obnovljenih licenca u 2013.g)
S područja GDCK Labin niti u 2013.g. nema  niti jednog spasioca sa važećom licencom.
U Istri  se  raspolaže  s  2  instruktora  i  1  pripravnikom,  oba  instruktora  prošla  su  u  2013.  tečaj  za
instruktore - specijaliste za spašavanje iz poplava i voditelje čamaca pri HCK, a 2 liječnika posjeduje
napredu edukaciju za predavače prve pomoći na tečajevima za spasioce 
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b) Koordinacija rada spasilaca i suradnja s koncesionarima i drugim subjektima:
Vezano  uz  poslove  zaštite  i  spašavanja,  služba  provodi  procjenu  rizika  na  plažama  po

metodologiji ILSE (International Life-saving Federation) koja ujedno prati standarde FEE (Foundation
for Environmental  Education),  utemeljitelja  Plave zastave.  Na području  Istarske županije  do sad je
izrađeno 15 procjena rizika za plaže, od čega u 1 nova u 2013.g. 

Klub spasilaca na vodi Crvenog križa Istarske županije „Boškarini“ s ciljem unapređenja rada
Službe spašavanja života na vodi, te uključivanja spasilaca u srodne aktivnosti Crvenog križa. 

U planu je formiranje tima za spašavanje u poplavama, a koji će biti ustrojen unutar Službe
spašavanja na vodi. Devetoro spasilaca, članova kluba „Boškarini“, (članovi GDCK Pula) započelo je
krajem 2013.g. obuku za članove interventnog tima za djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama.

c) Prevencija kroz projekt „Sigurnost na vodi“
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.
Radionica obuhvaća sve treće razrede u istarskoj županiji i godišnje u njoj sudjeluje preko 2.000 djece i
preko 100 učitelja. Na ljetnim kampovima i školama plivanja godišnje je obuhvaćeno oko 300 djece, a
u sklopu tih radionica spasioci izvode i pokazne vježbe na plaži.

U školskoj godini 2012./2013. GDCK Labin je radionicu proveo za sve učenike trećih razreda
osnovnih  škola  Labinštine,  ukupno  9  radionica  za  102  učenika,  te  za  34  učesnika  Ljetnog kampa
prijateljstva „Duga 2013“ koji su svi polazili i školu plivanja i skokova u vodi.

2013.g. u Istri je održano 89 radionica „Opasnosti i kodovi sigurnosti na vodi“ obuhvaćeno je
1.401 dijete u školama te 8 radionica i 269 djece u kampovima gradskih društava CK. Također je u
završen (započet u 2012.g.) pilot projekt testiranja predškolske djece s područja Istarske županije za
vještine snalaženja u vodi, kao temelja za planiranje preventivnih projekata u budućnosti. Obuhvaćeno
je sveukupno 262 djece iz dječjih vrtića s područja cijele Istre (Iz Labina 25 djece Dječjeg vrtića „P.
Verbanac“).

Testiranje je pokazalo da postoji  veliki udio djece u dobi od 6 godina (30%) pokazuje loše
snalaženje u vodi i posjeduje strah od vode. To je prilično loš rezultat obzirom na to da smo županija na
moru, te dokazuje potrebu postojanja programa i projekata usmjerenih na rano savladavanje snalaženja
u vodi.

Ekološka zaštita priobalja provedena je jednodnevnom radionicom „Prijatelji mora“ u  Ljetnom kampu
i  integriranim nastavnim danom „More  i  priobalje“  za  učenike  Osnovne  škole  „Ivo Lola  Ribar“  -
PŠVozilići (20 učenika), 10 učenika OŠ „I.G.Kovačić“ Čepić - PŠ Kršan te 40 učenika OŠ „I.Batelić“
Raša. U suradnji sa OŠ Raša održan je i ekološka akcija „Costal clean up“ čime smo se uključili  u
svjetsku ekološku akciju. U suradnji sa Društvom sportova na moru iz Koromačna radionica podvodne
fotografije i ronjenja na dah u tijeku Ljetnog kampa prijateljstva „Duga 2013“, za sve učesnike.  

DISTRIBUCIJA HUMANITARNE POMOĆI

Društva Crvenog križa u istarskoj  županiji  imaju status humanitarne organizacije , te prema
tome prava i mogućnosti  distribucije humanitarne pomoći iz zemlje i inozemstva. Status omogućuje
uvoz donacije hrane i higijenskih potrepština bez carinskih davanja,  a se za ostalu artikle uvoz bez
davanja vrši uz  prethodnu suglasnost Ministarstva.

Isto tako, sva društva na području Županije imaju potreban broj volontera za ovu djelatnost.
 U 2013.g.  u cilju  zaštite  žrtava prirodnih  katastrofa  GD CK Labin je  učestvovao u akciji

prikupljanja pomoći za stradale u potresu na Filipinima iznosom od 1.000,00 kn i organizirao posebnu
akciju kojom je prikupljeno još 305,00 kuna. Za socijalno osjetljive skupine prikupljeno je materijalne
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pomoći  u vrijednosti  111.755,00  kn,  od čega 69.048,41  kn vrijednosti  materijalnih  dobara.  Za iste
skupine raspodijeljena su materijalna dobra u protuvrijednosti  99.390,91 kn.

 
PRIPREMA ZA KATASTROFE I IZVANREDNA STANJA

Poslovi pripreme za katastrofe  podrazumijevaju niz aktivnosti s ciljem učinkovitog djelovanja
u katastrofama. Uloga Crvenog križa u sustavu zaštite i spašavanja podrazumijeva poslove oko prihvata
i  smještaja  stradalih,  službe  traženja  (evidencije  ureda  za  informiranje)  psihosocijalne  pomoći
stradalima,  prve  pomoći  kao  i  nadopune  stručnim  medicinskim  ekipama,  prijeme  i  raspodjele
humanitarne  pomoći,  te  osiguranja  pitke  vode  i  minimuma  higijenskih  uvjeta.  U  Planu  zaštite  i
spašavanja za područje Republike Hrvatske utvrđeno je da svi ustrojeni oblici Hrvatskog Crvenog križa
sudjeluju  u  pružanju  prve  pomoći,  evidentiranju  žrtava,  psihosocijalnoj  pomoći,  evakuaciji  i
zbrinjavanju ugroženih.

U tijeku 2012.g. doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Planovi civilne zaštite grada Labina,
općine Kršan, općine  Sv. Nedjelja i općine Raša.  Informaciju smo evidentirali u medijima i zatražili
uvid ili dostavu. Dobili smo  dokumente Grada Labina, ali ne i od  ostalih jedinica lokalne samouprave.
Sudjelovali smo  27.02.2013. na prijemu u Gradu Labinu povodom Dana civilne zaštite.

 Radi žurnog i učinkovitog odgovora na svaki oblik katastrofe skladu sa smjernicama Hrvatskog
Crvenog  križa  u  Istri  je  formiran  Županijski  interventni  tim  sa  trenutačno  37  članova  iz  redova
volontera i djelatnika Hrvatskog Crvenog križa (iz Labina 4). 
U 2013. godini nastavilo je sa obukom za članove Županijskog interventnog tima. Održani su slijedeći
seminari i treninzi u organizaciji DCK Istarske županije:

 tečaj radio-komunikacije, GPS, satelitski telefon, kartografija za 31 volonter (iz Labina 3)
 osnovni trening službe traženja za 8 volontera
 seminar za smještaj i logistiku za 11 volontera
 procjenu potreba za 19 volontera (iz Labina 1)
 Watsan osnovni za  9 volontera

U organizaciji Hrvatskog Crvenog  križa :
 Watsan-napredni za 2 volontera iz Istre 
 Pripremi i raspodjeli hrane za 3 iz Istre (iz Labina 1)

Na području Istarske županije 10 volontera i djelatnika je raspoloženo za trenere i edukatore za osnovne
treninge (od toga iz Labina 1) .

Prva  pomoć -  U  Labinu  su  organizirane  za  građane  2  pokazne  vježba  prve  pomoći
(reanimacija) s ekipom mladih HCK i kratka provjera znanja sa ciljem animiranja građana za učenje
prve pomoći.

Instruktori prve pomoći  i volonteri na obuci prve pomoći (napredni tečaj) učestvovali su na
zajedničkim vježbana ekipa i na  Nacionalnom natjecanju prve pomoći ekipa odraslih.

Iz Gradskog društva Crvenog križa Labin ima iz prijašnjih godina, 5 volontera osposobljenih za
poslove  službe  traženja,  2  sa  završenim osnovnim treningom organizacije  prihvata  i  smještaja,  2
djelatnika i 2 volontera sa završenom obukom iz procesa procjene situacije, 1 volonter sa završenom
osnovnom obukom osnove radio-komunikacije, 3 sa završenim osnovnim treningom voda i sanitacije i
2 osnovnog treninga iz radio-komunikacije. 

Dvoje je volontera iz Labina tijekom proteklih godina osposobljeno na naprednom tečaju za
osiguranje pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta na nacionalnoj razini i članovi su tima Hrvatskog
Crvenog križa i  međunarodnog regionalnog tima za osiguranje pitke vode. Obučeni  su kompletnom
obukom kao članovi ERU (Emergency respond unit) Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog
polumjeseca  te  su  učestvovali  na  misijama  na  Haitiju  i  u  Sudanu.  Od  njih  dvoje,  trenutno  je  na
raspolaganju Sanja Faraguna koja je ujedno vođa županijskog interventnog tima.

Dvoje  je  djelatnika  DCK IŽ dosad prošlo  obuku za menadžment  u katastrofama,  jedan  je
licencirani edukator službe traženja, a jedan djelatnik prošao je edukaciju za edukatora iz psihološke
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pomoći. Jedan djelatnik  DCK IŽ i jedan volonter, iz GDCK Labin, osposobljeni  su za na treningu
trenera županijskog interventnog tima HCK. Taj volonter je i voditelj županijskog interventnog tima.

Na  području  Istarske  županije  se  tijekom  posljednje  tri  godine  prioritetno  radi  i  ulaže  u
unapređenje volonterskog rada. Trenutačno na području svih 7 gradskih društava Crveni križ raspolaže
s 300-njak volontera, od čega je trećina intenzivno aktivna u stalnom tjednom  angažmanu. GDCK
Labin je 2013.g. imalo 91 volontera koji  su bili  aktivno uključeni  u aktivnosti.  Za potrebe zaštite i
spašavanja trenutno računamo na 22 volontera koji mogu biti uključeni.

Dosad su djelatnici i volonteri sudjelovali na niz lokalnih vježbi zaštite i spašavanja. 2013.g.
učestvovali  smo sa  8 sudionika na združenoj  taktičkoj  vatrogasnoj  vježbi  Javne vatrogasne postaje
Labin, Službe zaštite i spašavanja vatrogasne zajednice Istarske županije i Zavoda za hitnu medicinu
Istarske županije Ispostava Labin u vježbi evakuacije u Centru „Liće Faraguna“ u Labinu. Bili  smo
gosti GDCK Buje na zajedničkoj vježbi evakuacije u Bujama 

U 2013.godini nisu imali potrebe  stvarne intervencije.

Lovačko društvo „ Kamenjarka“ praćenjem stanja u lovištu nije evidentirana pojava većih ugroza 
biljnog i životinjskog svijeta kao ni pojava 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.

Zbog svojih  posebnih  vještina  članovi  društva  važni  su  za  sustav  zaštite  i  spašavanja,  a  što
naročito može doći do izražaja kod organizacija potražnih akcija, prevencije i djelovanja kod pojave
određenih  zoonoza,  naročito  bjesnoće.  U  zimskom  razdoblju,  članovi  društva  redovito  vrše
prihranjivanje divljači, a tijekom ljeta  osiguravaju divljači pitku vodu. 

Društvo  je  u  ovoj  godini  bilo  aktivno  i  tijekom pojave  neautohtone  divljači  (medvjeda)  na
području lovišta, a kroz redovito praćenje njihova kretanja i informiranja javnosti.

ZAKLJUČAK

Iz  ovog Izvješća koji  sadrži skraćenu analizu stanja  sustava zaštite i  spašavanja  na području
Općine možemo konstatirati:
        
         1.   Općina Pićan ima „Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara“ iz
2012.g., Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite iz 2013.G.          

         2. Ustrojen je Stožer ZiS Općine, a članovi Stožera imenovani su u skladu sa svim pozitivnim
zakonskim propisima. Stožer ja sastavljen od stručnih osoba sa područja Općine i šire, te je na visokoj
razini kompetencije za ispunjavanje zadaća ZiS.

        3.  Općina Pićan raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama zaštite i spašavanja od stalno
aktivnih snaga (JVP,  Dom zdravlja,  ekipe HEP-a,  Vodovod,  Komunalno poduzeće,  Hrvatske šume,
Vodoprivreda) . Najveći dio ovih subjekata dostavio je svoja cjelovita izvješća koje je Općinsko vijeće
usvojilo, tako da je u ovom izvješću prikazan samo sažetak njihovog djelovanja u sustavu ZiS.

         4.  Prema ovom Izvještaju pa i analizi, stanje zaštite i spašavanja u Općini Pićan je na razini koja
osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima tako i u
izvanrednim situacijama.
  
         5. Sukladno zakonskim odredbama ustrojena je postrojba civilne zaštite opće namjene Općine
Pićan. 

…………………………………………………………………………………………………….
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2.

Na  temelju  članka  28.  stavka  1.  Zakona  o  zaštiti  i  spašavanju  („Narodne  novine“  broj  174/04.,
79/07.,38/09.  i  127/10)  i  članka  18.  Statuta  Općine  Pićan,  pročišćeni  tekst  (Službene  novine
OpćinePićan 2/12 ), Općinsko vijeće Općine Pićan na  sjednici održanoj dana 4. ožujka 2014. godine
usvojilo je

               

ZAKLJUČAK
o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava

zaštite i spašavanja na području Općine Pićan za 2014. – 2016.godine

I

           Donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  na području
Općine Pićan za 2014.– 2016. g.

II

  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za
2014. – 2016.g. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka.

III

Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja,  a objavljuje  se u «Službenim novinama»
Općine Pićan.

Klasa: 021-05/14-01/1

Urbroj: 2144/05-01-14-

Pićan, 04. ožujka 2014.

                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća
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UVOD

SMJERNICE  ZA  ORGANIZACIJU  I  RAZVOJ  SUSTAVA  ZAŠTITE  I  SPAŠAVANJA  NA
PODRUČJU OPĆINE PIĆAN ZA 2014. – 2016. GODINU

I. 
        Sukladno  razmjeru  opasnosti,  prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa s  ciljem
zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih  dobara  te  okoliša  kao i ravnomjernog  razvoja svih  nositelja
sustava zaštite i spašavanja (stožeri, civilna zaštita, vatrogastvo, udruge građana od  značaja  za zaštitu i
spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u  okviru redovne djelatnosti), a
koristeći polazišta i zaključke iz Izvještaja o sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Pićan ( u
nastavku teksta Općina) za 2014. godinu, donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine za razdoblje od  2014.-2016. godine (dalje u tekstu: Smjernice).
         Cilj  Smjernica za organizaciju i  razvoj sustava zaštite i  spašavanja na području Općine  za
razdoblje  od  2014.-2016.  godine je  osigurati  postupnu  i  kontinuiranu  izgradnju  sustava  zaštite  i
spašavanja  koji  će s  jedne strane osigurati  najvišu razinu spremnosti  za provedbu  zadaća zaštite i
spašavanje stanovništva i materijalnih dobara na području Općine  u složenim uvjetima prirodnih  ili
drugih većih nesreća odnosno katastrofa.
         Ostvarivanje ciljeva aktivnosti koje su predviđene Smjernicama podrazumijeva potrebu izgradnje
učinkovitog  sustava  zaštite  i  spašavanja  temeljenog  na  realnoj  Procjeni  ugroženosti  stanovništva,
materijalnih  i  kulturnih  dobara,  ali  uz  maksimalno  uvažavanje  dostignutog  stupnja  opremljenosti  i
uvježbanosti trenutnih  operativnih snaga čime će se izbjeći dupliranje kapaciteta i osigurati racionalan
pristup u trošenju proračunskog novca.
         Daljnji  razvoj  sustava  ZiS u  Općini  treba  temeljiti  na  Procjeni  ugroženosti  stanovništva,
materijalnih  i  kulturnih  dobara  Općine,  ali  uz  uvažavanje  cjelovite  analize  stanja   sustava  ZiS  u
prethodnom razdoblju i zakonskih propisa i procedura koje definiraju ovo područje.
         Sukladno tome razvoj sustava ZiS Općine za razdoblje od  2014.-2016. godine treba usmjeriti
prema sljedećim aktivnostima:
OKVIR I POLAZIŠNE OSNOVE
1. Osnova za izradu Smjernica je Zakon o zaštiti i spašavanju. 
2. Smjernice  određuju  smjer  razvoja  sustava  zaštite  i  spašavanja  u  Općini  u  okviru  jedinstvenog

sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj. 
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3. Razvoj  sustava  zaštite  i  spašavanja  je  kontinuirani  i  kreativni  proces  kojim  će  se  sukcesivno
razvijati i usavršavati sustav radi dosezanja najviših standarda potrebnih za provedbu zadaća zaštite
i spašavanja. 

4. Sustav zaštite  i  spašavanja  je  oblik pripremanja  i  sudjelovanja  sudionika zaštite i  spašavanja  u
reagiranju  na  nesreće,  velike  nesreće  i  katastrofe  te  ustrojavanja,  pripremanja  i  sudjelovanja
operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na nesreće, velike nesreće i katastrofe
i otklanjanju njihovih mogućih uzroka i posljedica.

5. Smjernicama za razvoj zaštite i spašavanja za Općina, utvrđuju se međusobna prava i obveze svih
subjekata i sudionika zaštite i spašavanja kroz plansko pripremanje, osposobljavanje, opremanje i
uvježbavanje  njihovih  organiziranih  operativnih  snaga  kao  i  način  međusobne  koordinacije  u
izvršavanju zadaća zaštite i spašavanja radi što kvalitetnijeg razvoja sustava zaštite i spašavanja.

6. Polazište za razvoj sustava zaštite i spašavanja je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara te Plan zaštite i spašavanja u sklopu kojega je i Plan civilne zaštite Općine, kao i
standardni operativni postupci koji iz toga proizlaze.

1. PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

         Cilj:  Ažurirati  Procjenu ugroženosti kojom su utvrđena stvarna razina i vrsta ugroženosti i
mogućih opasnosti, kao i njihovih posljedica na stanovništvo, materijalna i kulturna dobra na području
Općine. Procjena je osnova za utvrđivanje potrebnih snaga, sredstava i opreme (svih resursa),  kojima
će se  na najučinkovitiji način spriječiti nastajanje ili umanjiti posljedice moguće nesreće ili katastrofe.
         U skladu sa zakonskim odredbama  neophodno je:

         a) ažurirati Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine. 
          Nositelji: - Radna grupa za izradu Procjene ( Ovlaštenik)
          - Općinski načelnik
          - Općinsko vijeće
           Rok: do kraja listopada 2014. godine.

b) Ažurirati Planove ZiS Općine  kojima će se utvrditi optimalna organizacija, aktiviranje i djelovanje
sustava zaštite i spašavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaća sudionika, a posebno operativnih
snaga u provedbi mjera ZiS uključivo sa mjerama CZ. Ovim će se planovima osigurati učinkovito, ali i
racionalno korištenje svih raspoloživih resursa.

             Nositelji:  - Ovlaštenik 
             - Općinski načelnik
             -Općinsko vijeće.

              Rok: do kraja ožujka 2015. godine.

  
2. . PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA  I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
Cilj:  U skladu s odredbama Zakona o zaštiti  od požara da jedinice lokalne i  područne (regionalne)
samouprave  skrbe  o  stanju  zaštite  i  spašavanja  na  svom  području  sukladno  zakonu,  propisima
donesenim na temelju zakona, planovima zaštite od požara, općim aktima i drugim odlukama, u izradi
je nova Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara, budući da postojeća Procjena i Plan,
koji  su  doneseni  2003.  godine  nisu  ažurirani.  Za  donošenje  Plana  zaštite  od  požara  potrebno  je
prethodno mišljenje nadležne policijske uprave, te prethodno mišljenje  Vatrogasne zajednice Istarske
županije na dio Procjene koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz minimalna mjerila
dana posebnim propisom kojim se uređuje područje vatrogastva.
         Procjenu ugroženosti od požara potrebno je ažurirati najmanje jednom u pet godina.
  Nositelji:  - Tim stručnjaka za izradu Procjene i Plana ( Ovlaštenik)
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                   - Općinski načelnik, općinsko vijeće.

                   -  Rok: prosinac 2014.

        3. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

         Cilj:  Osigurati  adekvatnu  veličinu  operativnih  snaga  koje  će  na  osnovu  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. 

a) Stožer zaštite i spašavanja Općine Pićan
         Stožer zaštite i spašavanja Općine je stručna potpora Načelniku  kod rukovođenja i zapovijedanja
operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe.
         Stožer  je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje treba pripremiti kvalitetne i utemeljene
prijedloge koji će gradonačelniku omogućiti donošenje prave i pravovremene 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 u 2014. -
2016. godini  izvršiti:
 

- Obuka članova Stožera zaštite i spašavanja 
- Opremanje Stožera zaštite i spašavanja osobnom i skupnom opremom

b) Vatrogasno zapovjedništvo i postrojba
         Javna vatrogasna postrojba Labin i u 2014. – 2016. godini treba biti najznačajniji operativni
kapacitet sustava zaštite i spašavanja - u spremnosti 24 sata dnevno. Kao okosnica ukupnog sustava ZiS
na području Općine JVP Labin  treba svoje  zadaće provoditi sukladno Programu rada Zapovjednika
JVP, a naročito poslove na pripremi i provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za RH.

    U cilju provedbe zadaća iz navedenih Programa potrebno je izraditi  Operativni plan motrenja,
čuvanja i ophodnje Područne vatrogasne zajednice (PVZ Labin) za 2014. – 2016. godinu i dostaviti ga
svim sudionicima njegove provedbe.

   Analiza  stanja,  a  naročito  izvješće  zapovjednika  JVP  Labin  govore  o  redovitoj  provedbi
preventivnih i operativnih zadaća, te posebno o redovitoj obuci operativnih djelatnika u JVP. Iznimno
dobru suradnju JVP sa ostalim sudionicima ZiS na području Općine treba nastaviti i u 2014. - 2016.
godini. Treba pokušati naći i mogućnost za uključivanje JVP Labin u provedbu nacionalnog Programa
edukacije iz područja ZiS. 
         PVZ Labin i dalje će skrbiti o radu i nabavci opreme za DVD Pićan, te  osposobljavanju njihovih
članova. Tijekom 2014. godine potrebno je izvršiti analizu izdvajanja financijskih sredstava temeljem
zakona  o  vatrogastvu  u  PVZ  (gradovi,  HŠ,  osiguravajuća  društva),  te  poduzeti  radnje  u  cilju
poboljšanja financiranja. Cilj je ove analize osigurati dostatna sredstva za normalan rad PVZ Labin u
cjelini. 
         Nositelj: PVZ Labin 
         Rok:  do kraja godine.  
 

c) Službe i  postrojbe  pravnih osoba i  središnjih  tijela  državne  uprave koje  se  zaštitom i
spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti

Na osnovu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada, a u skladu
sa člankom 29. Zakona o ZiS RH, potrebno je precizno odrediti operativne snage zaštite i spašavanja, te
posebno pravne osobe od interesa za ZiS Općine (ljudstvo, oprema i materijalna sredstva). Ove službe
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zajedno sa JVP trebaju biti okosnica sustava zaštite i spašavanja na području Općine (IDZ - ispostava
Labin, KP „1 Maj“ Labin, HEP- pogon Labin, „Vodovod“ Labin i drugo). U skladu sa objektivnim
proračunskim mogućnostima treba poduprijeti njihovo djelovanje (posebno HMP), ali ih istovremeno
sporazumom obvezati na izvršavanje određenih zadaća iz područja ZiS.

Sa svim službama središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj
redovitoj  djelatnosti  (Policijska postaja Labin, Hrvatske vode, inspekcijske službe i dr.) potrebno je
ostvariti djelatnu suradnju naročito u području razmjene podataka, informacija i iskustava.   
         Nositelj: Općinski načelnik (na prijedlog Stožera).

   Rok:  do kraja prosinca 2014. godine.

        e) Udruge građana od značaja za sustav zaštite i spašavanja Općine
         Temeljem Procjene ugroženosti, ali i Plana ZiS, potrebno je u tijeku 2014. godine odrediti udruge
građana koje su od posebnog značaja za sustav ZiS te precizirati njihove zadaće u slučaju veće nesreće
ili katastrofe. Isto tako važno je odrediti način njihovog angažiranja u takvim slučajevima. U sadašnjim
uvjetima jasno je reguliran rad GSS i  DVD temeljem Zakona o H GSS i Zakona o vatrogastvu, te
djelomično  Crvenog  križa,  dok  je  područje  angažiranja  ostalih  udruga  uglavnom   nedefinirano.
Koncepcija prema kojoj su pripadnici udruga građana Općine ujedno i pripadnici postrojbi CZ je dobra
jer  definira zakonski okvir njihovog djelovanja. Udruge od posebnog interesa za sustav ZiS Općine
potrebno je tijekom 2014. i 2015. g. godine sporazumno obvezati na provedbu zadaća iz područja ZiS. 
          Nositelji: Općinski načelnik sa općinskim  službama.
          Rok:  tijekom  2014. i 2015. godine.
       

d)   Postrojba civilne zaštite
         Općinski načelnik i  zapovjednik postrojbe tima Civilne zaštite Općine imaju pred sobom vrlo
odgovornu  zadaću zapovijedanja  snagama CZ Općine  i  suradnju sa ostalim operativnim snagama.
Zapovijedanje  je uz upravljanje  ključ u izvršenju zadaće,  a treba imati  na umu da je postrojba CZ
zapravo pričuvna snaga čije pripadnike treba najprije pozvati u postrojbu, mobilizirati, opremiti i tek
nakon toga pravilno angažirati na zadaćama za koje su osposobljeni.

Iako  je  PUZS  Pazin  provoditelj  mobilizacije  CZ,  zapovjednik  postrojbe  CZ  je  neposredni
izvršitelji funkcije zapovijedanja, od prijema pripadnika CZ na mobilizacijskom zborištu do njihovog
angažiranja  i  kasnije  demobilizacije.  Upravo je  izvršenje  mobilizacije  i  zapovijedanje  snagama CZ
područje u kojem je zapovjedni  sastav CZ Općine  najmanje  educiran,  pa je u narednom razdoblju
prioritetna zadaća edukacija  Zapovjednika postrojbi  CZ Općine u izvršavanju prijema i ustrojavanju
postrojbi na mobilizacijskom zborištu i zapovijedanju postrojbe u izvršenju namjenskih zadaća. 
         U 2014., 2015. i 2016. godini potrebno je planirati   osposobljavanje obveznika civilne zaštite
Općine Pićan.
         Kontinuirana zadaća u sustavu ZiS je opremanje operativnih snaga - Stožera ZiS, postrojbi civilne
zaštite , te drugih pravnih osoba i specijaliziranih udruga građana za postupanje u aktivnostima zaštite i
spašavanja,  osobnom  opremom  (rukavice,  kombinezon,  kaciga  i  slično),  u  skladu  sa  donesenom
Procjenom ugroženosti. 
          Nositelj: Općinski načelnik i Zapovjednik postrojbe CZ Općine.

  4.  SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA I SPAŠAVANJA
 

          Cilj: uspostava sustava javnog uzbunjivanja  i  obavještavanja  građana  koji  će  omogućiti
pravovremeno sklanjanje, evakuaciju ili neki drugi oblik zaštite u slučaju veće nesreće ili katastrofe. 

    Nositelj  ukupnog sustava uzbunjivanja  građana na području Istarske županije  je  ŽC 112 sa
sjedištem u Pazinu, koji osigurava stabilnost sustava uzbunjivanja, ali i obavijesti građanima. Iz analize
stanja je  vidljivo kako rekonstruirani  postojeći  sustav za sada zadovoljava potrebe,  ali  će razvojem
naselja i  poslovnih zona biti  potrebno njegovo širenje. U narednom razdoblju sustav bi se slijedom
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razmještaja subjekata koji  u proizvodnom procesu koriste opasne tvari, ili  se u njihovim prostorima
okuplja veći broj ljudi trebao širiti na područje gospodarskih zona.

    Urbanističkim i detaljnim prostornim planovima, a u skladu sa odredbama Prostornog plana
Općine potrebno je urediti zahvate u prostoru koji definiraju uspostavu sustava javnog uzbunjivanja,
uzbunjivanja i obavještavanja građana 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 sl.). Potrebno je također osigurati isticanje znakova za javno uzbunjivanje na svim
mjestima u kojima boravi  veći broj ljudi (dvorane, škole, dom zdravlja, supermarketi i druga mjesta).
Izmjenama i dopunama GUP-a Sv.Nedelje i UPU-ima treba osigurati zahvate u prostoru neophodne za
zaštitu i sklanjanje stanovništva.

    
         Nositelj: - UO za komunalni sustav i prostorno planiranje,
         - Investitori, Vlasnici objekata,
         - Općinski načelnik i Općinsko vijeće.
           Rok:  trajna zadaća.

5.  EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

         Cilj:  podizanje ukupne razine svijesti  građana 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. 

   Posljedice nesreće, u pravilu, budu daleko veće kod needuciranog i neosposobljenog stanovništva,
upravo zbog nesnalaženja i neznanja. Stoga je u i  narednoj godini edukaciji potrebno posvetiti dužnu
pažnju, a posebno kroz:
- edukaciju stalno spremnih snaga (JVP i DVD, HMP, H GSS, operateri koji koriste opasne tvari),
- edukaciju Stožera ZiS,  Zapovjednika postrojbi CZ,
- edukaciju članova udruga građana koje su od značaja za sustav ZiS,
- edukaciju građana, posebno najmlađih, putem subjekata koji se bave ZiS (JVP, HMP, ZZJZ, , Udruge 
građana), uključivo sa nastavkom provedbe Nacionalnog programa edukacije,
      - informiranja građana putem sredstava javnog informiranja.

Dan CZ, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan CK, Dan broja 112, Dan planeta zemlje,
Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva, a što znači da ove datume treba
iskoristiti  za  prezentaciju  rada  i  dostignuća  sudionika  zaštite  i  spašavanja  (preferirati  zajedničke
aktivnosti). 
         Nositelji:  - Stožer ZiS 
         - Voditelji i zapovjednici operativnih snaga i udruga građana
         - Škole i vrtići
         - Općinska uprava. 
          Rok:  Trajna zadaća.

6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

         Cilj: 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 Općine. Stoga
je, u Proračunu Općine, u skladu sa ostalim propisima, potrebno ugraditi slijedeće stavke:

a) sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu )

39



Sredstva za provođenje zaštite i spašavanja
b)   Sredstva za provođenje zaštite i spašavanja
b) sredstva za redovne službe i djelatnosti  – sudionicima u sustavu zaštite i spašavanja (HMP,

komunalni servis i sanitarne usluge,  vodoprivreda i sl.)
c) sredstva  za  provođenje  zaštite  i  spašavanja  (edukacija,  opremanje,  intelektualne  usluge,

promidžba, vježbe, djelovanje snaga i slično).

          Opremanje operativnih snaga zaštite i spašavanja treba nastaviti sukladno planovima opremanja
redovitih službi, dok kod opremanja pričuvnih snaga treba uvažavati trenutno gospodarsko stanje ali i
izbjeći dupliranje snaga, sredstava i troškova. Financijski izdaci u 2014.-2016. godine moraju biti izraz
objektivnih potreba i stvarnih financijskih mogućnosti Općine .             

 Pored navedenih sredstava u proračunu Općine su planirana i sredstva za pravne osobe koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje  redovne djelatnosti  – za aktivnosti  kao što su sanacija
divljih  odlagališta,  održavanje  gradskog  deponija,  priprema  za  izgradnju  deponija,  održavanje
nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće javnih površina, program suzbijanja zaraznih bolesti i slično. 
          Nositelji: Općinski načelnik, Općinsko  vijeće

          Rok: Do 01.01.2014., 01.01.2015. i 01.01.2016. g. – donošenje Proračuna

   
   7. SURADNJA NA POLJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

         Cilj: 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 Općine je iznimno dobra. U narednoj
2014.-2016.  godini  ovu  je  suradnju  potrebno  unaprijediti,  posebno  kroz  poduzimanje  zajedničkih
napora za dodatnu edukaciju članstva različitih sudionika ZiS, te osobito civilnog  stanovništva.
           Operativne snage zaštite i  spašavanja  i  sve ostale  pravne osobe koje  se bave zaštitom i
spašavanjem u okviru svoje redovne djelatnosti, udruge građana koje se bave zaštitom i spašavanjem i
sve  fizičke  osobe,  dužne  su  poduzimati  mjere  zaštite  i  spašavanja  u  okviru  svojih  nadležnosti  i
mogućnosti,  sve  u  cilju  što  kvalitetnijeg  i  učinkovitijeg  sustava  zaštite  i  spašavanja  na  području
Općine .
         Nositelji: svi sudionici ZiS 
         Rok:  Trajna zadaća.

 8.IZVRŠENJE ZADAĆA U SKLADU SA PROGRAMOM AKTIVNOSTI U   PROVEDBI  
    POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA  REPUBLIKU   
    HRVATSKU U 2014. GODINI

Cilj: stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora.

Programom aktivnosti utvrđuju 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 u 
2014. -2016. godini  predviđa se:

- razrada prema zadaćama koje će definirati Vlada RH.
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PRILOZI:

- Financiranje sustava zaštite i spašavanja Općine Pićan za 2014. – 2016. g.- Tabela    
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	OKVIR I POLAZIŠNE OSNOVE
	Cilj: Osigurati adekvatnu veličinu operativnih snaga koje će na osnovu 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.


