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2. Odluka o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi na prijedlog Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Pićan 
 

KLASA: 021-05/20-01/3 

URBROJ: 2144/05-03-01-20-4 

Pićan, 28. veljače 2020. godine 

 

 Temeljem članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18) i 

članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18), 

Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 28. veljače 2020. godine donosi  

 

O D L U K U 

o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Pićan 

 

Članak 1. 

Sastavni dio ove Odluke čini Izvješće o provedenom javnom uvidu koje se nalazi u privitku. 

 

Članak 2. 

Prihvaćaju se primjedbe na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pićan (u daljnjem tekstu: Program), a koje su 

pristigle tijekom javnog uvida koji je trajao od 15. do 30. srpnja 2019. godine: 

1. pod rednim brojem 1., kojom se traži uključivanje k.č. 8158/1 i k.č. 8158/2, k.o. Pićan u 

Program, kao površine određene za prodaju, 

2. pod rednim brojem 5., 6. i 8., kojom se traži uključivanje k.č. 7147/1, k.o. Pićan u Program, 

kao površina određena za zakup, 

3. pod rednim brojem 7., kojom se traži da se k.č. 7150, k.č. 7170/2 i k.č. 7171, sve k.o. Pićan, 

odrede kao površine namijenjene za prodaju, 

4. pod rednim brojem 9., kojom se traži da se k.č. 732, k.č. 746 i k.č. 747, sve k.o. Pićan, odrede 

kao površine namijenjene za prodaju. 

 

Članak 3. 

Ne prihvaćaju se primjedbe na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pićan (u daljnjem tekstu: Program), a koje su 

pristigle tijekom javnog uvida koji je trajao od 15. do 30. srpnja 2019. godine: 

1. pod rednim brojem 2., kojom se traži da se k.č. 7144/1, k.o. Pićan, odredi kao površina 

namijenjena za prodaju, 

2. pod rednim brojem 3., kojom se traži da se k.č. 7132, k.č. 7133 i k.č. 7134, sve k.o. Pićan, 

odrede kao površine namijenjene za prodaju, 

3. pod rednim brojem 4., kojom se traži da se k.č. 7142, k.č. 7144/1 i k.č. 7144/2, sve k.o. Pićan, 

odrede kao površine namijenjene za prodaju, 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 
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Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM UVIDU 

 

NAZIV AKTA:  Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Pićan 

VRIJEME TRAJANJA SAVJETOVANJA: od 15. do 30. srpnja 2019. godine do 14:00 sati 

CILJ SAVJETOVANJA: Prikupljanje primjedbi fizičkih i pravnih osoba na Prijedlog Programa 

  raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Pićan 

NAČIN OBJAVE JAVNOG UVIDA: Službene internetske stranice Općine Pićan (www.pican.hr), 

javno glasilo (Glas Istre), oglasna ploča 

Redni 

broj 

Ime i prezime/naziv 

sudionika/ce savjetovanja 

Tekst primjedbe 

1. Boris Bilić 

Predlažem da se u Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Pićan uključe 

sljedeće čestice: k.č. 8158/1, pašnjak i k.č. 8158/2, oranica, 

oboje k.o. Pićan, broj ZK uloška 3614. Predlažem da se čestice 

namijene za prodaju. Napominjem da sam u posjedu navedenih 

zemljišta, što je i upisano u posjedovni list. U privitku prilažem 

izvadak iz zemljišne knjige i posjedovni list. 

2. Ilić Serđo 

Dajem primjedbu glede k.č. 7144/1, k.o. Pićan, budući da istu 

koristim od početka 70-ih godina te bi volio otkupiti u dijelu 

kojeg obrađujem i koristim. 

3. Mladen Ružić 

Dajem primjedbu glede k.č. 7132, 7133 i 7134, k.o. Pićan, 

budući da iste koristim od 70-ih godina te bi volio otkupiti dio 

koji koristim u cijelosti. 

4. Rovis Slavio 

Dajem prigovor glede k.č. 7142, 7144/1 i 7144/2, sve k.o. Pićan 

budući da iste koristim od 1970-ih godina te bih volio iste 

otkupiti u dijelu koje koristim. 

5. Branko Jakovčić 

Molim Vas da k.č. 7147/1, k.o. Pićan uključite u Program 

raspolaganja. Radi se o zemljištu koje obrađujem kao vinograde 

(pašnjak i šuma). 

6. Denis Težak 
Molim Vas da k.č. 7147/1, k.o. Pićan uključite u Program 

raspolaganja. Molim da se parcela namijeni za zakup. 

7. Željko Krulić 

Predlažem da se u Programu sljedeće čestice: k.č. 7150, 

vinograd, k.č. 7170/2, vinograd i k.č. 7171, vinograd, k.o. 

Pićan, namijene za prodaju, a ne za zakup. 

8. Dalibor Švić 

Molim Vas da k.č. 7147/1, k.o. Pićan uključite u Program 

raspolaganja (zakup). Radi se o zemljištu koje obrađujem kao 

vinograde. 

9. Krešimir Bocak 
Molim Vas da k.č. 732, k.č. 746 i k.č. 747, sve k.o. Pićan, 

umjesto za zakup namijenite za kupnju. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

http://www.pican.hr/
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3. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 

2020. godinu 

 
KLASA: 021-05/20-01/3 

URBROJ: 2144/05-03-01-20-6 

Pićan, 28. veljače 2020. godine 

 

 Na temelju članka 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(„Narodne novine“ br. 29/19, 98/19), te članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine 

Pićan“ br. 6/18), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj 28. veljače 2020. godine donosi  

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe 

birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan 

za 2020. godinu 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se raspoređuju sredstva za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste 

grupe birača u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2020. godinu. 

 

Članak 2. 

Sredstva predviđena ovom Odlukom, osiguravaju se u Proračunu Općine Pićan u iznosu koji 

se određuje prilikom donošenja Proračuna. 

Ukupni iznos sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u 

Općinskom vijeću Općine Pićan za 2020. godinu iznosi 16.800,00 kuna. 

 

Članak 3. 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Pićan imaju političke 

stranke i vijećnici izabrani s liste grupe birača koji su zastupljeni u Općinskom vijeću Općine Pićan, 

sve do isteka mandata. 

Sredstva se raspoređuju strankama i vijećnicima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u 

Općinskom vijeću Općine Pićan na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika 

Općinskog vijeća, tako da pojedinoj političkoj stranci i vijećniku izabranom s liste grupe birača 

pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika na dan konstituiranja vijeća. 

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama i vijećnicima 

izabranima s liste grupe birača pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po 

svakom članu Općinskog vijeća. 

 

Članak 4. 

Političkim strankama i vijećnicima izabranima s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom 

vijeću Općine Pićan, raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu za 2020. godinu na način da se 

utvrđuje mjesečni iznos za pojedinu stranku ili vijećnika kako slijedi: 

 

 
STRANKA / 

LISTA GRUPE BIRAČA 
Broj članova u vijeću IZNOS mjesečno 

1. IDS 
5 

(1 član podzastupljenog spola) 
637,46 

2. HSS 3 374,97 

3. Koalicija ID-SU 2 249,88 
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4. LGB Jasmina Slivar 
1 

(1 član podzastupljenog spola) 
137,69 

UKUPNI IZNOS mjesečno 1.400,00 

 

Članak 5. 

Iznos sredstava iz prethodnog članka bit će isplaćen iz Proračuna Općine Pićan za 2020. 

godinu na račun političkih stranaka i liste grupe birača. 

Sredstva se doznačuju tromjesečno na žiro račun političkih stranaka i listi grupe birača. 

Raspored sredstava iz članka 4. ove Odluke primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine do 31. 

prosinca 2020. godine. 

U pogledu korištenja sredstava, podnošenja financijskih izvještaja i drugih prava i obveza u 

vezi s provedbom ove Odluke, političke stranke i članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe 

birača dužni su postupati u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe („Narodne novine“ br. 29/19, 98/19). 

 

Članak 6. 

Na sva pitanja koja se odnose na raspored sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih 

članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan, a nisu uređena ovom Odlukom, primjenjuju 

se odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ( „Narodne novine“ br. 

29/19, 98/19). 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavljuje se u Službenim 

novinama Općine Pićan. 

 

Općinsko vijeće Općine Pićan 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika 
 

KLASA: 021-05/20-01/3 

URBROJ: 2144/05-03-01-20-7 

Pićan, 28. veljače 2020. godine 

 

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 28/10), članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), a na 

prijedlog Načelnika Općine Pićan, Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 28. 

veljače 2020. godine donosi sljedeću  

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće  

službenika i namještenika 

 
Članak 1. 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Općine Pićan“ 

br. 12/10, 10/13, 5/15), mijenja se na sljedeći način: 

iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi: 

„4. Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju,  

koeficijent: 3,05“. 

Točka 4. postaje točka 5., a točka 5. postaje točka 6. 
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Članak 2. 

Preostali dio Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove 

Odluke ostaje neizmijenjen. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

5. Odluka o dopuni Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim 

djelatnostima 
 

KLASA: 021-05/20-01/3 

URBROJ: 2144/05-03-01-20-8 

Pićan, 28. veljače 2020. godine 

 

Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18), i 

članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Općinsko vijeće Općine 

Pićan na sjednici održanoj dana 28. veljače 2020. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o dopuni Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju  

komunalnim djelatnostima 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pićan je na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2019. godine usvojilo Odluku 

o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima („Službene novine Općine 

Pićan“ br. 8/19). 

Članak 2. 

Članak 2. Odluke iz članka 1. ove Odluke dopunjuje se na sljedeći način: 

 točka 6. stavka 1. dopunjuje se na način da se ispred riječi „održavanje sportskih objekata u 

vlasništvu Općine“ dodaju riječi „izgradnja i“, 

 iza točke 15. stavka 1. dodaju se nove točke koje glase:  

„16. izgradnja i održavanje kanalizacije 

17. izgradnja i održavanje javnih sanitarnih čvorova 

18. održavanje sportskih terena i pješačkih staza 

19. održavanje školskih zgrada 

20. održavanje ostalih objekata u vlasništvu Općine 

21. izgradnja i održavanje telekomunikacijskih sustava“. 

 iza stavka 16. koji glasi „Pod sanacijom onečišćenog okoliša (…)“ dodaju se novi stavci koji 

glase: 

„Pod izgradnjom i održavanjem kanalizacije podrazumijeva se izgradnja i održavanje 

kanalizacije, tj. sustava odvodnje otpadnih voda, oborinskih voda ili potencijalno štetnih 

tekućina kroz podzemne kanale. 

Pod izgradnjom i održavanjem javnih sanitarnih čvorova podrazumijeva se izgradnja i 

održavanje sanitarnih objekata za javnu upotrebu. 

Pod održavanjem sportskih terena i pješačkih staza podrazumijeva se održavanje igrališta 

i drugih terena namijenjenih za sport, okolnih zelenih površina, objekata u sklopu igrališta i 

pješačkih staza. 
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Pod održavanjem školskih zgrada podrazumijeva se održavanje zgrada koje su namijenjene 

za održavanje školske nastave i boravak djece osnovnoškolskog uzrasta. 

Pod održavanjem ostalih objekata u vlasništvu Općine podrazumijeva se održavanje svih 

ostalih objekata u vlasništvu Općine koji nisu gore navedeni, a koji predstavljaju značaj za 

lokalno stanovništvo. 

Pod izgradnjom i održavanjem telekomunikacijskih sustava podrazumijeva se izgradnja i 

održavanje tehnologije, objekata, vodova, mreže i uređaja koji služe u telekomunikacijske i 

informatičke svrhe.“ 

Članak 3. 

Preostali dio Odluke iz članak 1. ove Odluke ostaje neizmijenjen. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Pićan za 

2019. godinu 
 

KLASA: 021-05/20-01/3 

URBROJ: 2144/05-03-01-20-9 

Pićan, 28. veljače 2020. godine 

 

          Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) 

i članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan broj 6/18) Općinsko vijeće, na 

sjednici održanoj dana 28. veljače 2020. godine donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 

Općinsko vijeće Općine Pićan prihvaća Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području 

Općine  Pićan za 2019. godinu. 

 

Članak 2. 

 

Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2019. godinu čini  

sastavni dio ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u  «Službenim novinama Općine    

Pićan» . 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 
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IZVJEŠĆE O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  NA PODRUČJU OPĆINE PIĆAN  

 

ZA 2019. GODINU  

 

 
Pićan, veljača 2020. 

 
 

Sadržaj 

 

 

Uvod 

1. Procjena ugroženosti  

2. Stožer civilne zaštite  

3. Vatrogastvo  

4. Služba civilne zaštite VZIŽ  

5. Pravne osobe od značaja za sustav civilne zaštite 

6. Županijski zavod za javno zdravstvo  

7. Zavod za hitnu medicinu Istarske županije 

8. KP „ 1 Maj Labin“ 

9. KP Vodovod Labin  

10. Istarski vodovod Buzet 

11. Veterinarska ambulanta Labin 

12. Udruge, klubovi i organizacije u sustavu civilne zaštite 

13. Zaključak 

 

 
UVOD 

 

 

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 - u daljnjem 

tekstu: Zakon) dana 01. kolovoza 2015. godine sustav zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj uređen 

je kao sustav civilne zaštite, a čime se ne samo formalno, već i suštinski mijenjaju određeni oblici i 

sadržaji u provedbi mjera i aktivnosti radi spašavanja ljudskih života, materijalnih dobara i okoliša u 

velikim nesrećama ili katastrofama. 

Jedna od osnovnih novina Zakona je jasnije propisivanje nadležnosti sudionika i operativnih 

snaga u sustavu civilne zaštite po pitanjima značajnim za integriranje svih djelatnosti snaga, tijela i 

općenito jačanje sposobnosti cjelokupnog sustav za djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama. 

Ovim su Zakonom preciznije i drugačije uređene zadaće i odgovornosti JLiP(R)S u pripremi, 

organizaciji i provedbi mjera civilne zaštite, a izvršene su i određene promjene u smislu kompatibilnosti 

sa zakonodavstvom i standardima EU. 

Temeljem odredbi Zakona, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u ostvarivanju prava i obveza u području sustava civilne zaštite, razmatraju stanje sustava 

civilne zaštite, donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na svom području, u 

proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite u narednoj godini, 

te obavljaju i druge poslove iz sustava civilne zaštite utvrđene zakonom. Sustav civilne zaštite 

obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) 

kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i 
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način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju 

u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-

tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

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

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

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

te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

Sudionici u sustavu civilne zaštite temeljem čl. 8. Zakona su: 

- Vlada Republike Hrvatske, 

- Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, 

- tijela državne uprave i druga državna tijela, 

- oružane snage Republike Hrvatske i policija, 

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

         Općina Pićan (dalje u tekstu: Općina), u okviru svojih prava i obveza utvrđenih zakonom, 

uređuje, planira, organizira i provedi zaštitu i spašavanje u sustavu civilne zaštite na svom području 

odgovornosti. 

 

CIVILNA ZAŠTITA  
 

          Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, tijela 

državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  radi zaštite i spašavanja 

građana i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških, ekoloških 

nesreća. Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike 

Hrvatske 

 
1. PROCJENA  RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE PIĆAN I    

    PLAN DJELOVANJA CIVILNE  ZAŠTITE 

 

Procjena rizika od velikih  nesreća predstavlja temeljni dokument kojim se  utvrđuje realna 

razina opasnosti, ali i procjenjuju stvarne mogućnosti adekvatnog odgovora na sanaciji stanja 

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 civilne zaštite u cjelini.  

 

 Sukladno odredbama Zakona, odredbama Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika 

od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave („Narodne novine“ br.65/16) i Smjernicama za izradu procjene rizika za 

područje Istarske županije ( donesenim od Župana Istarske županije dana 3. veljače 2017. godine, 

Klasa:810-03/17-01/01, Urbroj:2163/1-01/8-17-3), Općina pristupila je izradi Procjene rizika od 

velikih nesreća (u daljnjem tekstu Procjena). Sukladno članku 2. Pravilnika o smjernicama za izradu 

procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, procjena rizika od velikih nesreća polazni je dokument za 

donošenje planskih dokumenata na području civilne zaštite i provođenje zadaća definiranih Zakonom 

o sustavu civilne zaštite. a utvrđuje se realna razina opasnosti, ali i procjenjuju stvarne mogućnosti 

adekvatnog odgovora na sanaciji stanja i dovođenje života i rada stanovništva u normalno stanje, a 

definiraju se i potrebne snage i sredstva.  

 

          Procjena rizika i Odluka o imenovanju pravnih osoba od interesa za Općinu usvojeni su na 

Općinskom vijeću, a Načelnik je donio Plan djelovanja civilne zaštite za Općinu kao i ostale 

dokumente usklađene sa Zakonom i podzakonskim propisima 
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 2. STOŽER  CIVILNE ZAŠTITE 

 

           Odredbama članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ broj 82/15)i članka 

6. i 8. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 

načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16), utvrđena je obaveza 

ustrojavanja Stožera civilne zaštite u svim jedinicama lokalne samouprave na razini Republike 

Hrvatske.  

          Stožer civilne zaštite Općine je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu 

pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Načelnik Stožera 

 

           Stožer ima 13 članova koje je Odlukom imenovao Načelnik Općine Pićan, 18. srpnja  2017.g. 

(Odluka o imenovanju Načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Pićan, KLASA: 022-05/17-

01/32, URBROJ: 2144/05-01-17-18), a po prethodnom prijedlogu službi koje se u sustavu civilne 

zaštite zaštitom i spašavanjem bave  kao redovitom djelatnošću.  

 

 Sastav stožera ustrojen je i imenovan u skladu sa odredbama  Zakona o  sustavu civilne zaštite i 

Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 

članova Stožera civilne zaštite ,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. 

 

          Održana je koordinacija Stožera Grada Labina, i općina Raša, Kršan, Pićan i Sv.Nedelja 

temeljem Programa aktivnosti Vlade RH u pripremi za ljetnu požarnu sezonu. Koordinacija Stožera 

održana je 28. travnja 2019.g.  

         

        Osposobljavanje  članova Stožera Grada Stožera Grada Labina, i općina Raša, Kršan, Pićan i Sv. 

Nedelja temeljem Programa aktivnosti Vlade RH u pripremi za ljetnu požarnu sezonu.  

Zapovjedništva civilne zaštite grada Labina te Područne vatrogasne zajednice Labin održano je 30. 

listopada 2014. godine, a u prosincu 2017.g. provedeno je osposobljavanje novih članova Stožera CZ.  
 

3.  VATROGASTVO 

 

IZVJEŠTAJ O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN 

OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. 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 
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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 

-  kontinuirano praćenje novih tehnoloških dostignuća (sajmovi, seminari, internet,  posjete),  

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

vatrogasne postrojbe 

 

Općenito o djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Labin 

 

Javna vatrogasna postrojba Labin u 2019. godini djelovala je temeljem zakonskih propisa, Planova 

zaštite od požara i Programa vlade RH. Operativne snage sastojale su se od: 

 27  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 11.642 stanovnika,  Općine 

Raša 79,3 km² sa 3.183 stanovnika, Općine Sveta Nedelja 64,17 km² sa 3.037 stanovnika, Općine 

Kršan 124,4 km² sa 2.951 stanovnika, Općine Pićan 50,92 km² sa 1.827 stanovnika, tako da 

ukupna površina na kojoj djeluje Javna vatrogasna postrojba Labin ukupno iznosi 390,07 km². 

Na tom području živi 22.640 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 12,3milja, 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. 
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Grad i općine na kojima djeluje JVP Labina 

 

 

 

OP. KRŠAN: 

124,4 km² 

2.951 

STANOVNIKA 

OP. 

PIĆAN:50,92 

km² 

1.827 

STANOVNIKA 

OP. Sv. 

NEDJELJA: 

64,17 km² 

3.037 

STANOVNIKA 

GRAD 

LABIN:71,85 

km² 11.642 

STANOVNIKA 

OP.RAŠA: 

79,3 km² 
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SPISAK VATROGASNIH VOZILA I OPREME JAVNE VATROGASNE 

POSTROJBE LABIN 

 

Rb. Marka vozila svrha količina ukupno 

1. Iveco Trakker NV navalno vozilo 1 
2 

2. Tam 190 NV navalno vozilo 1 

3. Iveco Trakker AC cisterna 1 

3 4. Tam 190 AC cisterna 1 

5. Fap 13714 cisterna 1 

6. Unimog šumsko 1 

4 
7. Tam 150 šumsko 1 

8. Tam 80 šumsko 1 

9. Zastava 645 šumsko 1 

10. Lada Niva prijevoz osoba 1 
2 

11. Uaz prijevoz osoba 1 

12. Nissan  zapovjedno 1 1 

13. Nissan tehničko 1 1 

14. Mercedes Atego autoljestva 1 1 

15. Tam 2001 prah 1 1 

 

 

Rb. Naziv opreme svrha količina ukupno 

1. Kirsch 5,5BVFE el.agregat 5,5kW 1 
2 

2. El.agregat el.agregat 5kW 1 

3. Ziegler TS 8/8 motorna pumpa 1 

3 4. Rosenbauer motorna pumpa 1 

5. Tomos SMP2 motorna pumpa 1 

6. Hale Fly Flote plutajuća mot. pumpa 3 3 

7. Električna potopna pumpa 220v električna pumpa 1 
2 

8. Električna potopna pumpa 380v električna pumpa 1 

 

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, 

  

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

            

POSLOVI I ZADACI U 2019. GODINI IZVRŠENI SU KAKO SLIJEDI: 

 

1. Godišnji pregled broja požara i materijalnih šteta  do 31. prosinca 2019. 

 

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine Javna vatrogasna postrojba Labin  

intervenirala je na ukupno 284  intervencije i to: 
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 51 požara na objektima 

 56  požara na otvorenom prostoru 

 6  požara na prometnim sredstvima 

 28  tehničkih intervencija u prometu 

 56  tehničkih intervencija na objektima 

 53 intervencije spašavanja  

 18 tehničkih intervencija na otvorenom prostoru 

 11 lažnih dojava 

 4  ostalo 

 1 ispomoć JVP Buzet 

 

Opožarena površina otvorenog prostora iznosi 36,24 ha. 

 

Tablica 1. 

 

2018. 

MJESEC BROJ POŽARA OBJEKTI OTVORENI 

PROSTOR 

OPOŽARENA 

POVRŠINA (ha) 

Siječanj 7 7 / / 

Veljača 17 13 4 0,1 

Ožujak 18 15 3 0,90 

Travanj 7 5 2 / 

Svibanj / / / / 

Lipanj 6 2 4 0,134 

Srpanj 6 / 6 4,555 

Kolovoz 14 3 11 0,1 

Rujan 3 1 2 / 

Listopad 5 2 3 0,1 

Studeni 7 7 / / 

Prosinac 10 10 / / 

UKUPNO 100 65 35 5,889 

 

Tablica 2. 

2019. 

MJESEC BROJ POŽARA OBJEKTI OTVORENI 

PROSTOR 

OPOŽARENA 

POVRŠINA (ha) 

Siječanj 22 15 7 5,92 

Veljača 14 6 8 6,52 

Ožujak 28 6 22 22,44 

Travanj 5 3 2 0,52 

Svibanj 2 2 0              / 

Lipanj 3 3 0 / 

Srpanj 9 2 7 0,81 

Kolovoz 3 0 3 0,03 

Rujan 4 0 4 / 

Listopad 4 2 2 / 

Studeni 4 4 0 / 

Prosinac 9 8 1 / 

UKUPNO 107 51 56 36,24 
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Iz navedenih tablica vidljivo je da je tokom  2019. godine veći broj požara nastao u mjesecima 

siječanj, veljača, ožujak, srpanj i prosinac s tim da u siječnju i prosincu prevladavaju požari na 

objektima, a u veljači i ožujku na otvorenom prostoru. 

 

Način  izbijanja požara  

 

Tablica 3. Broj požara prema načinu izbijanja 

 

Godina Ukupno 

intervencija 

Nehat 

Nepažnja 

Dječja 

igra 

Namjerno Prirodna 

pojava 

Lažna 

dojava 

Neutvrđeno 

2018. 114 61 / 1 6 8 38 

2019. 113 68 / 5 1 11 28 

 

 

2. Požari na otvorenom prostoru (šuma) 

 

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, od ukupno 35 požara na otvorenom prostoru 

opožareno je 5,889 ha površine. 

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, od ukupno 56 požara na otvorenom prostoru 

opožareno je 36,24 ha površine. 

Do 31. prosinca 2019. opožarena površina je oko 515,28 % veća od opožarene površine u  

2018.godini. 

U razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2019. smanjio se broj požara na otvorenom prostoru 

za 60 %. 

 

U razdoblju od 01. siječnja do31. prosinca  2018.godine evidentirana su 65 požara na objektima. 

U razdoblju od 01. siječnja do31. prosinca  2019. godine evidentirana su 51 požara na 

objektima. 

Do 31. prosinca 2019. godine smanjio  se broj požar na objektima za 21,54 % 

 

Tablica 4. Broj požara šume 

 

Godina Ukupno požara na 

otvorenim 

prostorima 

Ukupno požara šuma Opožarena površina 

u hektarima 

2018. 35 / 5,889 

2019. 56 / 36,24 

 

 

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

 

Otvoreni prostor Šume Otvoreni prostor Šume 

Mjesec 2018. 2018. Mjesec 2019. 2019. 

1. / / 1. 7 / 

2. 4 / 2. 8 / 

3. 3 / 3. 22 / 

4. 2 / 4. 2 / 

5. / / 5. / / 

6. 4 / 6. / / 

7. 6 / 7. 7 / 

8. 11 / 8. 3 / 
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9. 2 / 9. 4 / 

10. 3 / 10. 2 / 

11. / / 11. / / 

12. / / 12. 1 / 

UKUPNO 35 0 UKUPNO 56 0 

 

U tablici 5. prikazani su podaci o broju požara po mjesecima tijekom promatranog razdoblja u 2018. i 

2019. 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 2019. godine. 

 

Grad/općina Na 

otvorenom 

prostoru 

Opožarena 

površina 

(ha) 

Požari na 

objektim

a i ostalo 

Šteta na 

otvorenom 

prostoru 

šume 

Šteta na 

objektima i 

ostalima 

Sveukupna 

šteta 

Labin 11 1,53 32 10 400 kn 194 150 kn 304 550 kn 

Sveta 

Nedelja 
15 7,81 8 7 000 kn 23 500 kn 30 500 kn 

Pićan 8 6,41 / 0 kn 0 kn 0 kn 

Kršan 15 16,88 2 3 000kn 430 500 kn 433 500 kn 

Raša  7 3,61 15 0 kn 1 404 500 kn 1 404 500 kn 

Ukupno 56 36,24 57 20 400 kn 2 293 750 kn 2 314 150 kn 
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I Z V J E Š Ć E 

O INTERVENCIJAMA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN                                               

U 2019.GODINI  

 

VRSTA INTERVENCIJE 
BROJ 

INTERV. 

BROJ 

SUDION. 

UTROŠ.   

VRIJEME 

GAŠENJE POŽARA 

NA 

GRAĐEVINAMA 

STAMBENE GRAĐEVINE 49 154 223:29 

GOSPODARSKE I 

POSLOVNE GRAĐEVINE 
2 

8 7:55 

JAVNE GRAĐEVINE / / / 

INDUSTRIJSKI OBJEKTI / / / 

OSTALE GRAĐEVINE / / / 

U K U P N O 51 162 231:24 

GAŠENE POŽARA 

NA OTVORENIM 

PROSTORIMA 

ŠUME / / / 

ŠIKARA,MAKIJA,NISKO 

RASL,TRAVA 
41 160 398:43 

POLJOPRIVREDNE 

POVRŠINE 1 2 1:10 

OSTALO 14 47 50:02 

U K U P N O 56 209 449:55 

IZGORJELA POVRŠINA 36,24 ha 

GAŠENE POŽARA 

NA PROMETNIM 

SREDSTVIMA 

MOTORNA VOZILA 5 19 24:27 

ŽELJEZNIČKA 

VOZILA,ZRAKOPLOVI / / / 

PLOVILA 1 3 4:15 

OSTALO / / / 

U K U P N O 6 22 28:42 

TEHNIČKE 

INTERVENCIJE-

SPAŠAVANJE 

LJUDI I IMOVINE 

U NESREĆAMA I 

ELEM. 

NEPOGODAMA 

NA OBJEKTIMA-

GRAĐEVINAMA 
56 137 213:43 

AKCIJE SPAŠAVANJA 53 118 120:04 

U PROMETU 28 81 112:24 

U ZAŠTITI OKOLIŠA-

AKCIDENTI / / / 

OTVORENI PROSTOR 18 34 69:42 

U K U P N O 155 370 515:53 

LAŽNE DOJAVE 

POŽARA 11 33 26:10 

TEHNIČKIH 

INTERVENCIJA / / / 

UKUPNO 11 33 2610 

EKSPLOZIJA UKUPNO / / / 

VRAČENI S 

INTERVENCIJE 
UKUPNO 

/ / / 

IZVID UKUPNO / / / 

RADNI NALOG UKUPNO 33 57 130:33 

OSTALO UKUPNO 4 10 10:02 

ISPOMOĆ UKUPNO 1 3 32:30 

S V E   U K U P N O    317 866 1425:09 

Š T E T A                                                                                  2 314 150 kn 

POVRIJEĐENI, 

UNESREĆENI I 

STRADALI  

LAKŠE 

VATROGASCI / 

CIVILNE 

OSOBE  10 

TEŽE 

VATROGASCI / 

CIVILNE 

OSOBE  14 

POGINULI 

VATROGASCI / 

CIVILNE 
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4.PRIKAZ VEĆIH INTERVENCIJA DO 31.12.2019. SA MATERIJALNOM  ŠTETOM 

 

  

- 05.01.2019 . – Zelenice požar auta – 5 000 kn 

- 10.01.2019. Požar dimnjaka Raša M. Vlačića 100. – 1000 kn  

- 15.01.2019. Luka Bršica požar kamiona – 700 000 kn  

- 02.02.2019.  – Blaškovići 21 Kršan poplavljena kotlovnica – 10 000 kn 

- 02.02.2019. – Breg Ivanovci 30 B poplavljena garaže – 15 000 kn 

- 02.02.2019. – Breg Ivanovci 54 poplava kuće – 7 000 kn 

- 22.03.2019. – Šumber Balarini požar trave i niskog raslinja – 7 000 kn 

- 20.04.2019. Cesta Koromačno Knapići  požar kamiona 400 000 kn 24.04.2019. – Požar 

stupa od struje – 1 000 kn 

- 13.06.2019. – Opatijska 1 Starci požar sušilice za robu – 15 000 kn 

- 27.06.2019. – Purgarija Čepić požar kuhinje – 3 000 kn 

- 02.07.2019. – Zelenice prometna nesreća  - 40 000 kn 

- 12.07.2019. – Medulinska 13 Rabac požar perilice rublja 10 000 kn 

- 15.07.2019. – Hotel Belvi Rabac požar šanka – 100 000 kn 

- 27.07.2019. – Cesta Štrmac Vozilići  izljetanje motocikla – 15 000 kn 

- 28.07.2019. – Breg ivanovci 30 B poplava garaže – 4 000 kn 

- 28.07.2019. – Kapelica 32 poplava u kući – 40 000 kn 

- 28.07.2019. – Poplava garaže Kapelica 73/A – 4 000 kn 

- 31.07.2019. Most Raša požar bagera – 300 000 kn 10.08.2019. – Čepić Polje prometna 

nesreća – 300 000 kn 

- 22.08.2019. – Prometna nesreća Vozilići – Plomin – 120 000 kn  

- 03.09.2019. – Prometna nesreća Vidikovac – 50 000 kn 

- 26.09.2019. Most Raša suha marina požar jedrilice – 3 500 kn 

- 01.10.2019. – Rudarska 1 Labin zadimljenje poslovnog prostora – 15 000 kn 

- 25.10.2019.- Prometna cesta Dubrova – Labin – 50 000 kn 

- 17.11.2019. – Presika 1 stablo oštetilo telefonski kabel –1500 kn 

- 04.12.2019. – K. Kranjca 29 požar kontenjera za smeće – 2500 kn 

- 12.12.2019. – M. Čemporovica 27 požar dimnjaka – 2 000 kn 

- 14.12.2019. – Zelenice 10 Nalet auta u kafić – 50 000 kn 

  

5. Poslovi i zadaci iz operativne djelatnosti u 2019. godini 

 

Zaposlenici operativne postrojbe intervenirali su u 284 akcija gašenja požara i tehničkih intervencija, 

koje su nastale od 1.sječnja do 31. prosinca 2019. te spašavali ljude i imovinu prilikom nastalih 
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požara odnosno u tehničkim intervencijama, za što je utrošeno 710:01  sati rada na gašenju požara i 

515:53 sati rada na tehničkim intervencijama..     

 

Godišnje se održava otprilike 1.508 sati teoretske nastave, 1.170 sati praktične nastave i 450 

sati kondicionih vježbi. 

 

6. Intervencije DVD-a Grada Labina, općina Raša,Sv.Nedelja, Pićan i Kršan za 2019. godinu: 

 

DVD Kršan: 

 

02.02.2019. Poplavljena kotlovnica i podrum u Blaškovići (Kršan), 1 član,1:30 sati,1 vozilo, 2 km, 

25.02.2019. Požar trave i niskog raslinja u Blaškovići (Kršan), 9 članova, 1 sat, 2 vozila, 15 km, 

01.03.2019. Požar trave i niskog raslinja uz cestu Šušnjevica – Nova Vas, 1 član, 1 sat, 1 vozilo, 15 

km, 

12.03.2019. Požar trave i niskog raslinja, 7 članova uz cestu Čepić - Šušnjevica , 2 vozila, 14 sati, 10 

km.  

Ukupno: 18 članova 

Ukupno utrošeno 35:45 sati. 

 

DVD Sv. Nedjelja: 

 

22.03.2019. Požar trave i niskog raslinja između sela Barbići – Tomovi, 1 član, 4 sata, 1 vozilo, 25 

km, 

24.03.2019. Požar trave i niskog raslinja između Nedešćine i Pilja, 1 član, 1 sat, 1 vozilo, 5 km.  

Ukupno: 1 član 

Ukupno utrošeno 5 sati. 

 

DVD Raša: 

 

04.01.2019. Traženje nestale starije osobe  - Brovinje: 3 člana,9sati, 1 vozilo, 10 km, 

05.01.2019. Traženje nestale starije osobe – Brovinje: 2 člana,7 sati, 1 vozilo, 10 km, 

03.02.2019. Poplava Most Raša, 3 člana, 24 sata, 1 vozilo, 20 km, 

22.03.2019. Požar trave i niskog raslinja Barbići – Tomovi, 6 članova, 24 sata, 2 vozila, 60 km. 

Ukupno: 14 članova 

Ukupno utrošeno 64 sata. 

 

DVD Pićan: 

 

27.02.2019. Požar trave i niskog raslinja u Sv. Katarini, 2 člana, 2 sata, 1 vozilo, 2 km. 

Ukupno: 2 člana 

Ukupno utrošeno 2 sata. 

 

Prikaz aktivnosti vršenja usluga JVP Labin u 2019. godini 

 

 Prijevoz vode 

 

- 21.01. 2019. - Opskrba vodom farme BIOADRIA Čepić 

- 12.02.2019.  - Opskrba vodom farme BIOADRIA Čepić 

- 01.04.2019.  - Prijevoz vode za kućanstvo - Krbune 

- 02.04.2019.  - Opskrba vodom farme BIOADRIA Čepić 

- 16.04.2019.  - Prijevoz vode  - Štrmac - Smokovica  

- 11.07.2019.  - Prijevoz vode za kućanstvo – Kršan – Veljaki 

- 17.07.2019.  - Prijevoz vode za kućanstvo – Krbune 
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- 21.07.2019.  - Prijevoz vode – Štrmac - Smokovica 

- 22.07.2019.  - Prijevoz vode – Plominska Gora 

- 26.07.2019.  - Prijevoz vode – Ripenda Knapići – Veselici 

- 18.09.2019.  - Prijevoz vode -  Krbune 

- 23.10.2019.  - Prijevoz vode - Plominska Gora 

- 28.10.2019.  - Prijevoz vode – Krbune 

- 04.12.2019.  - Prijevoz vode za punjenje plastičnih rezervoara – Zelenice Labin 

- 09.12.2019.  - Prijevoz vode – Plominska gora 

 

 Osiguranje vatrometa i ostalih manifestacija 

 

- 19.07. 2019. – Osiguranje vatrometa - Autokamp Sv. Marina 

- 30.08.2019.  – Osiguranje vatrometa - Autokamp Sv. Marina 

- 20.12.2019. – Osiguranje manifestacije Božić u Labinu, 

- 21.12.2019. – Osiguranje manifestacije Božić u Labinu 

- 31.12.2019. – Osiguranje vatrometa – Rabac 

 

 Ostale aktivnosti i usluge 

 

- 08.01.2019. – Piljenje stabla - Veli Golji 

- 30.01.2019. – Piljenje grana  - Kature 58, Labin 

- 21.02.2019. - Piljenje stabla – Štrmac 

- 09.03.2019. – Močenje tamponskog sloja kolnika – Breg Ivanovci 

- 20.03.2019. – Piljenje stabla – Marići 

- 18.04.2019. – Spaljivanje biljnog pokrova – Ulica Slobode, Labin 

- 07.05.2019. – Vježba – Tvornica kamene vune ROCKWOOL 

- 02.07.2019. – Zalijevanje travnatog igrališta OŠ Matija Vlačić 

- 04.07.2019. – Zalijevanje travnatog igrališta OŠ Matija Vlačić 

- 07.08.2019. – Piljenje stabla – Vinež 7 

- 04.09.2019. – Pranje fasade – Raša, crkva Sv. Barbare 

- 12.10.2019. – Punjenje rezervoara vodom – Nedešćina igralište.   

 

7. 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 780 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). 

 

8. Služba općih i računovodstvenih poslova 

 

Sve opće poslove i  računovodstveno-financijske poslove obavljamo sami. 

Poslovi su izvršeni u cijelosti prema planu i programu za izvještajno razdoblje. 
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a) Kadrovska problematika     

 

Prema Zakonu o vatrogastvu djelatnici koji obavljaju poslove sa posebnim ovlastima i 

odgovornostima te samostalno vode vatrogasne intervencije prilikom koje koriste ovlasti iz članka 34. 

Zakona o vatrogastvu moraju imati najmanje SSS. 

Djelatnici koji obavljaju te poslove  zadovoljavaju gore navedene uvjete. 

Djelatnici koji obavljaju poslove voditelja smjene moraju imati višu stručnu spremu. 

 

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 

 

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. 

 

9.  Potrebna oprema  za Sustav civilne zaštite 

 

U prilogu se nalazi  popis nabavke dodatne opreme JVP Labin , odnosno za sustav civilne zaštite,  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 

 

BROJ I VRSTA INTERVENCIJA 

 

Broj intervencija kod požara plovila u periodu od 1996 do 2016 god. 53 (ukupno na plovilima uz 

obalu i otvorenom moru) 

Broj intervencija kod požara i nezgoda na instalacijama i objektima uz more od 1996.do 2016 god. 83. 

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, 
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 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. 

 

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 prirodnim 

pojavama (udar groma) te na čišćenju poljoprivrednih i šumskih površina), 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. 

Adekvatnim zalaganjem 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 predstavlja 

dodatnu opasnost za ljudski rod, njihovu imovinu i samu prirodu koja nas okružuje.  

I Z V J E Š Ć E 

O INTERVENCIJAMA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN                                               

U 2019.GODINI ZA PODRUČJE OPĆINE PIĆAN  

VRSTA INTERVENCIJE 
BROJ 

INTERV. 

BROJ 

SUDION. 

UTROŠ.   

VRIJEME 

GAŠENJE POŽARA 

NA GRAĐEVINAMA 

STAMBENE GRAĐEVINE    

GOSPODARSKE I 

POSLOVNE GRAĐEVINE 
 

  

JAVNE GRAĐEVINE    

INDUSTRIJSKI OBJEKTI    
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OSTALE GRAĐEVINE    

U K U P N O    

GAŠENE POŽARA 

NA OTVORENIM 

PROSTORIMA 

ŠUME    

ŠIKARA,MAKIJA,NISKO 

RASL,TRAVA 8 29 66:45 

POLJOPRIVREDNE 

POVRŠINE    

OSTALO    

U K U P N O 8 29 66:45 

IZGORJELA POVRŠINA 6,41ha 

GAŠENE POŽARA 

NA PROMETNIM 

SREDSTVIMA 

MOTORNA VOZILA    

ŽELJEZNIČKA 

VOZILA,ZRAKOPLOVI    

PLOVILA    

OSTALO    

U K U P N O    

TEHNIČKE 

INTERVENCIJE-

SPAŠAVANJE LJUDI 

I IMOVINE U 

NESREĆAMA I 

ELEM. 

NEPOGODAMA 

NA OBJEKTIMA-

GRAĐEVINAMA    

AKCIJE SPAŠAVANJA 1 3 7:15 

U PROMETU    

U ZAŠTITI OKOLIŠA-

AKCIDENTI    

OTVORENI PROSTOR    

U K U P N O 1 3 7:15 

LAŽNE DOJAVE 

POŽARA 2 6 5:30 

TEHNIČKIH 

INTERVENCIJA    

UKUPNO 2 6 5:30 

EKSPLOZIJA UKUPNO    

VRAČENI S 

INTERVENCIJE 
UKUPNO 

   

IZVID UKUPNO    

NALOG UKUPNO 5 6 14:05 

OSTALO UKUPNO    

S V E   U K U P N O 16 44 93:35 

Š T E T A                                                                                  

POVRIJEĐENI I 

POGINULI U 

POŽARIMA  I 

ELEMENTARNIM 

NEPOGODAMA 

LAKŠE 

VATROGASCI / 

CIVILNE 

OSOBE  1 

TEŽE 

VATROGASCI / 

CIVILNE 

OSOBE  / 

POGINULI 

VATROGASCI / 

CIVILNE 

OSOBE  / 

UKUPNO 1 

IZDANA ODOBRENJA ZA LOŽENJE  NA 

OTVORENOM PROSTORU 
31 
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 Pregled broja požara, opožarena površina i materijalna šteta u općini Pićan od 01. siječnja do 

31. prosinca 2019. godine. 

 

Grad/općin

a 

Na otvorenom 

prostoru 

Opožare

na 

površina 

(ha) 

Požari na 

objektim

a i ostalo 

Šteta na 

otvorenom 

prostoru 

šume 

Šteta na 

objektima i 

ostalima 

Sveukupna 

šteta 

Pićan 8 6,41 ha  0kn 0kn 0kn 

 

 Prikaz aktivnosti vršenja usluga JVP Labin u 2019. godini 

 

 

 Osiguranje vatrometa i ostalih manifestacija 

 

- 07.05.2019. – Vježba – Tvornica kamene vune ROCKWOOL 

 

 Prijevoz vode 

 

- 01.04.2019.  - Prijevoz vode za kućanstvo – Krbune 

- 17.07.2019.  - Prijevoz vode za kućanstvo – Krbune 

- 18.09.2019.  - Prijevoz vode -  Karbune 

- 28.10.2019.  - Prijevoz vode – Krbune 

 

 

Intervencije DVD-a, Pićan za 2019. 

 

DVD Pićan: 

 

27.02.2019. Požar trave i niskog raslinja u Sv. Katerini, 2 člana, 2 sata, 1 vozilo, 2 km. 

Ukupno: 2 člana 

Ukupno utrošeno 2 sata. 

 

 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 21 odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru općine Pićan. 

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). 

                                     
4. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE    

    ŽUPANIJE 

 

Osnovna zadaća Službe civilne zaštite je stručna i racionalna ispomoć tijelima lokalne i 

područne (regionalne) samouprave. Uloga službe u tom pogledu je stručna pomoć u obavljanju 

administrativno - stručnih poslova za potrebe stožera, opremanje i osposobljavanje članova stožera do 
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koordinacije i stručno tehničkih poslova na suradnji sa sustavima civilne zaštite susjednih općina, 

gradova do županije. Služba CZ VZIŽ ustrojena je 01. siječnja 2006. g. i od tada kvalitetno izvršava 

svoje zadaće i obaveze temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i potpisanog Sporazuma sa 

općinama, gradovima i županijom.  

 

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, te bujičnih poplava.  

 

           Pored mnogih zadaća i obveza, Služba  civilne zaštite učestvovala je  u pripremi  i organizaciji 

sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije u travnju na kojoj su razmatrana pitanja u svezi 

programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku i 

IŽ u 2019.g., u svibnju  priprema  za turističku sezonu, u listopadu priprema za poplave i u  prosincu  

sjednica u svezi provedbe mjera civilne zaštite u slučaju zimskih uvjeta na području Istarske županije 

te gradova i oćina. Održano je ukupno 45 sjednica Stožera CZ. 

 

           Za potrebe Istarske županije, a temeljem Zakona o sustavu CZ i Pravilnika o vođenju evidencije 

pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, Služba CZ izradila je evidenciju operativnih 

snaga u IŽ ( postrojbe CZ JLS, Voditelji javnih skloništa, Povjerenika i zamjenka povjerenika CZ, 

HGSS, Crveni križ IŽ i Vatrogasna zajednica) .Kontinuirano se vršio obilazak JLS te izvršne vlasti i 

osobe zadužene neposredno za provođenje sustava civilne zaštite te ih se upoznavalo sa zadaćama i 

aktivnostima JLS koji proizlaze iz Zakona o sustavu CZ i podzakonskih akata. 

            Povodom Svjetskog dana civilne zaštite, a u okviru međuregionalne suradnje, djelatnici Službe 

civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije , na poziv  Općine Ankran i Uprave RS za 

zaščito in reševanje, Izpostava Koper-Capodistria. posjetili su slovenske kolege gdje je organizirano 

svečano obilježavanje Dana civilne zaštite. 

           Također su djelatnici Službe civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije, na poziv 

zapovjednika civilne zaštite Republike Slovenije Srečka Šestana, prisustvovali  na „Bogatajevi dnevi 

zaščite in reševanja“, koji su u organizaciji Uprave za zaštitu i spašavanje Ministarstva obrane održani 

u  listopadu  2019.g.  u Postojni. 

 

            Na Danima zaštite i spašavanja predstavljene su i aktivnosti Službe civilne zaštite Vatrogasne 

zajednice Istarske županije, koja je prezentirala sustav civilne zaštite u Istarskoj županiji, gdje je 

posebno istaknuta dobra suradnja svih subjekata iz sustava civilne zaštite s kolegama iz Slovenije. 

 

            Prikazane su i razne pokazne vježbe te materijalno-tehnička oprema iz područja  sustava 

civilne zaštite. Glavna  vježba održana je u pod nazivom „Vaja  POSTOJNA 2019“  kojoj je 

prisustvovao i predsjednik Republike Slovenije. 

 

           Ujedno su kolege iz Slovenije pozvane da se pridruže 7. Danima civilne zaštite koja je 

planirana za svibanj 2020. g. u organizaciji Službe CZ VZIŽ. 

            U prosincu je  u organizaciji Službe civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije  

održan  godišnji radni sastanak predstavnika operativnih snaga i udruga od značaja za sustav Civilne 

zaštite Istarske županije. 

 

            Sastanku su prisustvovali predstavnici Odjela za održivi razvoj IŽ, Društva crvenog križa IŽ, 

Ronilačkog saveza IŽ, HGS –stanica Pula i Istarskog speleološkog saveza. Na sastanku je izvršena 

analiza aktivnosti tijekom 2019. g., suradnja Istarske županije s operativnim snagama i udrugama 

sustava CZ te prijedlozi buduće suradnje i aktivnosti u sustavu CZ.  



 

 59 

 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN                  BROJ 1/20                             03. ožujka 2020. g. 

           Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjene rizika od katastrofa održala je u travnju u 

Šibeniku četvrtu sjednicu Skupštine Platforme . Dana je  informacija o sudjelovanju Platforme u 

projektu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH u radu partnerstva Urbane Agende za EU 

o "sigurnosti javnih prostora". Naime, navedenim projektom sudjelovati će se u izradi i provedbi 

Akcijskog plana sigurnosti javnih prostora.. 

  Međunarodni i nacionalni Dan  civilne zaštite 

 

        U Puli je,   obilježavanjem međunarodnog i nacionalnog dana Civilne zaštite,  održan 

tradicionalni prijem za sve predstavnike službi civilne zaštite te goste iz Slovenije i Italije, . 

gdje je istaknut značaj CZ, odnosno sustava CZ i njegovom razvoju  kako bi se moglo učinkovito 

reagirati na sve opasnosti koje ugrožavaju ljudsku zajednicu. Tom prigodom je Župan Istarske 

županije, na prijedlog Službe civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije, uručio priznanje  

Zapovjedniku Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Koper za njegov doprinos u 

promicanju civilne zaštite i međunarodne suradnje.  

 

5. PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA   

    PODRUČJU  OPĆINE 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 CZ u 

Općini.  

         Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite, a osobito one u vlasništvu 

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

slučajevima većih nesreća i katastrofa . 

 
6. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE  

 

-   Na području općine Pićan u 2019. godini nije prijavljena niti jedna epidemija  zarazne bolesti.   

                         

-   Nije prijavljena niti jedna zarazna bolest od općeg javnozdravstvenog značaja. 

 

-   Tijekom 2019. godine nije evidentiran niti jedan ekološki incident. 

    

Radi poboljšanja sustava dojave u slučajevima izvanrednih stanja kod pojave zaraznih bolesti u 

epidemiološkom obliku ili kod pojave zaraznih bolesti od javnozdravstvenog značaja, kao i kod 

pojave neke druge bolesti ili smrti obratite se ispostavi Službe za epidemiologiju Zavoda za javno 

zdravstvo u Labinu na tel. 052/858 014 ili mob. 099 2620071 ili u Puli na tel. 529-017, 529-046, 529-

047 ili dežurnom epidemiologu na mob. 098/441821. 
                                                                                            

7. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE 

 

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije je javna hitna medicinska služba koja se po stručno-

medicinskoj doktrini i uz uporabu medicinske tehnologije organizira u cilju neprekidnog hitnog 

medicinskog zbrinjavanja svih osoba kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno 

ugrožen život, pojedini organ ili dijelovi tijela, odnosno kod kojih bi u kratkom vremenu moglo 

doći do životne ugroženosti, a s ciljem maksimalnog skraćenja vremena od nastanka hitnog 

stanja do konačnog medicinskog zbrinjavanja. 
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Djelatnost hitne medicine obuhvaća provođenje mjera i postupaka hitnog izvanbolničkog medicinskog 

zbrinjavanja na mjestu događaja ili u prostoru za reanimaciju/ambulanti Zavoda za hitnu medicinu ili 

tijekom prijevoza oboljelih i ozlijeđenih osoba prijevoznim sredstvima hitne medicinske službe u 

odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te provođenje mjera i postupaka hitnog bolničkog medicinskog 

zbrinjavanja u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi. 

Zavod je županijska zdravstvena ustanova i organiziran je u sedam ispostava (Buzet, Labin, Pazin, 

Poreč, Pula, Rovinj i Umag). 

 

Doktrina Zavoda je stići u najkraćem mogućem vremenu do pacijenta, na siguran način, znati što 

učiniti najbolje za pacijenta prema suvremenim medicinskim dostignućima  i imati kvalitetnu 

medicinsku opremu za rad. 

Tako uspostavljen sustav i organizacija rada u Zavodu,  svakodnevno su na provjeri u nizu operativnih 

akcija spašavanja na području cijele Županije – od sudjelovanja spašavanja na moru, na 

prometnicama, te u kampovima, stanovima, radnim mjestima, požarima odnosno na svim mjestima 

gdje postoji potreba za pružanjem hitne medicinske pomoći. 

 

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije je organiziran tako da se koriste postojeći resursi, odnosno 

da sustav bude što racionalniji i time efikasniji, do pacijenta dolazi prvi raspoloživi tim i ne postoji 

„podjela“ terena. Takav način rada donio je vidljivo poboljšanje u rezultatima rada. 

 

Pored mnogih zadaća i obaveza, Zavod organizira dvije vježbe velikih nesreća godišnje kako bi 

provjerio svoj Standardno operativni plan za postupanje u velikim nesrećama i u koordinaciji s 

drugim žurnim službama provjerio kvalitetu odgovora na izazov velikog broja ozlijeđenih/oboljelih. 

Zavod je sudjelovao na vježbama velikih nesreća i drugih žurnih službi u Županiji (npr. vježba 

NAMIRG 2019.). 

 

Kako bi zajednička koordinacija s drugim službama bila na što višoj razini, Zavod provodi edukacije 

drugih žurnih službi i potiče zajedničku suradnju. 

 

Isto tako, kontinuirano se provodi edukacija iz oživljavanja u školama, s vatrogascima, pripadnicima 

crvenog križa, HGSS-a, u domovima za starije, te s turističkim radnicima i drugima, a kako bi, u 

slučaju potrebe, laici započeli pružati oživljavanje kao prva karika u lancu spašavanja. 

 

Radnici Zavoda stalno rade na podizanju svijesti u zajednici, o potrebi započinjanja oživljavanja do 

dolaska hitne medicinske službe, te je tako diljem Istre obilježen Nacionalni dan hitne 30.4. i 

međunarodni dan oživljavanja 16.10. kada su na trgovima građani mogli učiti postupke oživljavanja. 

 

Zavod intenzivno radi na osiguravanju dovoljnog broja radnika, dobrom mikroklimom u Ustanovi. Svi 

radnici prolaze individualnu edukaciju za rad, a kako bi se osigurala i održala kvaliteta rada, te time i 

pružila sigurnost pacijentima, što je prepoznato u cijeloj državi, te ih to privlači u naš Zavod. Uz to, 

uz pomoć Županije i gradova i općina, osiguravaju se olakšice za stambene kredite, te mogućnost 

stanovanja za deficitarne liječnike. Županija je dala suglasnost za zapošljavanje medicinskih 

sestara/tehničara i vozača, što je, isto tako, osiguralo zadržavanje radnika. To je pravi primjer 

zajedničkog djelovanja zajednice i Ustanove na privlačenju i zadržavanju radnika. 

 

U sklopu EU projekta Emergency Euroregion 2019. godine u Zavodu je u 2019. godini utrošeno 65 

000 eura u edukaciju radnika na različitim međunarodnim tečajevima iz hitne medicine. I time je 

značajno unaprijeđena kvaliteta rada u Zavodu.  

 

U ispostavi Labin do sada nemamo mogućnost smještaja, a što bi bilo dobro radi lakšeg pronalaska 

kadra. Sufinanciranjem rada za vrijeme turističke sezone, osigurao se još jedan tim T1 tijekom dana i 

time značajno doprinijelo brzini odgovora na poziv i time sigurnosti na području Labina i Labinštine. 
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Veliki izazov je kako priskrbiti sredstva za propisanu odjeću i obuću za radnike HMS, koja nisu 

osigurana iz sredstava HZZO. 

 

Sistematizacija radnih mjesta i prikaz zaposlenih u ispostavi Labin 

 

Zvanje po mreži HZZO nad standard 

  Zima Ljeto 

Dr.med.           5 0 0 

Med. sestra/tehničar           5         3 3 

Vozač            5 3 3 

 

Mreža HZZO je nedostatna za potrebe ispostave Labin, te postoji cjelogodišnji nad standard (noćna 

tim T2). 

Potrebno je uvesti nad nad standard 12 sati tim T2 po danu u ljetnoj sezoni kroz tri mjeseca. 

Za ispostavu Labin, zatraženo je proširenje mreže, odnosno još jedan tim T2 kroz 24 sata. Nova mreža 

hitne medicine trebala je biti objavljena 1.7.2019., no to se nije desilo. 

 

 

1. Pregled aktivnosti tijekom 2019. godine na području zaštite i spašavanja 

Kroz proteklu je godinu u ZHMIŽ – ispostavi Labin1, broj intervencija iznosio: 

- u ambulanti 5 641 

- izvan ambulante 1 606 

Pregled ostalih aktivnosti: radnici su uključeni u edukacije za vozače, medicinske sestre/tehničare i 

liječnike po propisanim i licenciranim tečajevima iz područja osnovnog i naprednog održavanja života 

odraslih i djece, zbrinjavanja traumatoloških i drugih hitnih stanja. Liječnici educirani su za korištenje 

FAST ultrazvuka. Timovi ZHMIŽ su sudjelovali u dvije redovite godišnje vježbe velike nesreće. 

Provođeni su redoviti mjesečni sastanci unutar ispostava. Kontinuirano se radi na poboljšanju 

kvalitete rada i boljoj opremljenosti kako bi naši pacijenti dobili najkvalitetniju hitnu zdravstvenu 

skrb kada i gdje im je potrebna. 

 

2. Izvješće o izvanrednim aktivnostima na području zaštite i spašavanja  

    u 2019. godini: 

- 19. listopada je obilježen je svjetski dan oživljava. 

- Dežurstva na glazbenim festivalima i sportskim manifestacijama i utrkama, te filmskim 

festivalima tijekom cijele godine 

 

3. Prijedlozi za poboljšanje sustava zaštite i spašavanja 

Zbog starosti i lošeg stanja voznog parka ZHMIŽ – ispostava Labin, predlažemo da se isti hitno 

obnovi. U prilogu 2 nalazi se tablica sa podacima o voznom parku.  

U svrhu poboljšanja sustava zaštite i spašavanja u ZHMIŽ razrađen je plan postupanja u velikim 

nesrećama, te se provode dvije vježbe velike nesreće na razini Županije. Potrebno je na razini žurnih 

službi općine Raša (uključiti i krizni stožer) upoznati sve djelatnike sa zajedničkim protokolom i 

načinom djelovanja radi bolje koordinacije.  

Molimo da se ulože napori, kako od građana tako i svih relevantinih 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. 

Molimo označiti putokazima prilaz plažama i kampovima na području Vaše općine (koji još nisu 

označeni). 

Ove se godine vršilo mnogo radova obnove i sanacije prometnica, no iznimno rijetko smo o tome 

bili obaviješteni, molim da se žurne službe o tome obavijeste na vrijeme.  

                                                      
1 U Prilogu 1  nalazi se  tablica koja prikazuje broj intervencija  u ZHMIŽ – ispostavi Labin tijekom 2019.g. 
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Potrebna je dodatna edukacija građana u pružanju osnovnog održavanja života i rada s AVDom. 

Isto tako edukacija pozivanja hitne medicinske službe, kako pozvati u hitnom slučaju, da se ne 

gubi dragocjeno vrijeme do dolaska pacijentu. 

 

2019. godine zabilježeno je  u evidenciji ZHMIŽ 649 prometne nesreće. 

Značajan broj prometnih nesreća su biciklisti.  

Sukladno tome potrebno je učiniti biciklističke staze, obnoviti i evaluirati prometnice.  

 

Postaviti „pametne“ rampe koje prepoznaju registraciju žurnih vozila,  na cijelo područje kako bi 

vozila hitne medicinske službe  mogla nesmetano prolaziti. Ključevi rampi značajno usporavaju  

dolazak na mjesto intervencije, odnosno u slučaju kada dolazi tim HMS iz  druge ispostave , nemaju 

ključ i mora se pozvati policija kako bi otključali rampu. 

 

. Prilog 1 – Broj intervencija u ZHMIŽ – ispostava Labin tijekom 2019. godine 

 

Tablica 1 - Broj intervencija u ZHMIŽ - ispostava Labin (2019.) 

Mjeseci Ambulanta 
Hitne intervencije 

Ispostava Labin Druge ispostave 

Siječanj 429 119 0 

Veljača 393 105 1 

Ožujak 482 123 0 

Travanj 449 159 0 

Svibanj 473 128 1 

Lipanj 560 159 0 

Srpanj 557 165 0 

Kolovoz 589 164 0 

Rujan 456 128 0 

Listopad 460 140 0 

Studeni 375 90 0 

Prosinac 418 124 0 

UKUPNO 5 641 1 604 2 

 

Zaključak 

Dolazak tima iz druge ispostave znači da je pacijent morao čekati više od 30 minuta, što u hitnim 

stanjima nikako nije dobro. Razmisliti o potrebi uvođenja tima T1, najmanje tijekom dana, zbog 

velikog broja turista i hitnih  intervencija. 
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5. Prilog 2 – Stanje voznog parka ZHMIŽ – ispostava Labin 

 

Tablica 2 - Stanje voznog parka ZHMIŽ - ispostava Labin 

Vozilo Godište Prijeđeni kilometri 

Odsustvo zbog 

popravka 

(2019.g.) 

Citroen Jumper 

(PU-418 RC) 
2015. 180 000 km 15 DANA 

Peugeot boxer 

(PU-693 SN) 
2017. 43 000 km 

10 DANA 

Citroen Jumper 

(PU-392 MP) 
2008. 260 000 km 

15 DANA 

 

Zaključak 

Ambulantno vozilo HMS bi trebalo imati manje od pet godina starosti. Potrebno je osigurati sredstva 

za jedno ambulantno vozilo, a u slučaju dodjele dodatnog tima T2, još minimalno jednog 

ambulantnog vozila. 

 

ZAKLJUČAK ANALIZE 

Iz ove analize može se zaključiti da na području Istarske županije, Zavod za hitnu medicinu osigurava 

primjerenu hitnu medicinsku skrb svima onima koji je trebaju, kada je trebaju i tamo gdje je trebaju. 

 

Svaki pacijent u Zavodu će dobiti svu potrebu pomoć, u Zavodu se ne štedi na lijekovima i 

medicinskom materijalu za pacijente, te opremi za rad s pacijentom.  

 

Veliki izazov je osigurati sredstva za odgovarajuća ambulantna vozila kao i primjerenu radno zaštitnu 

odjeću i obuću. 

 

Dobrom zajedničkom suradnjom i koordinacijiom s drugim žurnim službama IŽ osigurava se i 

primjereni odgovor za istovremeno veći broj ozlijeđenih / oboljelih. 

 

 
8. KP  „1 MAJ LABIN d.o.o.“  LABIN   

 

 

Budući da se trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o., Labin bavi komunalnom  djelatnošću koja po 

svojoj naravi može ugroziti život ili zdravlje ljudi (skupljanje komunalnog otpada, zbrinjavanje na 

odlagalištu te pogrebne usluge), izrađeni su Operativni planovi za iznenadna zagađenja ili izvanredne 

situacije koje se mogu dogoditi s obzirom na djelatnost koju obavljamo. 

 

U Operativnim planovima imamo razrađene i propisane mjere i aktivnosti za provođenje 

plana, osigurana materijalna i tehnička sredstva, sistem uzbunjivanja i javljanja. Za provođenje 

određenih aktivnosti imamo osposobljene djelatnike. 

 

U 2019. godini nije aktivirana niti jedna mjera prema donesenim Operativnim planovima iz 

razloga što nije bilo izvanrednih aktivnosti na području zaštite i spašavanja. U istoj godini 

preventivno smo prilikom obavljanja svojih redovnih djelatnosti izvršavali slijedeće: 

- održavanje nerazvrstanih cesta - zimska služba 

- održavanje protupožarnog puta na odlagalištu komunalnog otpada Cere 

- pranje kontejnera za otpad 
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- preventivna deratizacija odlagališta otpada 

- mjerenje emisija odlagališnih plinova na odlagalištu Cere  

- mjerenje emisija procjedne i oborinske vode s površine odlagališta  

- kontrola stabilnosti tijela odlagališta 

- kontrola protupožarnih aparata i opreme u vozilima i objektima 1. MAJ d.o.o., Labin. 
  

 

9. TD „VODOVOD do.o.“ LABIN 

 

Pregled aktivnosti: Obavljene su vježbe evakuacije i spašavanja u svibnju 2019. god. na lokacijama 

Vodovoda Labin d.o.o. i to u CS Fonte Gaja i UPOV Labinu. Redovito se kompletiraju upute za rad 

na siguran način i znakovi sigurnosti u vezi zaštite na radu, zaštitu od požara i sl. Toksikološki ispit 

uspješno je položilo 2 radnika. Edukaciju higijenskog minimuma u 2019. god. položilo je 10 radnika. 

Redovito se vrši zbrinjavanje opasnog  i ostalog otpada sa ovlaštenom tvrtkom (PVC i ostali otpad, 

žarulje, toneri, baterije, mulj sa UPOV-a Labin itd.) uz propisno evidentiranje u očevidnicima. Po 

objektima se redovito vrši preventivna deratizacija i dezinsekcija uz monitoring ZZJZ IŽ. 

 

Izvanredne situacije: 

Dana 28.07.2019. došlo je do zamućenja izvorišta Fonte Gaja-Kokoti uslijed velike količine padalina 

u periodu od 27.07.2019. - 29.07.2019. u količini od 216,1 l/m2. 

Maksimalno izmjerene vrijednosti parametra mutnoće na izvorima F. Gaja i Kokoti iznose 49,9 NTU i 

60,0 NTU. Maksimalni nivo izvora F. Gaja zabilježen je 28.07.2019. u 21:30 i iznosi 222,8 cm. 

Krizni stožer Vodovoda Labin kontinuirano je pratio stanje na izvorima i na vodoopskrbnoj mreži. 

 

Dana 30.07.2019. izmjerena je vrijednost parametra mutnoće na mreži Labin koja je prelazila 

maksimalno dozvoljenu vrijednost prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, 

monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registara pravnih 

osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17). 

Od trenutka utvrđivanja odstupanja vrijednosti parametra mutnoće od MDK, postupalo se prema 

Članku 20. Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13,64/15,104/17,115/18) i prema zahtjevima 

HACCP sustava. 

Uzorkovanja vodosprema i mreže na kojima je detektirano povećanje parametra mutnoće iznad MDK 

ponovo je provedeno 01.08.2019., a analitička izvješća ZZJZ IŽ pokazuju da uzorci odgovaraju 

Pravilniku, te je istoga dana dano priopćenje za javnost o prestanku mjera. 

 

Osim u mjesecu srpnju, do pojave zamućenja izvora Fonte Gaja, Kokoti i Mutvica, došlo je još u 8 

navrata i to tijekom mjeseca veljače, travnja, svibnja (2x), studenog te prosinca (3x) od čega su u 3 

navrata bila zabilježena kratkotrajna zamućenja, a u ostalih 5 navrata dugotrajnija zamućenja izvora. 

U periodu dugotrajnijeg zamućenja izvora, vodoopskrba se odvijala sa strane CS Rakonek (Vodovod 

Pula d.o.o.). Spomenute pojave zamućenja nisu dovela do povećanja parametra mutnoće 

vodoopskrbne mreže. 

 

Izvanrednih aktivnosti kao posljedica niskih temperatura nije bilo. Ukupne oborine u 2019. god. 

iznose 2.060,3 l/m2  što je najviše padalinama zabilježenih u zadnjih 15-tak godina na lokaciji CS 

Draga. 

 

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

situacijama. Zbog povećanja potrošnje u ljetnim mjesecima te istovremeno smanjenja izdašnosti 

izvorišta u istim periodima javljaju se potrebe za dodatnim količinama vode. U 2019. godini 

nastavljeno je sa aktivnostima vezanim uz uvođenje izvora Sv. Anton u sustav vodoopskrbe; nastavlja 

se s izradom glavnog projekta. 

Istovremeno, u zimskom periodu zbog trenda povećanja obilnijih padalina te mogućnošću pojave 

zamućenja izvora Fonte Gaja – Kokoti, Vodovod Labin d.o.o. ima potrebu 'zahvatiti' dodatnu količinu 
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vode koju ima izvor Kožljak u zimskom periodu, a što za sada zbog tehničke konfiguracije sustava 

Kožljak – Labin nije izvedivo. 

Sukladno prijedlogu revizije Direktive EU 90/83/EZ, da bi se poboljšala kvaliteta vode za ljudsku 

potrošnju potrebno je sniziti parametar mutnoće na vrijednost <1NTU. Isto je moguće ostvariti 

projektiranjem/instaliranjem uređaja za obradu (filtriranje) vode. 

S obzirom na sve veću učestalost pojave zamućenja izvorišta Fonte Gaja-Kokoti i Mutvica, a 

poglavito u ljetnim mjesecima zbog nesmetane vodoopskrbe, kao prioritet, trebalo bi postaviti 

izgradnju uređaja za obradu (filtriranje) vode (pokrenut prijedlog izgradnje uređaja za obradu vode 

kroz projekt odvodnje Labinštine).  

 

Prijedlozi: Nastaviti sa pokrenutim aktivnosti oko uvođenja u sustav vodoopskrbe izvorišta Sv. Anton 

zbog osiguranja dodatnih količina vode, ponajviše u ljetnim mjesecima. 

Razmatranje mogućnosti oko iskorištenja maksimalne izdašnosti izvora Kožljak, poglavito u zimskom 

periodu. 

Razmatranje o metodama obrade vode u svrhu postizanja parametara mutnoće na vrijednost <1NTU 

te zbog sve učestalijih pojava mutnoća na izvorima. 
 

10. ISTARSKI VODOVOD BUZET d.o.o. 

 

1. Pregled naših aktivnosti tijekom  2019. godine na području sustava civilne zaštite 

 

1.1. Redoviti pregledi,  kontrole i umjeravanja na klornim stanicama na postrojenjima za 

kondicioniranje vode: 

 

- Sv.Ivan (područje Grada Buzeta),  

- Gradole (područje Općine Vižinada), 

- Butoniga (područje Grada Buzeta), 

 

1.2. Redoviti pregledi,  kontrole i umjeravanja na stanicama za dokloriranje vode: 

 

- Beram (područje Grada Pazina),  

- Šubjent (područje Općine Karojba), 

- Kanfanar (područje Općine Kanfanar), 

- Medici (područje Općine Oprtalj), 

- Hlaji (područje Grada Buzeta), 

- Stari Pazin (područje Grada Pazina), 

 

Pregledi i kontrole se provode svakodnevno putem sustava daljinskog nadzora i upravljanja, preko 

uzimaoca uzoraka te preko zaposlenika koji periodički obilaze objekte na kojima se vrši kloriranje i 

dokloriranje.  

Umjeravanje se vrši u pravilu jedanput tjedno, a po potrebi i češće. Servis i provjera ispravnost rada 

opreme i uređaja obavlja se jedanput godišnje, sve sukladno Planu intervencija u zaštiti okoliša na 

skladištima klora IVB. 

 

2. Izvješće o izvanrednim aktivnostima tijekom 2019. godine na području sustava civilne 

zaštite 

 

Tijekom 2019. godine nije bilo izvanrednih aktivnosti, odnosno nije bilo tehničko-tehnoloških 

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

materijalnim i drugim dobrima i okolišu. 

 

3. Naše potrebe za razvoj i opremanje unutar sustava civilne zaštite 
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- Istarski vodovod d.o.o. Buzet za rješavanje izvanrednih aktivnosti unutar sustava civilne 

zaštite ima potrebna sredstva i opremu, s tim da eventualno nedostajuću opremu može u 

kratkom  roku posuditi od drugih  vodovoda ili drugih tvrtki. 

 

Za sada raspolažemo sa slijedećim materijalno-tehničkim sredstvima: 

- prenosivi PVC spremnici za vodu zapremine 1m3 – 5 komada (u svakoj PJ po jedan) te jedan 

spremnik od nehrđajućeg čelika (INOX) zapremine 2 m3 u PJ Buzet  

- od materijalno – tehničkih sredstava raspolažemo sa ručnim, električnim i motornim alatom za 

potrebe održavanja i saniranja vodovodne mreže, a od prijenosnih i fiksnih elektroagregata i 

potopnih ili motornih pumpi: 

 

Org. jedinica Broj fiksnih i prijenosnih 

agregata 

Broj potopnih ili motornih 

pumpi 

PJ Buje 4 6 

PJ Buzet 2 2 

PJ Pazin 1 2 

PJ Poreč 5 4 

PJ Rovinj 4 6 

RJ Proizvodnja 6 3 

RJ Održavanje 3 0 

UKUPNO: 25 23 

 

Org. Jedinica  

 

Broj osobnih vozila Broj teretnih vozila Broj rovokopača, 

traktora 

PJ Buje 3(2) 13 3 

PJ Buzet 3 6 2 

PJ Pazin 3 9 2 

PJ Poreč 5(6) 14 2 

PJ Rovinj 4(4) 8 3 

RJ Proizvodnja 4 4 0 

RJ Stručne službe 18 1 0 

RJ Održavanje 7 8 2 

UKUPNO: 47(12) 63 14 

Napomena: U zagradi, u stupcu osobna vozila je broj mopeda! 

 

 

- U Radnoj jedinici Proizvodnja na lokacijama izvorišta i uređaja za kondicioniranje vode 

Sv.Ivan, Gradole i Butoniga postoji posada 24 sata na dan.  

- U dispečerskom centru, dispečeri operateri također rade neprekidno od 0-24,00 sata.  

- U Poslovnim jedinicama Buje, Buzet, Pazin, Poreč i Rovinj u ljetnim mjesecima (lipanj – 

rujan)  uvodi se druga smjena za vodooinstalatere od 14,00 do 22,00 sata, a nakon toga 

pripravnost do 07,00 sati idućeg jutra kao i vikendima i neradnim danima uvodi se 

pripravnost. U zimskim mjesecima uvodi se samo pripravnost od 15,00 sati do 07,00 sati 

idućeg dana. 

- U Radnoj jedinici Održavanje se u ljetnim mjesecima (lipanj – rujan) uvodi se 

pripravnost. 
   

11.    VETERINARSKA AMBULANTA LABIN d.o.o.Labin 

 

Veterinarska ambulanta Labin d.o.o.Labin temeljem članka 17.stavka1.Zakona o sustavu civilne 

zaštite  ( NN 82/15. NN 118/18) poduzima sve potrebne radnje i izvršava sve date obveze  pri čemu se 

pridržava Zakona o veterinarstvu ( NN 82/13.).  
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Naime, Ministarstvo poljoprivrede RH svake godine donosi Naredbu o mjerama zaštite od zaraznih i 

nametničkih bolesti, koje smo mi kao ovlaštena Veterinarska ambulanta Labin d.o.o.ih dužni provoditi 

na svom koncesijskom području.   

Prema donesenoj Naredbi za 2019.godinu,  provedene su sve naređene mjere, a isto tako, tijekom 

godine se  provodi i niz drugih, nepropisanih mjera, koje za svoj cilj imaju unapređenje sigurnosti i 

zdravlja naše zajednice. 

Tijekom 2019.godine nije bilo nikakvih izvanrednih aktivnosti, na području sustava civilne zaštite.   

Veterinarska ambulanta Labin u svojim zalihama ima sredstava i lijekova za funkcioniranje službe u 

redovnim  uvjetima, što podrazumijeva male zalihe antiviperuma, antitetanusa, antibiotika širokog 

spektra, raznih preventivnih cjepiva, te sredstava za DDD poslove. 

Ističemo potrebu za opremanjem prostora za ambulantno liječenje brojnijeg obima, kao i nedostatak 

prostora za stacionirano liječenje. 

Veterinarska ambulanta Labin raspolaže sa dvije ekipe koje čine 3 člana: dr.vet.med., tehničar i 

bolničar. 

Svi članovi imaju obuku iz zaštite na radu, DDD –a, te uredan pregled medicine rada. 

Također raspolaže sa 4 službena vozila. 

 

Veterinarska ambulanta Labin, u okviru svog redovnog poslovanja, ima dežurnog dr.vet.med. 24 sata 

365 dana u godini. 

      
12. UDRUGE, KLUBOVI I ORGANIZACIJE OD ZNAČAJA ZA  SUSTAV CIVILNE   

      ZAŠTITE 

 

             Pojedine udruge, klubovi i društvene organizacije od posebnog su značaja za cjelokupni 

sustav civilne zaštite. 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 općinskog proračuna direktno su 

uključeni u sustav civilne zaštite   kao članovi udruge ili  kao pripadnici postrojbi civilne zaštite.  

 

12.1. Gradsko društvo crvenog križa Labin (GDCK) 

 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LABIN 

Izvješće o aktivnostima tijekom 2019.g. na području 

civilne zaštite 

 

 

PRAVNI TEMELJ I STRATEŠKI OKVIR ORGANIZACIJE CRVENOG KRIŽA KAO 

NOSITELJA DIJELA ZADAĆA I OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

 

Gradsko društvo Crvenog križa Labin (dalje u tekstu: GDCK Labin), kao dio Hrvatskog Crvenog 

križa (dalje u tekstu: HCK), svoje djelovanje u kriznim situacijama temelji na sljedećim zakonima i 

dokumentima: 

 Zakon o HCK (NN 77/10) 

 Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i iz njega izvedenih Pravilnika 

 Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 102/15) 

 Strategija 2020 Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 

 Pravilnik o ustroju, pripremi i djelovanju HCK u kriznim situacijama 

 Smjernice o ustroju, zadaćama i obuci operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa  

 Statut GDCK Labin 

 Strateški plan GDCK Labin za razdoblje 2017.-2019.g. 
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 Procjene, planovi i ostali dokumenti izvedeni iz navedenog: Procjene rizika od velikih nesreća 

za Grad Labin (SN 7/18), Općina Pićan (SN 5/18), Općina Kršan (SG 6/18), Općina Raša (SN 

7/18) i Općina Sv.Nedelja (SN 20/18) 

 

Zadaće GDCK Labin u mjerama zaštite i spašavanja i civilne zaštite JLS, sukladno javnim ovlastima 

su sljedeće: 

1. U mjerama civilne zaštite: 

 Pružanje prve pomoći  i podrška HMP 

 Pružanje psihološke potpore 

 Služba traženja 

 Osiguranje ljudstva i materijalnih sredstava prilikom organizacije pružanja prihvata pomoći,  

 Sudjelovanje u prihvatu, smještaju, organizaciji života i poduzimanju drugih mjera koje 

pridonose zbrinjavanju ugroženog i nastradalog stanovništva 

 Organizacija smještaja snaga sustava civilne zaštite 

 Organiziranje dobrovoljnog davanja krvi. 

 Pomoć pri dostave vode i hrane 

2. U mjerama evakuacije stanovništva: 

 organizacija i njega bolesnika i lakše ozlijeđenih, 

 pružanje psihološke pomoći 

 organizacija Službe traženja i izrada popisa evakuiranih osoba 

 organizacija dobrovoljnog davanja krvi 

 podjela hrane, pokrivača, odjeće i obuće evakuiranom stanovništvu 

3. U mjerama zbrinjavanja: 

 nositelj organizacije razmještaja u objektima namijenjenim za smještaj evakuiranog 

stanovništva 

 organizacija postavljanja ležajeva, uređenje prostora, određivanje dežurne osobe, organizacija 

dobave hrane i vode za piće, organizacija Službe traženja i popisa zbrinutog stanovništva, 

pružanje psihosocijalne podrške 

Predstavnik GDCK Labin član je ekipe za prihvat i zbrinjavanje stanovništva.  

 

GDCK Labin pri nekim je JLS izostavljen u podršci medicinskim ekipama za pružanje prve pomoći i 

pružanje psihosocijalne podrške.  

Izvanredne situacije često iziskuju i pokretanje humanitarne akcije ili apela za pomoć stradalom 

stanovništvu, za što GDCK Labin također ima kapacitet.  

 

Krizni stožer GDCK Labin na radnom sastanku održanom 22. studenoga 2018.g. donio je Operativni 

plan civilne zaštite GDCK Labin, koji je dostavljen svim JLS i koji će se ažurirati u prvom kvartalu 

2020. godine kako bi se uskladio sa svim Planovima djelovanja civilne zaštite.  

 

 

1. AKTIVNOSTI NA PODRUČJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GDCK LABIN TIJEKOM 

2019. GODINE 

 

Programi u nastavku zakonski su utemeljene javne ovlasti HCK. Sve provedene aktivnosti operativno 

su se odnosile na pripremu za krizne situacije: osposobljavanje i uvježbavanje, opremanje, te 

edukaciju stanovništva, i pridonose jačanju kapaciteta za djelovanje u kriznim situacijama. 

Tijekom provedbe svih programa i aktivnosti, tijekom  2019. godine pomoglo nam je sveukupno 148 

volontera.  

 

Program Stanje i aktivnosti 

SLUŽBA TRAŽENJA 

(ST) 
 GDCK Labin ima 2 djelatnika i 19 volontera educiranih za poslove ST 

 pri ST GDCK nalazi se 19 zahtjeva za traženje u postupku 
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PRVA POMOĆ (PP)  165 osoba educirano kroz tečajeve PP za vozače 

 26 osoba educirano je kroz tečajeve PP za zaštitu na radu  

 29 osoba educirano kroz tečajeve Osnovnih postupaka održavanja života 

uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora (AVD-a) (djelatnici 

Valamar Riviera d.d.) 

 8 osoba educirano je kroz tečaj osnovnih postupaka održavanja života 

 8 osoba educirano za pružanje PP putem tečaja za građanstvo 

 13 osoba educirano je o prvoj pomoći kroz seminar „Slučajni spasilac“ 

(odgojitelji) 

 13 učenika educirano na seminaru „Spasilac junior“ 

 48 djece educirano je na radionici prve pomoći u kampu „Duga“ 

 održane su 3 radionice „Minuta za život“ u vrtićima (djeca i roditelji) 

 174 prvašića educirano kroz radionicu „Na putu do škole: Pomozi Medi 

Jurici“ (s MUP-om) 

 obilježen Svjetski dan prve pomoći  

 pokazna vježba za građanstvo povodom Svjetskog dana oživljavanja, 

suorganizacija s MHP (listopad) 

 održane su 3 radionice prve pomoći za učenike nižih razreda u sklopu 

Projektnog dana Crvenog križa u školama u Nedešćini, Sv.Martinu i 

Čepiću 

 dovršena su predavanja iz PP za učenike svih 7. razreda Labinštine 

prema kurikulumu Zdravstvenog odgoja 

 35 učenika 7. razreda iz 5 OŠ Labinštine sudjelovalo je na 

školskom/gradskom natjecanju PP, a pobjednička ekipe OŠ „I.L.Ribar“ 

zauzela je 2. mjesto na Međužupanijskom natjecanju u Puli 

 1 liječnica relicencirana je za predavača iz predmeta „Pružanje prve 

pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ 

DOBROVOLJNO 

DAVANJE KRVI 

(DDK) 

 organizirano i provedeno 11 akcija DDK u Labinu i Koromačnu 

 prikupljeno 698 doza krvi (od potencijalnih 785), 39 novih darivatelja 

krvi; izvršeno 88,9% godišnjeg plana prikupljanja 

 dvojica darivatelja krvi primilo odlikovanje predsjednice RH Red 

Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske 

 dodijeljena priznanja jubilarnim DDK 

SLUŽBA 

SPAŠAVANJA 

ŽIVOTA NA VODI I 

EKOLOŠKE 

ZAŠTITE 

PRIOBALJA (SSNV) 

 184 učenika educirano kroz 10 radionica „Opasnosti i kodovi sigurnosti 

na vodi“ za uglavnom 3.-ih razreda OŠ Labinštine, te 1 jedna radionica 

za 48 polaznika kampa „Duga“ 

 održane aktivnosti u sklopu projekta „Sigurnost na vodi“ (10 školi 

plivanja za neplivače u Plomin luci, Tunarici i Rapcu za 100 djece 

vrtićkog i nižeg školskog uzrasta, škola poboljšavanja plivačkih vještina 

u Tunarici za 48 djece, radionica ronjenja na dah u Tunarici), te u 

sklopu projekta „Crveni križ u plavom okviru“ (3 eko-akcije u Tunarici i 

Prtlogu, 1 čišćenje izvora Mutvica, 3 edukacije) 

PRIPREMA I 

DJELOVANJE U 

KRIZNIM 

SITUACIJAMA 

 14 je članova Gradskog interventnog tima (GIT), od kojih 4 u 

pripravničkom statusu 

 10 volontera i djelatnika u potpunosti su educirani za članove 

Županijskog interventnog tima (ŽIT) 

 2 osobe iz GDCK Labin edukatori su ŽIT-a 

 edukacije: 

o 2 treninga prve pomoći – 4 osobe 

 sudjelovanje u dežurstvima: 

o 3 dežurstva putem DCK IŽ – 2 osobe 

o 1 dežurstvo putem GDCK Labin – 4 osobe i 10 članova Kluba 
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mladih 

PRIKUPLJANJE I 

RASPODJELA 

HUMANITARNE 

POMOĆI 

 Sukladno čl. 14. i 15. Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 102/15), 

Rješenjem Ureda državne uprave u Istarskoj županiji klasa: UP/I-550-

01/16-01/13, Urbroj: 2163-05-03-16-12 GDCK Labin odobreno je stalno 

prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći 

 Kako izvješće o primljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći za 2019. g. 

još nije zgotovljeno, nismo u mogućnosti dostaviti kvantitativne 

podatke. 

 

2. IZVJEŠĆE O IZVANREDNIM AKTIVNOSTIMA NA PODRUČJU SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE U 2019.G. 

 

Izvanrednih aktivnosti tijekom 2019. godine nije bilo.  

 

3. POTREBE GDCK LABIN ZA RAZVOJ I OPREMANJE UNUTAR SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE 

 

Samoevaluacija GDCK Labin ukazuje sljedeće: 

 provedene aktivnosti odnose se na fazu pripreme za krizne situacije, i pretežno su usmjerene 

podizanju svijesti te senzibiliziranju i edukaciji građanstva po pitanju sigurnosti, zaštite, 

uzajamne zaštite i solidarnosti.  

 nužno je povećati brojnost specijaliziranih volontera spremnih na aktivnost u interventnom 

timu. Isto otvara 2 izazova: financiranje opreme i obuke, za što će se tražiti podrška JLS, te 

rješavanje oslobađanja radnih obveza u slučaju velikih nesreća i katastrofa, što je u 

nadležnosti zakonodavca 

 

Plan GDCK Labin u 2020.: 

 ažurirati Operativni plan civilne zaštite GDCK Labin 

 u ciklus edukacija za članstvo u interventnom timu uključiti 20 volontera  

 

4. POPIS OPREME GDCK LABIN ZA PRIPREMU I DJELOVANJE U KRIZNIM 

SITUACIJAMA (stanje 31.12.2019.) 

 

NAZIV 
KOLIČINA 

(kom) 

Pokrivači 190 

Vreće za spavanje 50 

Posteljina (set) 50 

Poljski kreveti 18 

Prostirke (karimati) 40 

Madraci 60 

Stolovi sklopivi s klupama (set) 3 

Sklopivi stolovi PVC 2 

Stolovi (1x1) 4 

Stolice (plastika) 20 

Klupe (drvene) 4 

Nosila 2 

Reflektor (30 m) 1 

Šator 7 x 5 m 2 

Šator 9 x 5 m 1 

Šator obiteljski 9 
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Šatorska krila 5 

Torbice prve pomoći - pune 5 

Torbice prve pomoći - prazne 7 

Tanjuri (čvrsta plastika) 50 

Šalice (čvrsta plastika) 50 

Pribor za jelo - set 50 

Termos boce 2 

Kontejneri za hranu  3 

Lopate (velike+male) 9+3 

Motike 5 

Malj 5 

Stacionarna kuhinja 1 

Prijenosno računalo 1 

Radiostanice PMR - set 1 

Megafon 1 

Plutača za spašavanje na vodi 1 

Uže za izvlačenje iz vode 1 

 
12.2. Hrvatska gorska služba spašavanja-Stanica Pula 

  

Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Pula je u 2019. godini, na području svoje 

odgovornosti izvela šest akcija spašavanja, po dojavi ŽC 112  bila je šest puta u pripravnosti.  

Prema godišnjem planu rada održano je sedam vježbi spašavanja, organizirala je Državnu vježbu 

spašavanja iz speleoloških objekata.  

  

  U smislu preventive nesreća i sanitetskog dežurstva na sportskim i planinarskim 

manifestacijama na planinskim i za vozila HMP teško dostupnim područjima Stanica Pula obavila je 

15 osiguranja.  

  

  Pripravnici za gorske spašavatelje nastavili su svoju edukaciju kroz redovito školovanje 

i usavršavanje kadrova. U 2019. godini prema nacionalnom programu školovanja sudjelovalo je 

ukupno 3 pripravnika i 4 spašavatelja.  

Dva spašavatelja položila su ispit za naslov gorskog spašavatelja.  

Dva gorska spašavatelja educirana su za spašavanja uz pomoć helikoptera.  

Dva gorska spašavatelja nastavili su specijalističko školovanje za potrage u mutnim vodama i 

speleoronilačko spašavanje.  

Jedan gorski spašavatelj osposobljen je za upravljanje bespilotnim letjelicama. 

 

   Zbog sve većeg obima administrativnih i poslova održavanja a uz financiranje od strane 

HGSS-a, Stanica je zaposlila jednog člana na administrativnim i poslovima održavanja. 

  

  Brojno stanje HGSS Stanice Pula na dan 31.12.2019. iznosi:  18 gorskih spašavatelja 

       8 spašavatelja 

       3 pripravnika 

       2 suradnika 

           Ukupno:     31 član 

   

Vozni park čine tri službena vozila od čega: jedno terensko, kombi i osobno karavan.  

Njihovim redovitim servisima i održavanjem Stanica Pula pokušava osigurati potrebnu inteventnost i 

mobilnost za potrebe svih svojih djelatnosti.  
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   Veliki problem je starost  interventnih vozila koja izaziva velike troškove održavanja i 

učestalog servisiranja, te je žurno potrebno obnoviti vozni park kako bismo i dalje očuvali postignutu 

visoku razinu interventnosti.   

Obzirom da naša trenutačna proračunska sredstva nisu dostatna za nabavu vozila nadamo se 

povećanju sredstava iz proračuna JRS i JLS za 2020. godinu.    

    

Tijekom izvještajnog razdoblja, sva medicinska oprema i oprema za spašavanje uredno je i redovno  

obnavljana sukladno potrebama stanice a po uputama medicinske komisije HGSS-a i standardima 

struke.  

    

Stanica Pula ima četiri službene obavještajne točke: planinarska Kuća pod Žbevnicom, 

planinarska Kuća na Koritima, planinarska  Kuća na Skitači, paraglajderski centar na Raspadalici.  

   Sve su obavještajne točke redovito kontrolirane i opskrbljivane sukladno sporazumima 

sklopljenim sa  upraviteljima tih objekata.  

  

  Organizacijski raspored Gorskih spašavatelja Stanice Pula na dva tima, tim Pula i tim Pazin 

nastavlja se pokazivati kao primjeren odgovor na zahtjevnost pokrivanja velikog područja 

odgovornosti (cijele Istarske županije), a sukladno tome razmještena je specijalizirana oprema za 

spašavanje  i službena vozila.  

  

  U izvještajnom razdoblju Stanica Pula kvalitetno je na području Istarske županije  surađivala 

sa profesionalnim i dobrovoljnim Vatrogasnim postrojbama, Službom hitne medicinske pomoći, 

Crvenim križom, Policijom i Civilnom zaštitom.  

 

Prilog 1: Akcije spašavanja, intervencije i aktivna pripravnost 

Prilog 2: Školovanje, održavanje znanja i sposobnosti 

Prilog 3: Preventiva i edukacija 

Prilog 4: Organizacijski poslovi 

Prilog 5: Statistika 

 

13. ZAKLJUČAK 

 

         Iz  ovog Izvješća koji sadrži skraćenu analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

možemo konstatirati: 

         

        1. Općina Pićan ima „Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Općine, „Plan djelovanja 

civilne zaštite , a donesena je  Odluka o imenovanju pravnih osoba od interesa za Općinu Pićan. 

 

         2. Ustrojen je Stožer civilne zaštite Općine Pićan, 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 u sustavu civilne zaštite. 

              Stožer civilne zaštite Općine Pićan će na temelju Zakona obavljati poslove iz područja 

civilne zaštite:  

- koordinirati u slučaju većih nesreća i katastrofa,  

- surađivati sa svim nositeljima poslova, aktivnosti i mjera (jedinice lokalne samouprave, 

javne službe, pravne osobe i dr.).  

3. Za stvaranje efikasnijeg ustroja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave, pravne osobe i 

nositelji poslova civilne zaštite trebaju u cijelosti preuzeti svoju ustavnu i zakonsku ulogu u izgradnji 

cjelovitog sustava civilne zaštite.  

U tu svrhu neophodno je utvrditi obveze za razini općinei pravnih osoba koje treba iskazati: 

- planiranjem, 
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- financiranjem (u sklopu godišnjih proračuna planirati sredstva), 

- popunom operativnih snaga, 

- provedbom obuke i vježbi, 

- opremanjem, 

- razradom načina djelovanja u velikim nesrećama i katastrofama. 

         4.  Općin Pićan raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama sustava civilne zaštite od stalno 

aktivnih snaga (Javna vatrogasna postaja Labin,  DVD Pićan, Zavod za hitnu medicinu-Ispostava 

Labin, TD“Vodovod Labin d.o.o. „Labin, Istarski vodovod d.o.o. Buzet, KP“1. Maj Labin d.o.o.“ 

Labin, Hrvatske šume, Vodoprivreda d.o.o. Buzet, GD CK Labin, Veterinarska ambulanta Labin) .  

 

         5. Smjernicama za razvoj sustava civilne zaštite za Općinu Pićan u razdoblju 2020-2023. godine, 

definirana su međusobna prava i obveze svih subjekata  u sustavu civilne zaštite plansko 

pripremanje,osposobljavanje,opremanje i uvježbavanje njihovih organiziranih operativnih snaga kao i 

način međusobne koordinacije u izvršavanju zadaća zaštite i spašavanja sa ciljem što kvalitetnijeg 

razvoja sustava civilne zaštite. 

 

           6. Prema ovom Izvještaju stanje sustava civilne zaštite u Općini Pićan na razini koja osigurava 

uspješno funkcioniranje sustava CZ kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama. 

  

      Izradio: Boris Rogić,  Služba civilne zaštite VZIŽ, v.r. 

 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pićan 
za 2020. – 2023. godine 

 

KLASA: 021-05/20-01/3 

URBROJ: 2144/05-03-01-20-10 

Pićan, 28. veljače 2020. godine 
 

Na temelju članka  17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15,118/18 ) i članka 19. 

Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan broj 6/18) Općinsko vijeće, na sjednici 

održanoj dana 28. veljače 2020. godine, usvojilo je 

 

SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Općine Pićan za 2020. – 2023. godine 

 

I. 

Donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  na području Općine Pićan  

za 2020.– 2023. g. 

II. 

 

 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2020. 

– 2023.g. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka. 

 

III. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine 

Pićan». 
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Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

 

 

 

Uvod 

 

1. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Pićan 

2. Plan djelovanja civilne zaštite 

3.  Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara 

4.  Operativne snage sustava civilne zaštite 

5. Sustav uzbunjivanja građana i sklanjanje  

6.  Edukacija stanovništva na području sustava civilne zaštite  

7.  Financiranje sustava civilne zaštite 

8. Suradnja na polju sustava civilne zaštite 

9. Izvršenje zadaća u skladu sa programom aktivnosti u provedbi 

     posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Pićan 

     za razdoblje 2020-2023.godinu 

10. Zaštita okoliša 

11. Zaključak 

 

 

UVOD 

 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OPĆINE PIĆAN ZA RAZDOBLJE OD 2020. – 2023. 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 civilne zaštite (stožeri, civilna zaštita, vatrogastvo, udruge građana od  značaja  za zaštitu i 

spašavanje, službe i pravne osobe koje se u sustavu civilne zaštite, zaštitom i spašavanjem bave u  

okviru redovne djelatnosti), a koristeći polazišta i zaključke iz Izvještaja o sustavu civilne zaštite na 

području Općine Pićan za 2020. godinu donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite na području Općine Pićan za razdoblje od  2020.-2023. godine (dalje u tekstu: Smjernice). 

         Cilj  Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pićan  za 

razdoblje od 2020.-2023. godine je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava civilne zaštite 

koji će s jedne strane osigurati najvišu razinu spremnosti za provedbu  zadaća sustava civilne zaštite 

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 civilne zaštite temeljenog na realnoj Procjeni rizika od velikih nesreća, 

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 CZ u Općini treba temeljiti na Procjeni rizika od velikih nesreća za  

Općinu Pićan, ali uz uvažavanje cjelovite analize stanja  sustava CZ u prethodnom razdoblju i 

zakonskih propisa i procedura koje definiraju ovo područje.  

         Sukladno tome razvoj sustava CZ Općine za razdoblje od  2020.-2023. godine treba usmjeriti 

prema sljedećim aktivnostima: 
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OKVIR I POLAZIŠNE OSNOVE 
1. Osnova za izradu Smjernica je Zakon o sustavu civilne zaštite.  

2. Smjernice određuju smjer razvoja sustava civilne zaštite u Općini Pićan u okviru jedinstvenog 

sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.  

3. Razvoj sustava civilne zaštite je kontinuirani i kreativni proces kojim će se sukcesivno razvijati i 

usavršavati sustav radi dosezanja najviših standarda potrebnih za provedbu zadaća sustava civilne 

zaštite.  

4. Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika sustava civilne zaštite u 

reagiranju na nesreće, velike nesreće i katastrofe te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja 

operativnih snaga sustava civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na nesreće, velike nesreće i 

katastrofe i otklanjanju njihovih mogućih uzroka i posljedica. 

5. Smjernicama za razvoj sustava civilne zaštite za Općinu Pićan, utvrđuju se međusobna prava i 

obveze svih subjekata i sudionika sustava civilne zaštite kroz plansko pripremanje, 

osposobljavanje, opremanje i uvježbavanje njihovih organiziranih operativnih snaga kao i način 

međusobne koordinacije u izvršavanju zadaća sustava civilne zaštite radi što kvalitetnijeg razvoja 

sustava civilne zaštite. 

6. Polazište za razvoj sustava civilne zaštite je Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Pićan te 

Plan djelovanja civilne zaštite , kao i standardni operativni postupci koji iz toga proizlaze. 

 

1.  PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA  

 

         Cilj: Općinsko vijeće Općine Pićan usvojilo je Procjenu rizika od velikih nesreća za područje 

Općine 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) Izvršiti ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća .  

          Nositelj: - Načelnik 

         Sudjeluju: - Stožer civilne zaštite Općine , Ovlaštenik 

          Rok:  do kraja prosinca 2020-2023. godine. 

 

2. PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 

 

        Općinski načelnik donio je Plan djelovanja civilne zaštite kojim su utvrđenia optimalna 

organizacija, aktiviranje i djelovanje sustava civilne zaštite, preventivnih mjera i postupaka, zadaća 

sudionika, a posebno operativnih snaga u provedbi mjera sustava CZ uključivo sa mjerama CZ. Ovim 

će se planom osigurava učinkovito, ali i racionalno korištenje svih raspoloživih resursa. 

 

         a) Izvršiti ažuriranje Plana djelovanja CZ  

             Nositelj: - Načelnik 

            Sudjeluju: - Stožer civilne zaštite Općine , Ovlaštenik 

            Rok:  do kraja prosinca 2020-2023. godine. 

 

. 3. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA  I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA 

        Cilj: U skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave skrbe o stanju sustavu civilne zaštite na svom području sukladno zakonu, propisima 

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

usvojena je na Općinskom vijeću nova Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara.  
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          Izvršiti ažuriranje Plana djelovanja CZ 

 

           Nositelj: Načelnik 

           Sudjeluju : Općinsko vijeće,  Ovlaštenik 

            -  Rok: studeni 2020. - 2023.g. 

 

4. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

      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 

    Operativne snage sustava civilne zaštite su sve prikladne i raspoložive sposobnosti i resursi 

operativnih snaga namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite. 

        Temeljem Odluke o određivanju operativnih snaga u sustavu civilne zaštite  i pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite Općine , mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području 

Općine  provoditi će sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 

 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine provode sljedeće operativne snage 

sustava civilne zaštite: 

 

1. Stožer civilne zaštite Općine  Pićan 

2. JVP Labin 

3. DVD Pićan 

4. Gradsko društvo CK Labin 

5. HGSS-Stanica Pula 

6. Udruge 

7. Koordinatori na lokaciji 

8. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 
 

         Operativne snage sudionici su sustava civilne zaštite, pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za 

provođenje mjera i postupaka radi sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica 

izvanrednog događaja, velike nesreće i katastrofe. 

         Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati 

aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka izvanrednog događaja, velike nesreće i 

katastrofe te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa. 

         Operativnim snagama rukovodi i koordinira Načelnik uz potporu Stožera civilne zaštite Općine . 

U katastrofama i velikim nesrećama Načelnik   izravno zapovijeda operativnim snagama sustava 

civilne zaštite Općine . 

          Operativne snage djeluju i razvijaju se u skladu s posebnim zakonima koji reguliraju djelatnost 

za koju su osnovane, te na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite i podzakonskih propisa koji 

reguliraju područje civilne zaštite, procjene rizika i plan djelovanja CZ na osnovi ovih Smjernica. 

         Operativne snage financiraju se dijelom ili u cijelosti iz proračuna Općine. Iz proračuna Općine 

financiraju se i izabrani programi i projekti udruga građana koji su od interesa za civilnu zaštitu. U 

idućem razdoblju aktivnosti treba usmjeriti prema projektima koji se financiraju sredstvima iz 

fondova Europske unije. 
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a) Stožer civilne zaštite Općine Pićan 

 

         Stožer civilne zaštite Općine je stručna potpora Općinskom 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 načelniku 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 civilne zaštite potrebno je u 2020 - 2023. 

godini  izvršiti: 

  

- Obuka članova Stožera civilne zaštite  

- Opremanje Stožera civilne zaštite osobnom i skupnom opremom 

 

b) Vatrogasno zapovjedništvo i postrojba 

 

         Javna vatrogasna postrojba Labin u razdoblju od 2020. – 2023. godini treba biti najznačajniji 

operativni kapacitet sustava civilne zaštite - u spremnosti 24 sata dnevno. Kao okosnica ukupnog 

sustava CZ 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 Općinu. 

    U cilju provedbe zadaća iz navedenih Programa potrebno je izraditi Operativni plan motrenja, 

čuvanja i ophodnje Područne vatrogasne zajednice Labin (PVZ Labin) za 2020. – 2023. 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 sustava civilne zaštite na području Općine treba nastaviti i 

u 2020. godini.   

        Tijekom 2020. godine potrebno je izvršiti analizu izdvajanja financijskih sredstava temeljem 

zakona o vatrogastvu u PVZ (općine, HŠ, osiguravajuća društva), te poduzeti radnje u cilju 

poboljšanja financiranja. Cilj je ove analize osigurati dostatna sredstva za normalan rad PVZ Pićn u 

cjelini.  

         Nositelj: PVZ Pićan  

         Rok:  do početka požarne sezone.   

  

c) Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave za poslove civilne 

zaštite koje se u sustavu CZ zaštitom i  spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti 

 

 Na osnovu Procjene rizika od velikih nesreća Općine, a u skladu sa člankom 17. stavak 1. i 

stavak 3. Zakona o sustavu CZ, potrebno je precizno odrediti operativne snage sustava civilne zaštite, 

te posebno pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine (ljudstvo, oprema i materijalna 

sredstva). Ove službe zajedno sa JVP trebaju biti okosnica sustava civilne zaštite na području Općine 

(Zavod za hitnu medicinu - ispostava Labin, KP „1 MAJ“ Labin, HEP- Elektroistra-pogon Labin, TD 

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 sustava civilne zaštite. 

 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). 
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   Rok:  kontinuirano. 

 

d) Udruge građana od značaja za sustav civilne zaštite Općine Pićan 

 

         Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća,  i Plana djelovanja CZ, određene su udruge 

građana koje su od posebnog značaja za sustav CZ te su precizirane 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, GDCK i DVD temeljem Zakona o sustavu CZ i 

Zakona o vatrogastvu, dok je područje angažiranja ostalih udruga uglavnom  nedefinirano.   

          Nositelji: Općinski načelnik sa općinskim  službama. 

          Rok:  tijekom  2020. - 2023. godine. 

 

5.  SUSTAV UZBUNJIVANJA I OBAVJEŠTAVANJA GRAĐANA 

  

          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 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).  

         Nositelj: - 

         -  ŽC 112 

         - Investitori, Vlasnici objekata, 

         - Općinski načelnik i Općinsko  vijeće. 

           Rok:  trajna zadaća. 

 

6.  EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

         Cilj: podizanje ukupne razine svijesti građana kao sudionika ili korisnika sustava civilne zaštite  

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 ne osposobljenog 

stanovništva, upravo zbog nesnalaženja i neznanja. Stoga je u i  narednim godinama 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 CZ,    

          - edukaciju članova udruga građana koje su od značaja za sustav CZ, 
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          - 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 CZ  

         - Voditelji i zapovjednici operativnih snaga i udruga građana 

         - Škole i vrtići 

         - Općinska uprava.  

          Rok:  Trajna zadaća. 

 

7. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

 

         Cilj: osigurati  racionalno, ali  učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. 

         Prema članku 72. Zakona o sustavu civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način financiranja 

sustava CZ 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 ) 

Sredstva za provođenje zaštite i spašavanja 

b)   Sredstva za provođenje sustava civilne zaštite 

b) sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionicima u sustavu CZ (HMP, komunalni servis i 

sanitarne usluge,  vodoprivreda i sl.) 

c) sredstva za provođenje sustava civilne zaštite (edukacija, opremanje, intelektualne usluge, 

promidžba, vježbe, djelovanje snaga i slično). 

 

          Opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite 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 2020. godini moraju biti 

izraz objektivnih potreba i stvarnih financijskih mogućnosti Općine Pićan.              

 Pored navedenih sredstava u proračunu Općine su planirana i sredstva za pravne osobe koje 

se sustavom civilne zaštite bave u okviru svoje redovne djelatnosti – za aktivnosti kao što su sanacija 

divljih odlagališta,  održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće javnih površina, program 

suzbijanja zaraznih bolesti i slično.  

          Nositelji: Općinski načelnik, Općinsko   vijeće 

          Rok:   2020-2023. g. – donošenje Proračuna 

 

   8. SURADNJA NA POLJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

 

         Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama u sustavu 

civilne zaštite iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva  (domaćeg 

stanovništva i turista). 

          Suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite na području Općine je iznimno dobra. U 

narednoj 2020.- 2023. godini ovu je suradnju potrebno unaprijediti, posebno kroz poduzimanje 

zajedničkih napora za dodatnu edukaciju članstva različitih sudionika CZ, te osobito civilnog  

stanovništva. 

           Operativne snage sustava civilne zaštite  i sve ostale pravne osobe koje se bave sustavom 

civilne zaštite u okviru svoje redovne djelatnosti, udruge građana koje se bave sustavom civilne 

zaštite 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 CZ na području Općine . 
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         Nositelji: svi sudionici CZ  

         Rok:  Trajna zadaća. 

 
9.  IZVRŠENJE ZADAĆA U SKLADU SA PROGRAMOM AKTIVNOSTI U     

     PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA    

     OPĆINU PIĆAN ZA RAZDOBLJE OD 2020. 2023. GODINE 

 

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 Općinu  u 

2020. godini  predviđa se: 

- razrada prema zadaćama koje će definirati Vlada RH. 

 

10. ZAŠTITA OKOLIŠA 

 

Cilj: unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša 

         Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, poštivanju 

načela međunarodnog prava zaštite okoliša, uvažavanju znanstvenih spoznaja. Rezultati aktivne 

zaštite imaju za cilj, pored navedenoga, održivo korištenje prirodnih dobara, bez većeg oštećivanja i 

ugrožavanja okoliša, sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša, uklanjanje posljedica onečišćenja 

okoliša, poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih 

sposobnosti. Stoga je potrebno: 

- sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša 

- uspostaviti informacijski sustav zaštite okoliša sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom 

okoliša 

- U suradnji sa Eko-stožerom razvijati snage i planirati vježbe sa ciljem provjere spremnosti i 

uporabe opreme za čišćenje i specijaliziranih plovila, 

- kontinuirana provedba akcija smanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim onečišćenjima 

- razrada i daljnje unaprjeđenje sustava civilne zaštite na  moru. 

 

11.  ZAKLJUČAK 

 
  Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike 

prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena materijalna dobra. 

Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj učinkovitosti ali i doprinosi 

racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna. 

   

            Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja  očekuje se da će Općina Pićan 

na kraju planiranog razdoblja imati : 

 

- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata, 

- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata Službe i pravne osobe koje se u 

sustavu civilne zaštite zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti, 

- višu razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite, a samim time i veće povjerenje u 

sustav. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2020. 
godinu 

 

KLASA: 021-05/20-01/3 

URBROJ: 2144/05-03-01-20-11 

Pićan, 28. veljače 2020. godine 

 

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

82/15,118/18) i članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ broj 6/18) 

Općinsko  Vijeće Općine Pićan, na sjednici održanoj dana 28. veljače 2020. godine,  usvaja 

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE PIĆAN 

ZA 2020. GODINU 

UVOD 

    Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15 - u daljnjem tekstu: Zakon) 

određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, 

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

i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i načina povezivanja institucionalnih i funkcionalnih 

resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 

katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju 

Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, 

otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Ovaj plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2020. godinu sadrži pravac 

razvoja civilne zaštite s planovima njihove realizacije kako bi se ostvario željeni rezultat misije i 

razvojne vizije sa konačnim ciljevima. 

Da bi ovaj plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je s mogućnostima financijskih 

sredstava u Proračunu  Općine Pićan koja će se odvojiti za sve subjekte u sustavu civilne zaštite za 

promatrano razdoblje. 

RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE 

       Općina Pićan  sukladno važećim propisima, kontinuirano će razvijati sustav civilne zaštite i 

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

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

nastanka posljedica velike nesreće i katastrofe te njihovog ublažavanja. 

        Cilj svakog razvojnog planiranja je integriranje političkih, ekonomskih, sigurnosnih, 

infrastrukturnih, socijalnih, društvenih i drugih procesa radi sprječavanja ili smanjenja ugroza i 

vjerojatnosti od bilo kojeg rizika. 

        Plan razvoja civilne zaštite treba krenuti od postojeće situacije i ključnih problema gdje se nužno 

trebaju prepoznati i budući ciljevi razvoja povezujući sadašnjost i budućnost kao ostvarivanje 

željenog cilja. 

        Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2019. godinu, te 

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pićan , donosi se 

godišnji plan aktivnosti za 2020. godinu: 
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1. Općinsko  vijeće  donosi:  

a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu    

b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020.g. s trogodišnjim financijskim 

učincima 

c. ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća 

 

2. Načelnik  donosi:  

 

a. Plan vježbi civilne zaštite 

b. potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u Odluci o   

       određivanju  pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Općinu Pićan 

c. dostava izvadaka iz Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke 

d. plan operativne provedbe programa aktivnosti vlade RH u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za RH za područje Općine Pićan za 2020. g 

e. ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća 

f. ažuriranje Plana djelovanja civilne zaštite 

 

3. Stožer civilne zaštite Općine Pićan 

a. održava sjednice prema ukazanoj potrebi 

b. edukacija članova o sustavu civilne zaštite 

c. pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja . 

 

4. Javna vatrogasna postrojba Labin 

a. djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva,   

    intervencije, održavanje voznog parka i opreme) 

b. sudjeluje u obučavanju i organizaciji vježbi svih vatrogasnih organizacija na razini PVZ   

    Labin 

 

5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pićan 

a. djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, 

intervencije, održavanje voznog parka i opreme) 

 

6. Gradsko društvo Crvenog križa Labin 

           a. pripremu, edukaciju i opremanje za djelovanje u kriznim situacijama i drugim     

                izvanrednim    stanjima na području Istarske županije 

            b. edukaciju djelatnika i volontera društava Crvenog križa 

            c. unapređenje razvoja i koordinaciju rada društava Crvenog križa 

7. Povjerenici civilne zaštite 

a. osposobljavanje i opremanje sa osobnom opremom 

 

8. Edukacije djece u osnovnoj  školi i vrtiću 

a. vježba evakuacije  

      9.  Hrvatska Gorska služba spašavanja, Stanica Pula 

           a) djeluje na području cijele Istarske županije u cilju rješavanja javnih potreba njenih građana,   

         b) HGSS, stanica Pula u sklopu redovne djelatnosti samostalno provodi obuku svojih   

             pripadnika sukladno programu obuke HGSS.  
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IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PIĆAN 

 

Red. broj OPIS POZICIJE 
PLANIRANO 

u 2020. god. 

PLANIRANO 

za 2021. god. 

PLANIRANO 

za 2022. god. 

1. OPERATIVNE SNAGE    

1. 1. Stožer civilne zaštite  1.500,00 1.500,00 1.500,00 

1.1.1. Priprema i provedba edukacije 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

1.2. Zapovjedništvo i postrojbe vatrogastva 551.000,00 505.000,00 505.000,00 

1.2.1. Javna vatrogasna postrojba Labin 382.000,00 382.000,00 382.000,00 

1.2.2. DVD Pićan 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

1.2.3. PVZ Labin 146.000,00 100.000,00 100.000,00 

1.2.4 Postrojba civilne zaštite – smotiranje  500,00 500,00 500,00 

1.2.5 Postrojba civilne zaštite - opremanje 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

1.2.6. 
Povjerenici civilne zaštite – opremanje i 

uvježbavanje 
700,00 700,00 700,00 

 U K U P N O  552.500,00 506.500,00 506.500,00 

2. UDRUGE GRAĐANA:    

2.1.1. Gradski  Crveni križ Labin 22.000,00 22.000,00 22.000,00 

2.1.2. Hrvatska gorska služba spašavanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 U K U P N O  27.000,00 27.000,00 27.000,00 

3. 
OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU 

CIVILNE ZAŠTITE 
   

3.1. 

Izrada zakonskih dokumenata- 

Plan djelovanja civilne zaštite, Plan djelovanja u 

području prirodnih nepogoda 

0,00 0,00 0,00 

 U K U P N O  0,00 0,00 0,00 

4. 
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE U 

SUSTAVU CZ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 

REDOVITA DJELATNOST: 

      

4.1. HMP Labin 17.000,00 17.000,00 17.000,00  

4.2. Tim 2 Labin 37.000,00 37.000,00 37.000,00  

  UKUPNO 54.000,00 54.000,00 54.000,00  

 
SVEUKUPNO ZA SUSTAV   

CIVILNE ZAŠTITE 
633.500,00 587.500,00 587.500,00  

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 
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9. Odluka o zaduženju Općine Pićan 
 

KLASA: 021-05/20-01/3 

URBROJ: 2144/05-03-01-20-12 

Pićan, 28. veljače 2020. godine 

 

 Temeljem članka 10. stavak 3. točka 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava 

i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 55/09, 

139/10) i članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Općinsko vijeće 

Općine Pićan na sjednici održanoj dana 28. veljače 2020. godine donosi 

 

O D L U K U 

o zaduženju Općine Pićan 

 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o zaduženju Općine Pićan u 2020. godini u iznosu od 3.000.000,00 kuna 

podizanjem kredita, za provedbu projekta: izgradnja vatrogasnog doma „DVD Pićan“, planiranog u 

proračunu Općine Pićan za 2020. godinu: Kapitalni projekt K200301 Izgradnja vatrogasnog doma, 

pozicija 25. 

 

Članak 2. 

Zaduženje se ima provesti po odobrenju Vlade Republike Hrvatske odnosno Ministarstva financija 

Republike Hrvatske, kod OTP banke d.d. Split, za provedbu projekta izgradnje vatrogasnog doma 

„DVD Pićan“. 

 

Članak 3. 

Zaduženje iz ove Odluke provest će se pod sljedećim uvjetima: 

o iznos kredita: 3.000.000,00 kuna 

o namjena kredita: građevinski radovi temeljem ovjerenih situacija izvođača radova 

o valuta kredita: u kunama 

o krajnji rok korištenja kredita: 30.06.2021.g. 

o način otplate kredita: 8,5 godina, bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama 

o kamatna stopa: 2% godišnje, fiksna 

o zatezna kamata: u skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama banke 

o naknada za obradu kredita: 0,3% jednokratno, prije prvog korištenja 

o naknada za rezervaciju sredstava: nema naknade za rezervaciju sredstava 

o prijevremena otplata kredita: sukladno odluci banke 

o naknada za prijevremenu otplatu kredita: sukladno odluci banke 

o instrumenti osiguranja kredita: mjenica, zadužnica Općine 

 

Članak 4. 

Zadužuje se općinski načelnik za: 

o pripremu svu dokumentacije, 

o podnošenje zahtjeva i ishođenje prethodne suglasnosti Vlade RH odnosno Ministarstva 

financija RH, 

o ugovaranje kredita s OTP bankom d.d., 

o te druge poslove radi ostvarenja zaduženja za investiciju planiranu Proračunom. 
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Članak 5. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaduženju Općine Pićan od 22. 

studenoga 2019. godine („Službene novine Općine Pićan“ br. 7/19). 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

 

AKTI NAČELNIKA 

1. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedistvenog upravnog 
odjela Općine Pićan 

 
KLASA: 022-05/15-01/5 

URBROJ: 2144/05-01-01-20-5 

Pićan, 14. veljače 2020. godine 

 

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 42. Statuta Općine Pićan 

(„Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, 

Načelnik Općine Pićan donosi 

 

Odluku o  

I Z M J E N I   I   D O P U N I 

PRAVILNIKA 

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Pićan (KLASA: 022-05/15-01/5, URBROJ: 2144/05-01-15-3) od 07. listopada 2015. godine. 

 

Članak 2. 

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan, u članku 8., iza rednog 

broja 5., dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 6.: 

„Redni broj: 6. 

 

Osnovni podaci o radnom mjestu: 

 

Kategorija:   II.  

 

Potkategorija:   Viši stručni suradnik 

 

Klasifikacijski rang:  6. 
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Broj izvršitelja:  1 

 

Naziv:    VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I 

GRADNJU 

 

 

Stručno znanje: 

 magistar ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske, geodetske ili druge odgovarajuće 

tehničke struke  

 najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

 položen državni stručni ispit 

 vozačka dozvola B kategorije 

 poznavanje rada na računalu 

 poznavanje engleskog jezika 

 

Opis poslova radnog mjesta: 

 obavlja stručne i tehničke poslove iz područja prostornog planiranja, graditeljstva i uređenja 

naselja 

 sudjeluje u izradi općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga rada 

 sudjeluje u postupku projektiranja objekata komunalne infrastrukture i ostalih građevina od 

interesa za Općinu te priprema materijale za ishođenje akata za potrebe građenja 

 sudjeluje u postupku izdavanja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, izdavanja 

potvrde parcelacijskog elaborata i rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o 

izvedenom stanju te drugih akata o gradnji iz oblasti prostornog uređenja i gradnje, izrađuje 

izvješća o radu i druga statistička izvješća sukladno posebnim propisima 

 priprema, vodi i koordinira izradu dokumenata prostornog uređenja, dokumenata praćenja 

stanja u prostoru te ostalih dokumenata za potrebe izrade, praćenja i provedbe dokumenata 

prostornog uređenja 

 izdaje izvode i potvrde iz prostorno planske dokumentacije 

 priprema podatke (tekstualne i grafičke), akte ili informacije iz svog djelokruga rada 

 daje stručna tumačenja, mišljenja i savjete, obavlja očevide i sastavlja zapisnike 

 obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika JUO.“ 

 

Članak 3. 

Preostale odredbe Pravilnika iz članka 1. ove Odluke ostaju neizmijenjene. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Pićan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Pićan: 

www.pican.hr.  

 

 

Načelnik Općine Pićan 

Ivan Franković, v.r. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………........................ 

http://www.pican.hr/

