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Na temelju točke 3. Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za RH u 2014. godini (NN 23/14), Gradonačelnik Grada Labina donosi 
  

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI VLADE RH  
U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU 

HRVATSKU ZA PODRUČJE GRADA LABINA ZA  

2014. GODINU 

 
1. Grad Labin je u postupku donošenja Plana zaštite od požara sukladno odredbama 

Zakona o zaštiti od požara (NN. 92/10.). Grad Labin dužan je  žurno izvršiti usklađivanje 
svih podataka i odrednica iz važećeg Plana zaštite od požara. 

Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik, 
Sudjelovatelj: Područna vatrogasna zajednica Labin 
Rok: 15.travnja 2014. godine. 

 

2. Grad Labin je sukladno članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu „Narodne novine“ 
broj 39/2013) , propisao potrebne agrotehničke mjere kao i mjere za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina. 

Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik 
Rok: 15.travnja 2014. godine 
 
3. Grad Labin je dužan organizirati  sjednicu Stožera zaštite i spašavanja za pripremu 

protupožarne sezone u 2014. godini. U svrhu pravodobne pripreme na sjednici: 
- analizirati požarnu sezonu 2013.i postojeće stanje organiziranosti 
- donijeti plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za požarnu sezonu 

Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik 
Rok: 31. ožujka 2014. godine 
 

4. Državna uprava zaštite i spašavanja i Vatrogasna zajednica Istarske županije organizirati 
će i održati informativno savjetodavne sastanke s predstavnicima  općina, gradova i 
županije te drugih zainteresiranih za zaštitu od požara na kojima će se razmotriti i 
analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred turističku i žetvenu 
sezonu sukladno obvezama proizašlim iz programa aktivnosti. 

Izvršitelj zadatka: Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Vatrogasna zajednica Istarske   
županije 
Sudjelovatelj: Gradonačelnik 
 Rok: 15.travnja 2014. godine 

 
      5. Nadležna tijela jedinica lokalne samouprave dužna su sustavno provoditi praćenje 
stanja odlagališta otpada na svom području i poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih 
»divljih« odlagališta. 
            Posebnu pozornost potrebno je posvetiti provedbi mjera uređenja lokacija i 
zdravstvene zaštite odlagališta otpada određenih posebnim propisima, odnosno 
poduzimanju odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane 
korištenja odlagališta, te ostalih mjera za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta. 
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik 
Rok: 15. svibnja 2014. godine 
 
     6. Zadužuju se jedinice lokalne i područne /regionalne) samouprave da sukladno Planu 
motriteljsko-dojavne službe u svim gradovima odnosno općinama na jadranskom području 
prije i tijekom turističke sezone te na žitorodnim područjima pred žetvenu sezonu, ustroje i 
opreme potrebnom opremom izviđačko-preventivne ophodnje, koje će na licu mjesta 
poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno pravovremeno 
otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku. U svrhu usklađivanja plana ophodnji 
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i njihovih aktivnosti na području županije obvezno uključivati županijske vatrogasne 
zapovjednike. 
            Hrvatske šume d.o.o. se  temeljem indeksa opasnosti, u danima velikog i vrlo velikog 
razreda opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora, obvezno planiraju i 
provode danonoćno dežurstvo, odnosno provode povećanje broja ophodnji i broja ekipa. 
            Usklađeni županijski plan motriteljsko-dojavne službe, izviđačko-preventivnih 
ophodnji i popis građevina i površina koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje dostaviti 
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje i županijskom vatrogasnom zapovjedniku 
najkasnije do roka predviđenog za provedbu ove točke. 
 
Izvršitelji zadatka: Gradonačelnik 

»Hrvatske šume« d.o.o. 
Područna vatrogasna zajednica Labin 

Rok: 15. svibnja 2014. godine 
 
     7. Utvrditi načine i uvjete korištenja raspoložive teške građevinske mehanizacije za 
eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja 
šumskog požara. Uz navedeno, planirati načine i postupke brzog premještanja navedene 
mehanizacije, prvenstveno na priobalju.  
            Popis raspoložive teške građevne mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja 
(angažiranja), odmah po isteku roka za izvršenje, dostaviti nadležnom Područnom uredu za 
zaštitu i spašavanje i županijskom vatrogasnom zapovjedniku. 
            Izvršitelji zadatka: Gradonačelnik 
            Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica Istarske županije, Područna vatrogasna 
zajednica Labin 
            Rok: 15. svibnja 2014.godine 
 
     8. Prije početka požarne sezone izvršiti pripravu, odnosno otklanjanje nedostataka na 
vozilima, opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na požarima.  
            Izvršitelji zadatka:    Gradonačelnik, 
                                             Vatrogasna zajednica Istarske županije 
                                             Područna vatrogasna zajednica Labin 
            Rok:  15.svibnja 2014. godine 
 
9. Jedinice lokalne i područne (regionalne ) samouprave i uprave, u suradnji s Državnom 
upravom za zaštitu i spašavanje i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, na temelju 
raščlambe angažiranja, troškova i učinaka (3E) tijekom prethodnih 5 godina, a sukladno 
planovima zaštite od požara, radi dodatnog popunjavanja vatrogasnih postrojbi za vrijeme 
pojačane opasnosti od požara planirat će i provesti sezonsko dodatno zapošljavanje 
vatrogasaca u domicilnim vatrogasnim postrojbama ( sezonski vatrogasci ) te njihovo 
opremanje i osposobljavanje. 
 
Izvršitelji zadatka:    Vatrogasna zajednica Istarske županije Javna vatrogasna postrojba   
                                 Labin, 
Sudjelovatelj: Gradonačelnik 
 Rok:  15.svibnja 2014. godine 
 
10. Gradonačelnik Grada Labina će o provedbi pripremnih i drugih aktivnosti izvijestiti 
Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, Područni ured Pazin. 
 
Klasa: 
Ur.broj: 
Labin,  __ ožujak 2014. 
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                                                                                   GRADONAČELNIK 
 


