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AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
27.
Temeljem Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 30/94., 68/98., 61/00.,
32/02. i 100/04.), Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova («Narodne
novine», broj 101/98.), članak 50. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta
Nedelja», broj 5/01.) i članka 5. Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva Općine Sveta Nedelja
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 7/05.), Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja
na sjednici održanoj dana 14. svibnja 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE
SVETA NEDELJA - NACRT
Članak 1.
Mijenja se i dopunjuje Prostorni plan uređenja općine Sveta Nedelja i mijenja se Odluka o
donošenju Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta
Nedelja», br. 5/06).
Članak 2.
Članak 4. mijenja se tako da se u stavku (4) GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA dodaje
nova točka koja glasi: "17. kartografski prikaz 4H (list 8)".
Članak 3.
Članak 8. mijenja se u stavku (1) u točki Razvoj i uređenje prostora/površina izvan naselja
mijenja 9. alineja tako da se iza riječi "- ugostiteljsko-turistička namjena" dodaju riječi "- hotel" i dodaje
se nova 10. alineja: "- gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička namjena-turističko naselje (T2) "
Članak 4.
Članak 11. mijenja se u stavku (5) tako da se oznake "(4A do 4G) " zamjenjuju oznakama "(4A
do 4H),".

-

Članak 5.
Članak 14. mijenja se u stavku (1) tako da se dodaju nove točke (2 i 8) koje glase:
“gospodarsku namjenu – ugostiteljsko-turistička namjena – turistička naselja (T2I i T2II)“.
“gospodarsku namjenu – ugostiteljsko-turistička namjena – pojedinačna ugostiteljsko-turistička
namjena ( TP )“.

Članak 6.
Članak 20. mijenja se tako da se u točki 7 zamjenjuju riječi: "Casal Borsetti – Karlovac DN 700"
riječima: "Pula – Karlovac DN 500".
Članak 7.
Članak 21. mijenja se tako da se u alineji 11 iza riječi: "Šumber" – E3 – ostalo u zagradi
(postojeći) mijenja tako da glasi: "(postojeće i planirano proširenje)".
Članak 8.
Članak 22. mijenja se u stavku (1) tako da se oznake "4A do 4G " zamjenjuju oznakama "4A do
4H".
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Članak 9.
Članak 53. mijenja se u stavku (3) tako da glasi: "Unutar eksploatacijskog polja (E3) mogu
obavljati gospodarske djelatnosti u skladu s posebnim propisima o općoj sigurnosti te propisima za
zaštitu voda, zaštitu zraka i zaštitu od buke."

-

-

Članak 10.
Članka 62. mijenja se tako da se:
u stavku (1) iza riječi "ograničenjima uvjetovanim" doda riječ: "sigurnosnim i",
dodaje se novi stavak koji glasi: " (2)
Prostorni plan određuje unutar kamenoloma "Šumber"
zone gospodarske namjene (I1), proizvodne – pretežito industrijske, za smještaj građevina za
oplemenjivanje kamena (betonara s proizvodnjom betonskih elemenata, pakirnica, proizvodnja
žbuke i nivelirajućih podloga).",
postojeći stavak (2) postaje (3),
postojeći stavak (3) postaje stavak (4) i završava riječima: "ali ubrzano rekultiviranje
ozelenjavanjem prostora iskorištenog dijela kamenoloma. "

Članak 11.
Članak 67. mijenja se tako da se dodaje novi stavak koji glasi:
(5) Prostorni plan utvrđuje potrebu povezivanja državne ceste D66 na spoju u Štrmcu do "Istarskog
Y-a" u Žminju, kao i potrebu premoštenja raške drage na području Općine Sveta Nedelja. Do
utvrđivanja točnog položaja ove ceste ta cesta ima status "trase u istraživanju".
Članak 12.
Postojeći članci 68. i 69. se spajaju, a novi članak 69. glasi:
(1) Spojevi na lokalne ceste izvode se prema odgovarajućim pravilnicima (NN. 73/98 i 110/01).
(2) Pristup zoni kamenoloma "Šumber" je s lokalne ceste L 50123 kroz tri postojeća pristupa te s
buduće brze ceste Most Pićan – Bršica.
Članak 13.
Članka 72. mijenja se tako da se dodaje novi stavak koji glasi:
(4) Pristupi svim javnim dijelovima površina i građevina moraju biti izvedeni u skladu s Pravilnikom
o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje
arhitektonsko-urbanističkih barijera (NN 104/03 i 151/05).
Članak 14.
Članak 73. mijenja se u stavku (2) tako da se iza riječi "prvenstveno" dodaju riječi: "pješacima
te".
Članak 15.
Članak 75. i članak 76. mijenjaju se tako da se spajaju u novi članak 75. sa stavcima od (1) do
(7), a članci od članka 77. do članka 84. pomiču se za jedno mjesto unaprijed.
Članak 16.
(1) Dodaje se novi članak 84. koji glasi: "Oborinske vode s parkirališnih površina zona
gospodarske i poslovne namjene prikupljat će se i ispuštati nakon pročišćavanja.
(2) Vode iz stavka (1) ovog članka preporuča se upuštati u posebne spremnike i koristiti za
tehnološke potrebe, zalijevanje zelenih površina i sl. potrebe."

110 stranica - broj 3

Službene novine Općine Sveta Nedelja

15. svibnja 2007.

Članak 17.
Članak 86. mijenja se u stavku (2) tako da završava riječima "uz obvezu izgradnje
vodonepropusnih sabirnih jama, te obvezu priključenja na sustav javne odvodnje nakon izgradnje
istog, a u skladu sa stavcima (10), (11) i (12) čl. 107 ovih Odredbi. ", a u stavku (3) iza riječi "sakuplja se
u" dodaju se riječi "vodonepropusnim sabirnim". Dodaje se novi stavak koji glasi: "(10)
Obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti mora se uskladiti s važećom Odlukom o zonama
sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Istarske županije (SN 12/05). ".
Članak 18.
Članak 88. mijenja se tako da se dodaje novi stavak (3) koji glasi:
" (3) Na III. Području sanitarne zaštite ne mogu se smještavati gospodarske proizvodne djelatnosti
ukoliko se detaljnim i namjenskim vodoistražnim radovima ne dokaže njihova pogodnost."
Članak 19.
Članak 89. mijenja se tako da glasi:
(1) Sustav uređenja vodotoka i zaštite od poplava obuhvaća sve registrirane uređene i neuređene
vodotoke u cijelosti ili u dijelu koji prolazi područjem Općine Sveta Nedelja sa pripadajućim vodnim
građevinama kao i okolni prostor utvrđen kao vodno dobro.
(2) Ograničenja kojih se treba držati pri gradnji objekata u blizini vodotoka moraju biti u skladu sa
Zakonom o vodama (NN 107/95,150/05), a odnose se na restrikciju gradnje i korištenja prostora u
koridoru vodotoka i uz korito istog radi očuvanja i održavanja vodnog režima (nesmetanog
protjecanja vode, obrane od poplava, gradnje vodnih građevina i njihovog održavanja i sl.).
(3) Minimalna širina pojasa definirana je na uređenom inundacijskom pojasu kao udaljenost 20 m od
vanjske nožice nasipa, a na kanalima za odvodnju oborinskih voda i melioracijskim kanalima pojas je
definiran na udaljenosti 5 m obostrano od gornjeg ruba korita.
(4) Unutar površina definiranih stavkom (3) zabranjuje se: podizati zgrade, ograde i druge građevine
osim zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina. Također se zabranjuje gradnja na zemljištu iznad
natkrivenih vodotoka, izuzev gradnje javnih površina (prometnice, parkovi, trgovi).
(5) Zaštitu od eventualnih poplava uslijed povećanog dotoka vode na područjima pod djelovanjem
bujica treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama te županijskim planovima obrane od poplava.
(6) Izgradnja građevina sustava uređenja vodotoka i zaštite od poplava provodi se neposrednom
provedbom ovog Prostornog plana sukladno županijskim razvojnim planovima primjenom propisa
iz Zakona o vodama (NN 107/95 i 150/05).
Članak 20.
Članak 105. mijenja se tako da se dodaje novi stavak (6) koji glasi: "(6) U zoni E1, E2 i E3 u
kartografskom prikazu 3B "Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Uvjeti korištenja – Područja posebnih
ograničenja u korištenju" koja je jednim dijelom obuhvaćena III zonom sanitarne zaštite izvorišta
potrebno je izvršiti detaljne i namjenske vodoistražne radove (mikrozoniranje) kojima će se dokazati
pogodnost predmetne lokacije za izvedbu predviđenih zahvata u prostoru. Za verifikaciju radova
nadležne su Hrvatske vode."
Članak 21.
Članak 107. mijenja se tako da glasi:
(1) Temeljem Zakona o vodama (NN 107/95, 150/05) i Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta
vode za piće na području Istarske županije (SN 12/05) na području Općine Sveta Nedelja
ustanovljene su granice vodozaštitnih područja i njihovi nivoi zaštite, odnosno veličina i granice zona
sanitarne zaštite izvorišta vode za piće.
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(2) Na području Općine Sveta Nedelja utvrđene su granice II., III. i IV zone zaštite. Sve djelatnosti koje
proizlaze iz planiranih namjena moraju biti usklađene s Odlukom o zonama sanitarne zaštite
izvorišta vode za piće u smislu zabrana i mjera zaštite temeljem Odluke iz stavka (1) ovog članka.
(3) Zone sanitarne zaštite na području Općine Sveta Nedelja prikazane su u kartografskom prikazu 3B
"Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Uvjeti korištenja – Područja posebnih ograničenja u korištenju.
(4) Iznad vodotoka mogu se graditi samo prometnice i javne površine"
Članak 22.
Članak 111. mijenja se tako da se dodaje novi stavaK (3) koji glasi: “ (3)
Posebne
mjere
zaštite provode se u skladu sa zakonima i propisima o sprečavanju od požara i sprečavanju eksplozija
(točka 3.7.8. ovog Prostornog plana).“
Članak 23.
Članak 112. mijenja se tako da se u stavku (5) dodaju nove točke (14-16):
- “sustav javne odvodnje izlaznog kapaciteta većeg od 2000 ES,
- građevine i zahvati izvan građevinskog područja smještene dijelom ili cijelovito u II.
Vodozaštitnoj zoni,
- sustavi za pročišćavanje oborinskih i otpadnih voda izlaznog kapaciteta većeg od 100 ES, kao i
stočarskih i peradarskih kompleksa većeg od 100 stočnih jedinica. “

-

Članak 24.
Članak 114. mijenja se tako da se u stavku (2) dodaju nove točke:
“UPU11 - Urbanistički plan uređenja turističke zone Nedešćina I,
UPU12 - Urbanistički plan uređenja turističke zone Nedešćina II“.

Članak 25.
Članak 116. mijenja se tako da se dodaje novi stavak (3) koji glasi: “ (3)
Iznimno, za sve
postojeće građevine koje su izgrađene prije 15. veljače 1968. godine i građevine izgrađene na temelju
pravovaljanih dozvola, a smještene su izvan građevinskih područja utvrđenih ovim Prostornim
planom, a izvan njime utvrđenih infrastrukturnih koridora, mogu se rekonstruirati u skladu s
kriterijima za gradnju u građevinskim područjima utvrđenim Odredbama za provođenje ovog
Prostornog plana. “
Članak 26.
(1) Prostorni plan je izrađen u 4 izvornika.
(2) Izvornik Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja iz članka 1. ove Odluke, kojeg je
donijelo Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja, potpisano od Predsjednika općinskog vijeća, čuva se u
pismohrani Općine Sveta Nedelja.
Članak 27.
(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke mijenja se i dopunjuje Odluka o donošenju Prostornog
plana uređenja općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», br. 5/06).
(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od objave u službenom glasilu Općine Sveta Nedelja.
Članak 28.
U skladu s izmjenama i dopunama iz ove Odluke mijenjaju se i nadopunjuju i tekstualni i
grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja.
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Članak 29.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja da u skladu s ovom Odlukom
izradi pročišćeni tekst II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sveta Nedelja.
KLASA: 022-05/07-01/11
URBROJ: 2144/03-01-07-3
Nedešćina, 14. svibnja 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.
Na temelju članka 6. stavak 4. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Sveta
Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/02. - pročišćeni tekst), te Zaključka
Općinskog poglavarstva Općine Sveta Nedelja KLASA: 022-05/06-01/21, URBROJ: 2144/03-01-06-3
od 13. studeni 2006. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj 14.
svibnja 2007. godine, donijelo je
Odluku
o dodjeli stipendija
I
U školskoj/studentskoj 2006/2007. godini naknadno se dodjeljuje stipendija Saši Stepčić od
oca Tulia, iz Nedešćine, Nedešćina 131 , studentu I godine Geodetskog fakulteta u Zagrebu.
II
Zaključkom Općinskog poglavarstva Općine Sveta Nedelja KLASA: 022-05/06-01/21,
URBROJ: 2144/03-01-06-3 od 13. studeni 2006. godine, utvrđeno je da će se, u slučajevima kada
student/učenik odnosno primatelj stipendije ostvari stipendiju putem Istarske županije ili Republike
Hrvatske, stipendija dodijeliti idućem podnositelju molbe prema listi redoslijeda, a kako je Fabio
Faraguna od oca Livia, iz Nedešćine, Županići 25, student I. godine Fakulteta kemijskog inženjerstva
i tehnologije u Zagrebu ostvario pravo na stipendiju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
RH, odlučeno je da prvi na listi redoslijeda ostvari pravo na stipendiju.
III
Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog
Statutom ili drugim aktom pa sve do redovnog završetka studiranja, s time da se stipendija odobrava
za vrijeme trajanja apsolventskog staža u trajanju od šest mjeseci za stjecanje VI stupnja stručne
spreme, a deset mjeseci za stjecanje VII stupnja stručne spreme.
IV
Stipendija se isplaćuje mjesečno u vremenu od 1. rujna do 30. lipnja i to u visini od 600,00 kn.
Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje.
V
Stipendija se isplaćuje na žiro račun stipendista.
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VI
Radi uređenja međusobnih prava i obaveza Općina Sveta Nedelja i stipendista zaključit će
Ugovor o međusobnim pravima i obavezama.
VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenim novinama Općine
Sveta Nedelja”.
KLASA: 022-05/07-01/11
URBROJ: 2144/03-01-07-7
Nedešćina, 14. svibnja 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.
Na temelju točke 6. i 17. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjesta zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2007. godini («Narodne novine», broj 142/06.), Procjene
ugroženosti i Plana zaštite od požara za Općinu Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine Sveta
Nedelja na sjednici održanoj dana 14. svibnja 2007. godine, donosi
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se da je Područna vatrogasna zajednica Labin temeljem Zakona o zaštiti od
požara, Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjesta zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2007. godini i Procjene ugroženosti i Planova zaštite od požara Grada Labina i Općina
Sveta Nedelja, Kršan, Pićan i Raša izradila jedinstveni Operativni plan motrenja, čuvanja i ophodnje
za 2007. godinu broj 07/07 od 10. travnja 2007. godine.
2. Operativnim planom motrenja, čuvanja i ophodnje za 2007. godinu iz točke 1. ovog
zaključka obuhvaćeno je područje Općine Sveta Nedelja s posebnim naglaskom na:
-

-

ophodarsku službu Hrvatskih šuma, Šumarije Labin koja za vrijeme povećane opasnosti od
požara kontrolira područje Općine
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveta Nedelja čiji članovi u periodima povećane opasnosti
od požara motre i patroliraju na području Općine Sveta Nedelja pogotovo vikendom u
dogovoru sa zapovjednikom PVZ Labin
Nadzor otvorenog područja pomoću video kamere

te se isti potvrđuje i prihvaća u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara na području Općine
Sveta Nedelja u skladu točke 6. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2007. godini.
3. Područna vatrogasna zajednica Labin izvršit će dopunu točke 1. Operativnog plana iz točke
1. ovog Zaključka podacima o motriocima utvrđenih motrilačkih mjesta, te podacima o sastavu
ophodnje I i II Ophodarske službe Hrvatskih šuma, Šumarije Labin.
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4. Operativni plan motrenja, čuvanja i ophodnje za 2007. godinu iz točke 1. ovog Zaključka
čini sastavni dio ovog Zaključka. Zaključak i operativni plan objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja» i stupa na snagu danom objave.
KLASA: 022-05/07-01/11
URBROJ: 2144/03-01-07-8
Nedešćina, 14. svibnja 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA
L A B I N
Broj: 07/07.
Labin, 10.04.2007

Na temelja Zakona o vatrogastvu ( NN 106/99. 117/01. 96/03. 139/04.-pročišćeni tekst,
174/04.), Zakon o zaštiti od požara ( NN 58/93. 33/05.), točke 7. i 30. Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2007. godini ( NN 14206.),
Procjena ugroženosti i Planova zaštite od požara Grada Labina i Općina Sv. Nedelja, Kršan, Pićan i
Raša te provedbe Plana operativne provedbe zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za
područje Istarske županije utvrđuje se:

OPERATIVNI PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE
ZA 2007. GODINU
1. MOTRENJE
Motrilačko-dojavna služba Hrvatskih šuma Šumarije Labin organizirana je sa pet ( 5 )
motrilačkih mjesta i 2 ophodarske službe. Provodi se u periodu od 01.06. do 30.09. Motrenje se vrši
unutar tog termina, i to kad nastupi velika i vrlo velika opasnost od nastajanja šumskih požara. Cilj je
da se sa motrilačkih mjesta pokrije što veća površina. Sistem dojave je takav da prilikom pojave
požara osoba na motrilačkom mjestu određuje poziciju na kojoj se požar pojavio, te o tome
obavještava ophodarsku službu ovisno o njenom rasporedu na terenu. Ukoliko ophodnja nije u
mogućnosti ugasiti početni požar dalje obavještava Javnu vatrogasnu postrojbu Labin, Policijsku
postaju Labin, centar 112.
MOTRILAČKA MJESTA HŠ ŠUMARIJE LABIN
MOTRILAČKO MJESTO BR. 1 (SVETA MARINA)
Vrijeme moteanja od 10 do 18 sati
Popis opreme: dvogled, karta područja, osobno vozilo, naprtnjača, kosir, motorna pila
Motrioci:
Mobitel broj:
MOTRILAČKO MJESTO BR. 2 (MOTRIONICA UBAŠ)
Vrijeme motrenja od 10 do 18 sati
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Popis opreme: dvogled, karta područja, osobno vozilo, brentača, kosir.
Motrioci :
Mobitel broj:
MOTRILAČKO MJESTO BR: 3 (MOTRIONICA GRBAC)
Vrijeme motrenja od 10 do 18 sati
Popis opreme: dvogled, karta područja, osobno vozilo, naprtnjača, kosir
Motrioci:
Mobitel broj:
MOTRILAČKO MJESTO BR.4 ( MOTRIONICA TRGETARI)
Vrijeme motrenja od 10 do 18 sati
Popis opreme : dvogled, karta područja, osobno vozilo, naprtnjača, kosir
Motrioci:
Mobitel broj:
MOTRILAČKO MJESTO BR. 5 (SKITAČA)
Vrijeme motrenja od 10 do 18 sati
Popis opreme: dvogled, karta područja, osobno vozilo ,naprtnjača, kosir
Motrioci:
Mobitel broj:
OPHODARSKE SLUŽBE HŠ ŠUMARIJE LABIN
Ophodarska služba organizirana je sa ciljem brze intervencije za gašenje inicijalnog požara.
Ukoliko osoba koja vrši ophodnju primijeti vatru ili dim, dužna je pristupiti gašenju, te ako nije u
mogućnosti ugasiti požar o tome treba obavijestiti najbližu vatrogasnu postrojbu, policijsku postaju,
Šumariju ili centar 112.
Šumarija na svom području organizira u vrijeme povećane opasnosti od požara dvije (2 )
ophodnje.
OPHODNJA I (RAŠA)
Sastav ophodnje:
Vrijeme ophodarenja: od 10 do 18 sati
Kontrolno područje: Labin-Raša-Most Raša-Barban
Vozilo
Sredstvo veze mobitel broj:
Oprema u vozilu: motorna pila, naprtnjače, kosiri, metlanice, kanistri sa vodom
OPHODNJA II ( PLOMIN )
Sastav ophodnje :
Vrijeme ophodarenja: od 10 do 18 sati
Kontrolirano područje: Šušnjevica-Plomin-Vidikovac-Brestova
Vozilo:
Sredstvo veze mobitel broj:
Oprema u vozilu: motorna pila, naprtnjače, kosiri, metlanice, kanistri sa vodom
NAPOMENA: imena osoba, i brojeve mobilnih telefona dostaviti čemo naknadno.

MOTRILAČKO MJESTO I OPHODNJA PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE LABIN
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MOTRILAČKO MJESTO RABAC « GIRANDELLA «
Sastav ophodnje :
Vrijeme ophodarenja: od 10 do 18 sati
Kontrolirano područje Maslinica – Girandella - Prižnja
Vozilo:
Sredstvo veze mobitel broj:
Oprema u vozilu: , naprtnjače, kosiri, metlanice, kanistri sa vodom
Procjenom ugroženosti i Planova zaštite od požara Grada Labina i Općina Sveta Nedelja,
Kršan, Pićan i Raša i mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku formirana su
Dobrovoljna vatrogasna društva i to DVD Labin-Rabac, DVD Sveta Nedelja, DVD Kršan, DVD Pićan
i DVD Raša koja u periodima povećanih opasnosti od požara motre i patroliraju po svom području
pogotovo vikendom u dogovoru sa zapovjednikom PVZ Labin.

2. DOJAVA
Dojavu o nastalom požaru dojavljaju motrioci odnosno ophodarske grupe Šumarije Labin i
PVZ Labin svaka za svoje područje putem telefona, prenosne radio- stanice ili drugim raspoloživim
sredstvima koje su im na raspolaganju.
Ostali subjekti u okviru svojih djelatnosti dojavu vrše na uobičajne načine telefonom,
osobno ili nekim drugim sredstvima veze kojima raspolažu.
Građani koji zamijete nastanak požara dojavljaju o tome na broj telefona 93,
052/851-654 ili 052/851-656.

4. DEŽURSTVO
Stalno dežurstvo je ustaljeno u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin za područje djelovanja PVZ
Labin odnosno za područje Grada Labina i Općina Sv. Nedelja, Kršan, Pićan i Raša.
Sva zapažanja i dojave tijekom dežurstva upisuju se u knjigu dežurstva.
Dežurni djelatnik vrši motrenje otvorenog prostora pomoću video nadzora (kamere) koje se
nalaze na određenim pozicijama radi što bolje kontrole našeg područja po pitanju zaštite od požara.

1.
2.
3.
4.

Kamere se nalaze na poziciji:
Goli
Cres (Sis)
Brdo (Kostrčani) i
Dubrova JVP

Zapovjednik PVZ Labin
Darko Vitasović, dipl. ing., v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

