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AKTI VIJEĆA
I

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAŠA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/12-01/9
URBROJ: 2144/02-01/01-12-4
Raša, 21. prosinac 2012.

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine”, broj 174/04,
79/07, 38/09. i 127/10), članka 15. i 16. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova
zaštite i spašavanja (“Narodne novine”, broj 38/08) i članka 26. Statuta Općine Raša (“Službene novine
Općine Raša”, broj 4/09) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine
donijelo je

ODLUKU
o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Raša

I

Donosi se Plan zaštite i spašavanja Općine Raša.

II
Plan zaštite i spašavanja Općine Raša sastavni je dio ove Odluke.

III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Raša”.
Prilozi koji su dio Plana zaštite i spašavanja Općine Raša nisu predmet objave.

Predsjednica
Općinskog vijeća
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing.stroj.,v.r.
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1. UPOZORAVANJE
U slučaju bilo koje vrste ugroza Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode - Zagreb,
Vatrogasna zajednica Istarske županije, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, veterinarska
ambulanta te operateri koji prevoze opasne tvari dužni su o tome dostaviti podatke Županijskom
centru 112.
Općinski načelnik će informaciju o poduzimanju mjera upozoravanja dobiti od:
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
PODRUČNI URED PAZIN
M. B. Rašana 7
52 000 Pazin
Tel: +385 52 619 050
Fax: +385 52 624 446
ŽUPANIJSKI CENTAR 112 Pazin
Tel: 112
Fax: +385 52 624 446
Govorni automat za izvanredne obavijesti: 052/619-077
Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovništva, operativnih snaga i drugih pravnih osoba s
obzirom na moguće prijetnje dostavit će Općinski načelnik Općine Raša:
⇒ operativnim snagama zaštite i spašavanja koje djeluju na području Općine Raša
⇒ pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Raša određenih
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
⇒ udrugama građana i stanovništvu.

Izvanredni
događaj

Poplava

Izvor
upozoravanja
DUZS, Područni
ured Pazin,
Centar 112
Hrvatske vode –
Zagreb, VGO
Rijeka, VGI
„Raša –
Boljunčica“ Labin
građani
neposrednim
uvidom na terenu

Sadržaj
stanje protoka na
vodotocima koji
prolaze kroz
područje Općine
Raša
prognoza
vodostaja za
padaline koje
mogu dovesti do
povećanja
vodostaja

Korisnici
upozoravanja
Stožer zaštite i
spašavanja
Općine Raša
operativne
snage zaštite i
spašavanja
stanovništvo
ugroženog
područja

Mjere, snage i sredstva
- mjere i snage utvrđene
Planom zaštite i
spašavanja Općine
Raša i Planom civilne
zaštite Općine Raša
- ljudski
i
materijalni
resursi utvrđeni Planom
zaštite i spašavanja
Općine Raša
- spašavanje, evakuacija,
zbrinjavanje, prva
medicinska pomoć i
druga potrebna skrb

javnost
Upozoravanje je moguće
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Izvanredni
događaj

Potres

Izvor
upozoravanja

DUZS, Područni
ured Pazin,
Centar 112

Sadržaj

osnovni
parametri
potresa

Korisnici
upozoravanja

Stožer zaštite i
spašavanja
Općine Raša
operativne snage
zaštite i
spašavanja
stanovništvo
ugroženog
područja
javnost

24. siječnja 2013.
Mjere, snage i sredstva
provesti pravovremeno,
osim kada se radi o
bujičnim poplavama.
- mjere i snage utvrđene
Planom
zaštite
i
spašavanja
Općine
Raša i Planom civilne
zaštite Općine Raša
- ljudski i materijalni
resursi
utvrđeni
Planom
zaštite
i
spašavanja
Općine
Raša
- spašavanje,evakuacija,
zbrinjavanje, prva
medicinska pomoć i
druga potrebna skrb,
asanacija
Za potres nije moguće
provesti pravovremeno
upozoravanje.

Industrijske
i
prometne
nesreće s
opasnim
tvarima

DUZS, Područni
ured Pazin,
Centar 112

mjesto događaja,
vrsta i količina
opasne tvari te
opasnosti

pravne osobe
koje rade s
opasnim tvarima

Stožer zaštite i
spašavanja
Općine Raša
operativne
snage zaštite i
spašavanja
pravne osobe za
postupanje s
opasnim tvarima

operater

- mjere i snage utvrđene
Planom
zaštite
i
spašavanja
Općine
Raša
- mjere i snage utvrđene
unutarnjim planovima
operatera te vanjskim
planom
Istarske
županije

javnost

Ekstremni
vremenski
uvjeti

DUZS, Područni
ured Pazin,
Centar 112

vrsta opasnosti
vremenske
prognoze

Odluku o
upozoravanju
unutar
postrojenja
donose
odgovorne
osobe operatera,
a odluku o
javnom
uzbunjivanju
pročelnik PUZSa uz konzultaciju
s operaterom i
načelnikom.
Stožer zaštite i
spašavanja
Općine Raša

- mjere i snage utvrđene
Planom
zaštite
i
spašavanja
Općine
Raša

operativne snage
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Izvanredni
događaj

Izvor
upozoravanja
Državni
hidrometeorološki
zavod

Sadržaj

Korisnici
upozoravanja
stanovništvo
ugroženog
područja

24. siječnja 2013.
Mjere, snage i sredstva
Upozoravanje je moguće
provesti na vrijeme.

javnost

Informacije će Općinski načelnik dostaviti:
Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin u slučajevima iznimno velikih količina oborina, mogućih
orkanskih i olujnih vjetrova, očekivanim dužim sušnim razdobljima, tehničko- tehnološkim
nesrećama postrojenja s opasnim tvarima ili u prometu njima, pojavama mogućeg širenja požara
otvorenog prostora i drugo.
Istarskim domovima zdravlja, Ispostava Labin u svezi mogućih pojava zaraznih bolesti većeg
broja stanovništva (epidemije), o mogućim posljedicama na objektima za snabdijevanje pitkom
vodom, mogućim posljedicama po stanovništvo u slučajevima prirodnih ugroza, tehničkotehnoloških nesreća i drugo.
Veterinarskoj stanici Labin u svezi moguće pojave zaraznih bolesti životinja, moguće nesreće na
odlagalištima otpada, posljedica na stočni fond u slučajevima prirodnih nepogoda, nesreća u
tehničko-tehnološkim postrojenjima i drugo.
Policijskoj postaji Labin u svezi mogućeg nastanka događaja gdje je potrebna intenzivnija
djelatnost policije na regulaciji prometa, zatvaranju prometnica i zabrane kretanja roba i ljudi i
drugo.
Komunalnim i građevinskim trgovačkim društvima, trgovačkim društvima za prijevoz osoba
i tereta te trgovačkim društvima sa smještanim kapacitetima i to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HEP ODS d.o.o. Zagreb, Elektroistra Pula, Pogon Labin
Istarske ceste d.o.o. Pula
1. Maj Labin d.o.o. Labin
Vodovod Labin d.o.o. Labin
Tim Arsa d.o.o. Raša
Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Pula
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Buzet, Šumarija Labin
Autotrans d.o.o. Rijeka
osobama koje se bave građevinarstvom u svezi njihovog mogućeg angažiranja na otklanjanju
posljedica određene ugroze na području nadležnosti i drugima.

Ustanovama za socijalnu skrb - Centru za socijalnu skrb Labin i Gradskom društvu Crvenog
križa Labin za pripreme i angažiranje u slučajevima evakuacije i zbrinjavanja stanovništva.
Udrugama od značaja za zaštitu i spašavanje utvrđenim Procjenom ugroženosti i Odlukom o
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određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje za eventualno reagiranje u
određenoj ugrozi, kao što su:
•
•
•

Lovačko društvo „Ubaš“ Koromačno
Lovačko društvo „Balotin“ Vinež
Speleološko društvo Istra, Pazin.

Inspekcijskim službama u čijoj nadležnosti su određena nalaganja u cilju sprečavanja daljnjih
ugroza ili njihovih smanjenja.
U slučaju katastrofe ili velike nesreće fizičkim osobama - obrtnicima za koje se procijeni da mogu
pomoći u zaštiti i spašavanju:
Državnom hidrometeorološkom zavodu u čijoj su nadležnosti prognoze o vremenskim prilikama.
Građanima o mogućoj ugrozi.

UPOZORAVANJE I UZBUNJIVANJE
Upozoravanje stanovništva u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti obavlja se propisanim
jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje prema Uredbi o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
(«Narodne novine», broj 13/06).
Priopćenja od značaja za državu, županije, gradove i općine emitiraju se odmah nakon signala na
1. programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije te za razinu županije, grada i općine na lokalnoj
postaji Radio Labin.
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PRIPRAVNOST, MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE OPERATIVNIH
SNAGA

Ovim dijelom Plana zaštite i spašavanja Općine Raša definira se okvir za planiranje postupaka
popune, pripravnosti i mobilizacije koje su prema zakonu dužni provoditi nositelji planiranja u
području zaštite i spašavanja na općinskoj razini i razrađuje se provođenje pripravnosti,
mobilizacije, aktiviranja i narastanja operativnih snaga zaštite i spašavanja.

2.1. ORGANIZACIJA MOBILIZACIJE (AKTIVIRANJA) STOŽERA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA, PRAVNIH OSOBA, REDOVNIH SLUŽBI I DJELATNOSTI TE
DAVAOCA MATERIJALNO-TEHNIČKIH SREDSTAVA
Pripravnošću se smatraju i pripreme stanovništva za postupanje u katastrofama i velikim
nesrećama, u situacijama kada se unaprijed upozori o nastupajućoj opasnosti i o potrebi
provođenja nužnih mjera i o postupcima za zaštitu zdravlja, života i imovine.
Aktiviranjem se pokreće uporaba gotovih odnosno stalno spremnih operativnih snaga.
Mobilizacija je planska radnja pozivanja pripadnika operativnih snaga koji su raspoređeni
posebnim rješenjima, osobito osoba raspoređenih u civilnu zaštitu i obveznika radne obveze
raspoređenih u gotove operativne snage.

2.1.1. Pravo na mobilizaciju i obveza mobilizacije
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području Općine Raša,
Općinski načelnik ima pravo i obvezu, sukladno ovom Planu, mobilizirati sveukupne ljudske
i materijalno-tehničke potencijale s područja Općine Raša.
Općinski načelnik uvodi pripravnost operativnih snaga i pravnih osoba te udruga od značaja za
zaštitu i spašavanje čije su obveze uvesti dežurstvo (aktivno) svih potrebnih operativnih snaga i
provesti ocjenu spremnosti zaposlenika i stanja materijalno-tehničkih sredstava za djelovanje u
slučaju određene ugroze (stožer zaštite i spašavanja, vatrogastvo, zdravstvo, Crveni križ, socijalna
služba, policija koja je u fazi stalnog dežurstva u redovnoj djelatnosti, postrojba civilne zaštite opće
namjene).
Odgovorne osobe:
•

čelnici navedenih operativnih snaga ili njihovi zamjenici
Način priopćavanja:

•
•

pisanim nalogom faks-om, e-mailom, putem ŽC 112, osobnom naredbom
uvesti pasivno dežurstvo u pravnim osobama i udrugama od interesa za zaštitu i
spašavanje s ciljem ocjene stanja i spremnosti ljudi i popunjenosti materijalnim sredstvima
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(građevinske, komunalne tvrtke, tvrtke za prijevoz osoba i tereta, za osiguranje prehrane i
smještaja, za distribuciju energenata i vode te udruge građana HGSS, lovačke udruge), sve
sukladno Odluci o određivanju pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje na razini
Općine Raša.

2.2.

AKTIVIRANJE
Aktiviranje gotovih operativnih snaga zaštite i spašavanja

Općinski načelnik putem telefonskog poziva na broj 112 zahtijeva aktiviranje operativnih snaga
zaštite i spašavanja.
Zahtjev za aktiviranjem će nakon toga u pisanom obliku dostaviti na fax:+ 385 52 619 050.
Operativne snage dužne su preko ŽC 112 izvijestiti Općinskog načelnika o raspoloživosti postrojbi i
stručnih timova ili članova stručnih timova za zaštitu i spašavanje i materijalno-tehničkih sredstava,
o procijenjenom vremenu dolaska (aktiviranja) na mjesto zadaća te o zapovjedniku ili voditelju.
Za sudjelovanje u aktivnostima zaštite i spašavanja udruge i druge pravne osobe imaju pravo na
naknadu stvarnih troškova iz proračuna Općine Raša.
MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE OPERATIVNIH SNAGA I DRUGIH SUDIONIKA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. Informacija o ugrozi Općinskom načelniku dolazi od ŽC 112.
2. Općinski načelnik donosi Odluku o potrebi sazivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine
Raša putem ŽC 112 ili putem teklića.
3. Sukladno procjeni trenutne situacije Općinski načelnik donosi Odluku o potrebi pozivanja
službenika općinske uprave Općine Raša.
4. Aktiviranje Javne vatrogasne postrojbe Labin i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Raša
provodi se sukladno odredbama o vatrogastvu i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Općine Raša.
5. Stožer zaštite i spašavanja, sukladno nastaloj situaciji, savjetuje Općinskom načelniku
da podnose zahtjev o aktiviranju prema gotovim operativnim snagama zaštite i spašavanja
sukladno članku 12. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(«Narodne novine», broj 40/08. i 44/08) i Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje («Službene novine Općine Raša», broj 12/10).
6. Ako postojeće snage i materijalna sredstva nisu dovoljna Općinski načelnik traži pomoć
od Istarske županije.

2.2.1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Raša
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Stožer zaštite i spašavanja Općine Raša je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Općinski načelnik, a aktivira
se kad se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Popis članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Raša nalazi se u prilogu 1 Plana.
Način pozivanja: Pozivanje i aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja Općine Raša obavlja
Općinski načelnik sukladno Planu pozivanja Stožera u pravilu putem nadležnog ŽC 112 ili
Načelnika.
Nalog za aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja Općine Raša nalazi se u prilogu 2 Plana.
Mjesto pozivanja: Ured Načelnika.

2.2.2. Vatrogastvo (JVP Labin i DVD Raša Raša)
Pozivanje i aktiviranje zapovjedništava i postrojbi vatrogastva provodi se sukladno odredbama
Zakona o vatrogastvu, Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehničko - tehnološke
nesreće jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za tekuću godinu.
Način aktiviranja: dostavom zahtjeva Općinskog načelnika faks-om, e-mail, mob. vezom,
osobnim uručenjem ili putem nadležnog ŽC 112.
Podaci o vatrogasnim postrojbama i pregled sposobnosti nalaze se u prilogu 5 Plana.

2.2.3. Istarski domovi zdravlja, Ispostava Labin
Aktiviranje Istarskih domova zdravlja, Ispostave Labin sa zdravstvenim ambulantama
Način aktiviranja: dostavom zahtjeva Općinskog načelnika faks-om, e-mail, mob. vezom, SMS om, osobnim uručenjem ili putem nadležnog ŽC 112.
Nalog za aktiviranje Istarskih domova zdravlja, Ispostava Labin nalazi se u prilogu 7. Plana.

2.2.4. Gradsko društvo Crvenog križa Labin
Gradsko društvo Crvenog križa Labin raspolaže s timovima za prvu pomoć, psihološku pomoć,
službe traženja, ekipe za osiguranje pitke vode. Članovi ekipa su iz kruga profesionalnih djelatnika
HCK na nacionalnoj, županijskoj i gradskoj razini te volonteri HCK.
Način aktiviranja: dostavom zahtjeva Općinskog načelnika faks-om, e-mail, mob. vezom,
osobnim uručenjem ili putem nadležnog ŽC 112.
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Nalog za aktiviranje Gradskog društva Crvenog križa Labin nalazi se u prilogu 8 Plana.

2.2.5. Centar za socijalnu skrb Labin
Planiranje i zbrinjavanje socijalnih kategorija stanovništva.
Način aktiviranja: dostavom zahtjeva Općinskog načelnika faks-om, e-mail, mob. vezom,
osobnim uručenjem ili putem nadležnog ŽC 112.
Nalog za aktiviranje Centra za socijalnu skrb Labin nalazi se u prilogu 9 Plana.

2.2.6. Ostale pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje
Načelnik putem telefonskog poziva zahtjeva aktiviranje pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje.
Zahtjev za aktiviranjem će nakon toga u pisanom obliku dostaviti na fax.

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
1. Maj Labin d.o.o. Labin
Hrvatske vode – Zagreb, VGO Rijeka, VGI „Raša-Boljunčica“ Labin
Vodovod Labin d.o.o. Labin
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
HEP ODS d.o.o. Zagreb, Elektroistra Pula, Pogon Labin
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Buzet, Šumarija Labin
Veterinarska ambulanta Labin
Veterinarska ambulanta za male životinje vl. Goran Domazet
Lučka kapetanija Trget
Policijska postaja Labin
Lovačko društvo „Ubaš“ Koromačno
Lovačko društvo „Balotin“ Vinež
Speleološko društvo Istra, Pazin
Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu – Područni odjel IŽ
Rijeka tank d.o.o. Rijeka
Indeco d.o.o. Rijeka
Dezinsekcija d.o.o. Rijeka
Hrvatska gorska služba spašavanja Pula
Autotrans d.o.o. Rijeka
Vodoprivreda d.o.o. Buzet
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području Općine Raša
Općinski načelnik ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke
potencijale s područja Općine sukladno Ovom Planu.
Popis pravnih osoba i udruga sa zadaćom u zaštiti i spašavanju, adresama, kontakt osobama,
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telefonima i resursima nalazi se u prilogu 10 Plana.
Način aktiviranja: aktiviraju se na zahtjev Općinskog načelnika, dostavom zahtjeva faks-om, email, mob. vezom, SMS - om, osobnim uručenjem ili putem nadležnog ŽC 112.
Pregled sposobnosti pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje nalazi se u prilogu 10
Plana.
Zahtjev za aktiviranje pravnih osoba sa zadaćom u zaštiti i spašavanju nalazi se u Prilogu 11.
Plana.
Aktiviranje - mobilizacija: načini i prioriteti pozivanja obveznika civilne
zaštite

2.2.7. Postrojba civilne zaštite –Tim civilne zaštite opće namjene
Zborno mjesto: u prostorijama Kluba umirovljenika u Raši, Raša, Nikole Tesle bb
Način mobilizacije: Pozivanje i aktiviranje postrojbe – Tima civilne zaštite opće namjene Općine
Raša nalaže Općinski načelnik putem teklićkog sustava od pripadnika postrojbi, putem nadležnog
PUZS, putem sredstava javnog priopćavanja ili zadužene službe Općine Raša.
Nalog je prikazan u prilogu 3 Plana.

2.2.8. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici
Zborno mjesto: u prostorijama Kluba umirovljenika u Raši, Raša, Nikole Tesle bb
Način mobilizacije: Pozivanje i aktiviranje postrojbi civilne zaštite nalaže se putem teklićkog
sustava od pripadnika postrojbe, putem nadležnog PUZS, putem sredstava javnog priopćavanja ili
zadužene službe Općine Raša.

2.2.9. Voditelji skloništa
Na prostoru Općine Raša postoji nekoliko skloništa dopunske zaštite, pa je potrebno imenovati
voditelje skloništa.

RED.BR.

ADRESA SKLONIŠTA

POVRŠINA U M2

KAPACITET SKLONIŠTA

1.
2.

LIPA
KRAPAN

300
300

300
300
10
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RED.BR.

ADRESA SKLONIŠTA

POVRŠINA U M2

KAPACITET SKLONIŠTA

3.

GLJIVARNIK
Ukupno

300
900

300
900

Izvor: Općina Raša, 2012. godine

U slučaju da kapacitet skloništa nije dovoljan, broj sklonišnih mjesta riješit će se upotrebom
podrumskih, zaštićenih suterenskih prostorija, podzemnih garaža, obiteljskih skloništa u
individualnoj stambenoj izgradnji.
Na području Općine Raša za zbrinjavanje stanovništva koristili bi se raspoloživi sportski i drugi
objekti navedeni u sljedećoj tablici:

OBJEKT

KAPACITET / BROJ OSOBA

Sportska dvorana OŠ Ivana Batelića Raša
Otvoreno nogometno igralište u Raši
Otvoreno nogometno igralište u Viškovićima
Autokamp Sv. Marina
Autokamp Tunarica
Dom kulture u Koromačnu

50
500
500
1000
1000
200

2.3. ORGANIZACIJA POPUNE OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OBVEZNICIMA I OSOBNIM I SKUPNIM MATERIJALNO-TEHNIČKIM SREDSTVIMA
Popuna operativnih snaga obveznicima vrši se:
1. imenovanjem na dužnosti u stožere
2. na principu radne obveze za pravne osobe koje se poslovima zaštite i spašavanja bave u
redovitoj djelatnosti
3. raspoređivanjem u postrojbu civilne zaštite i povjerenike putem obveze služenja u civilnoj
zaštiti
4. određivanjem stručnih timova ili potrebitog broja zaposlenika ili članova udruge za
izvršavanja dobivene zadaće u zaštiti i spašavanju.
Organizacija popune osobnim i skupnim materijalno-tehničkim sredstvima
1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Raša popunjava se opremom i sredstvima za rad od
Općine Raša (sredstva veze, računalna oprema i ostala sredstva za rad)..
2. Ostali (Crveni križ, Hrvatske vode, Policija) popunjavaju se materijalnim sredstvima koja
koriste i tijekom redovnih poslova iz svojih vlastitih izvora.
3. Postrojba - Tim civilne zaštite opće namjene Općine Raša popunjava se odnosno koristi
osobnu opremu koju su zadužili kao i opremu sukladno procijenjenoj namjeni postrojbe ili
materijalno-tehničkih sredstava pravnih osoba s kojima izvršavaju zajedničke poslove u
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zaštiti i spašavanju.
4. Ostale pravne osobe i udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje koriste opremu i
sredstva vlastitih tvrtki te udruga sukladno dobivenoj zadaći u zaštiti i spašavanju.

2.4. VRIJEME PRIPRAVNOSTI GOTOVIH OPERATIVNIH SNAGA
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća u Općini Raša izdvojene su sljedeće ugroze:
1.
2.
3.
4.
5.

poplave
potres
suša
olujno ili orkansko nevrijeme
tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće izazvane nesrećama u gospodarskim
objektima
6. tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u prometu (cestovnom i željezničkom).
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POPLAVA
R.Br.

1.

NOSITELJ

Vatrogasne postrojbe

DIO SNAGA
NOSITELJA
Javna vatrogasna
postrojba Labin

VRIJEME
MOBILIZACIJE I
AKTIVIRANJA
odmah do 1 h

ODMAH
nakon poplave i
sukcesivno prema
razvoju situacije

DVD Raša
2.

VRIJEME
PRIPRAVNOSTI

Stožer zaštite i
spašavanja Općine
Raša

1h

ODMAH

3.

Općinski načelnik
Općine Raša

30 min

ODMAH

4.

Tim civilne zaštite
opće namjene Općine
Raša

4h

ODMAH

5.

Istarski domovi
zdravlja, Ispostava
Labin

odmah do 3 h

ODMAH

6.

Hrvatske vode-Zagreb,
VGO Rijeka, VGI
„Raša-Boljunčica“
Labin

odmah

ODMAH po
potrebi ovisno o
razvoju događaja,
postupaju po
planovima ZiS-a i
SOP-ovima

7.

Gradsko društvo
Crvenog križa Labin

3h

ODMAH

8.

Veterinarska
ambulanta Labin

2h

sukcesivno
razvoju situacije

9.

HEP ODS d.o.o.
Zagreb, Elektroistra
Pula, Pogon Labin

dežurne službe
na terenu

3h

ODMAH

10.

1. Maj Labin d.o.o.
Labin

dežurne službe
na terenu

2h

ODMAH

11.

Vodovod Labin d.o.o.
Labin

3h

ODMAH

12.

Županijska uprava za
ceste Istarske županije

3h

korištenje prema
zahtjevu

13.

Hrvatske ceste d.o.o.

3h

korištenje prema
zahtjevu

14.

Hrvatska gorska služba
spašavanja, Stanica
Pula

2 h do 1 dan

ODMAH po
primitku zahtjeva
od Općine Raša ili
PUZS Pazin

nakon poplave

Hitna medicinska
pomoć

nakon poplave i
sukcesivno prema
razvoju situacije
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15.

Speleološko društvo
Istra Pazin

16.

Istarske ceste d.o.o.
Pula

2 h do 1 dan

prema potrebi
situacije

17.

Policijska postaja
Labin

odmah do 1 h

ODMAH

18.

Vodoprivreda d.o.o.
Buzet

prema potrebi

nakon potresa i
sukcesivno prema
razvoju situacije
ODMAH
nakon poplave i
sukcesivno prema
razvoju situacije
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POTRES
R.Br.

1.

NOSITELJ

Vatrogasne postrojbe

DIO SNAGA
NOSITELJA
Javna
vatrogasna
postrojba Labin

VRIJEME
MOBILIZACIJE I
AKTIVIRANJA
odmah do 1 h

3.

4.

5.

Stožer zaštite i
spašavanja Općine
Raša

1h

Općinski načelnik
Općine Raša

30 min

Tim civilne zaštite opće
namjene Općine Raša

4h

Istarski domovi
zdravlja, Ispostava
Labin

ODMAH
nakon potresa i
sukcesivno prema
razvoju situacije

DVD Raša
2.

VRIJEME
PRIPRAVNOSTI

ODMAH
nakon potresa
ODMAH
nakon potresa
ODMAH
nakon potresa

Hitna
medicinska
služba

odmah do 3 h

ODMAH
nakon potresa

6.

Hrvatska gorska služba
spašavanja, Stanica
Pula

odmah do 3 h

uključuju se na
zahtjev ravnatelja
DUZS-a,
sukcesivno po
potrebi ovisno o
razvoju događaja,
postupaju po
planovima ZiS-a i
SOP-ovima

7.

Gradsko društvo
Crvenog križa Labin

3h

ODMAH

8.

Veterinarska
ambulanta Labin

2h

sukcesivno razvoju
situacije

9.

HEP ODS d.o.o.
Zagreb, Elektroistra
Pula, Pogon Labin

dežurne službe
na terenu

3h

ODMAH nakon
potresa

10.

1. Maj Labin d.o.o.
Labin

dežurne službe
na terenu

2h

ODMAH nakon
potresa

11.

Vodovod Labin d.o.o.
Labin

3h

ODMAH nakon
potresa

12.

Županijska uprava za
ceste Istarske županije

3h

ODMAH nakon
potresa

13.

Hrvatske ceste d.o.o.

3h

ODMAH nakon
potresa

nakon potresa i
sukcesivno prema
razvoju situacije
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POTRES
R.Br.

14.

15.

16.

17.

NOSITELJ

DIO SNAGA
NOSITELJA

VRIJEME
MOBILIZACIJE I
AKTIVIRANJA

Hrvatska gorska služba
spašavanja, Stanica
Pula

2 h do 1 dan

Speleološko društvo
Istra, Pazin

2 h do 1 dan

Istarske ceste d.o.o.
Pula

2 h do 1 dan

Autotrans d.o.o. Rijeka

2 h do 1 dan

VRIJEME
PRIPRAVNOSTI
ODMAH
nakon potresa i
sukcesivno prema
razvoju situacije
ODMAH
nakon potresa i
sukcesivno prema
razvoju situacije
ODMAH
nakon potresa i
sukcesivno prema
razvoju situacije
ODMAH
nakon potresa i
sukcesivno prema
razvoju situacije

18.

Hrvatski telekom d.d.

2 h do 1 dan

ODMAH
nakon potresa i
sukcesivno prema
razvoju situacije
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SUŠA
R.Br.

1.

NOSITELJ

Vatrogasne postrojbe

DIO SNAGA
NOSITELJA
Javna vatrogasna
postrojba Labin

VRIJEME
MOBILIZACIJE I
AKTIVIRANJA
odmah do 1 h

VRIJEME
PRIPRAVNOSTI
ODMAH
i sukcesivno
prema razvoju
situacije

DVD Raša
2.

Stožer zaštite i
spašavanja Općine
Raša

1h

ODMAH

3.

Općinski načelnik
Općine Raša

30 min

ODMAH

4.

Tim civilne zaštite opće
namjene Općine Raša

4h

ODMAH

5.

1. Maj Labin d.o.o.
Labin

2h

ODMAH

6.

Hrvatske vodeZagreb, VGO Rijeka,
VGI „Raša –
Boljunčica“ Labin

2h

ODMAH

7.

Vodovod Labin d.o.o.
Labin

3h

ODMAH

8.

Hrvatske šume d.o.o.
Zagreb, Uprave šuma
Buzet, Šumarija Labin

3h

ODMAH

9.

Veterinarska
ambulanta Labin

3h

ODMAH

10.

Veterinarska
ambulanta za male
životinje vl . Goran
Domazet

3h

ODMAH

11.

Lovačko društvo
„Ubaš» Koromačno

3h

ODMAH

12.

Lovačko društvo
„Balotin“ Vinež

3h

ODMAH

13.

Poljoprivredna
savjetodavna služba

3h

ODMAH

dežurne službe na
terenu
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OLUJNO ILI ORKANSKO NEVRIJEME TE JAKI VJETAR,TUČA, SNJEŽNE
OBORINE I POLEDICA
R.Br.

1.

NOSITELJ

Vatrogasne postrojbe

DIO SNAGA
NOSITELJA
Javna vatrogasna
postrojba Labin

VRIJEME
MOBILIZACIJE I
AKTIVIRANJA

VRIJEME
PRIPRAVNOSTI

Odmah do 1 h

ODMAH

DVD Raša
2.

Stožer zaštite i
spašavanja Općine
Raša

1h

ODMAH

3.

Tim civilne zaštite opće
namjene Općine Raša

4h

ODMAH

4.

Općinski načelnik
Općine Raša

30 min

ODMAH

5.

Istarski domovi
zdravlja, Ispostava
Labin

odmah do 3 h

ODMAH

Hitna medicinska
služba

6.

HEP ODS d.o.o.
Zagreb, Elektroistra
Pula, Pogon Labin

dežurne službe na
terenu

3h

ODMAH

7.

1. Maj Labin d.o.o.
Labin

dežurne službe na
terenu

2h

ODMAH

8.

Županijska uprava za
ceste Istarske županije

3h

ODMAH

9.

Hrvatske ceste d.o.o.

3h

ODMAH

10.

Hrvatska gorska
služba spašavanja ,
Stanica Pula

odmah do 3 h

uključuju se na
zahtjev čelništva
Općine Raša
sukcesivno po
potrebama ovisno
o razvoju
događaja,
postupaju po
planovima ZiS-a i
SOP – ovima

11.

Hrvatske šume d.o.o.
Zagreb, Uprava šuma
Buzet, Šumarija Labin

odmah do 3 h

uključuju se na
zahtjev čelništva
Općine Raša
sukcesivno po
potrebama ovisno
o razvoju
događaja,
postupaju po
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OLUJNO ILI ORKANSKO NEVRIJEME TE JAKI VJETAR,TUČA, SNJEŽNE
OBORINE I POLEDICA
R.Br.

NOSITELJ

DIO SNAGA
NOSITELJA

VRIJEME
MOBILIZACIJE I
AKTIVIRANJA

VRIJEME
PRIPRAVNOSTI
planovima ZiS-a i
SOP – ovima

12.

Lovačko društvo
„Ubaš“

2 h do 1 dan

uključuju se na
zahtjev čelništva
Općine Raša
sukcesivno po
potrebama ovisno
o razvoju
događaja,
postupaju po
planovima ZiS-a i
SOP – ovima

Koromačno

13.

Lovačko društvo
„Balotin“ Vinež

2 h do 1 dan

uključuju se na
zahtjev čelništva
Općine
sukcesivno po
potrebama ovisno
o razvoju
događaja,
postupaju po
planovima ZiS-a i
SOP – ovima

14.

Istraske ceste d.o.o.

2 h do 1 dan

uključuju se na
zahtjev izvršne
vlasti Općine
sukcesivno po
potrebama ovisno
o razvoju
događaja,
postupaju po
planovima ZiS-a i
SOP – ovima

odmah do 1 h

korištenje prema
zahtjevu

Pula

15.

Policijska postaja
Labin
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TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE KATASTROFE I VELIKE NESREĆE IZAZVANE
NESREĆAMA U GOSPODARSKIM OBJEKTIMA I U PROMETU
R.Br.

1.

NOSITELJ

Vatrogasne postrojbe

DIO SNAGA
NOSITELJA
Javna vatrogasna
postrojba Labin

VRIJEME
MOBILIZACIJE I
AKTIVIRANJA

VRIJEME
PRIPRAVNOSTI

odmah do 1 h

ODMAH po dojavi

DVD Raša
2.

Stožer zaštite i
spašavanja Općine
Raša

1h

ODMAH po dojavi

3.

Općinski načelnik
Općine Raša

30 min

ODMAH

4.

Istarski domovi
zdravlja, Ispostava
Labin

odmah do 3 h

ODMAH

5.

Zavod za javno
zdravstvo Istarske
županije

3h

ODMAH

6.

Hrvatska gorska služba
spašavanja, Stanica
Pula

odmah do 3 h

uključuju se na
zahtjev Stožera
zaštite i
spašavanja
Općine Raša ili
PUZS-a Pazin

7.

Gradsko društvo
Crvenog križa Labin

3h

ODMAH

8.

Veterinarska
ambulanta Labin

2h

sukcesivno prema
razvoju situacije

9.

Veterinarska stanica za
male životinje vl.
Goran Domazet

2h

sukcesivno prema
razvoju situacije

10.

HEP ODS d.o.o.
Zagreb, Elektroistra
Pula, Pogon Labin

3h

ODMAH ili kada
se sukladno
situacijskom
izvješću mjera
uvede od strane
čelništva Općine
Raša i Stožera
zaštite i
spašavanja
Općine Raša
odnosno kada to
zatraže taktičke
razine sustava
ZiS-a.

Hitna medicinska
služba

i sukcesivno
prema razvoju
situacije

dežurne službe na
terenu
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TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE KATASTROFE I VELIKE NESREĆE IZAZVANE
NESREĆAMA U GOSPODARSKIM OBJEKTIMA I U PROMETU
R.Br.

NOSITELJ

DIO SNAGA
NOSITELJA

VRIJEME
MOBILIZACIJE I
AKTIVIRANJA

VRIJEME
PRIPRAVNOSTI

11.

Hrvatske vode –
Zagreb, VGO Rijeka,
VGI „Raša –
Boljunčica“ Labin

dežurne službe na
terenu

3h

ODMAH

12.

1. Maj Labin d.o.o.
Labin

dežurne službe na
terenu

2h

ODMAH

13.

Županijska uprava za
ceste Istarske županije

3h

ovisno o razvoju
situacije

14.

Hrvatske ceste d.o.o.

3h

ODMAH ili kada
se sukladno
situacijskom
izvješću mjera
uvede od strane
čelništva Općine
Raša i Stožera
zaštite i
spašavanja
Općine Raša
odnosno kada to
zatraže taktičke
razine sustava
ZiS-a.

15.

Autotrans d.o.o. Rijeka

2 h do 1 dan

uključuju se na
zahtjev Stožera
zaštite i
spašavanja
Općine Raša

16.

Rijeka tank d.o.o.

2 h do 1 dan

ODMAH

Rijeka
17.

Indeco d.o.o. Rijeka

2 h do 1 dan

ODMAH

18.

Vodoprivreda d.o.o.
Buzet

2 h do 1 dan

ODMAH

19.

Policijska postaja labin

odmah do 1 h

ODMAH
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EPIDEMIOLOŠKE I SANITARNE OPASNOSTI
R.Br.

1.

NOSITELJ

Vatrogasne postrojbe

DIO SNAGA
NOSITELJA
Javna vatrogasna
postrojba Labin

VRIJEME
MOBILIZACIJE I
AKTIVIRANJA

VRIJEME
PRIPRAVNOSTI

odmah do 1 h

ODMAH po dojavi

DVD Raša
2.

Stožer zaštite i
spašavanja Općine
Raša

1h

ODMAH po dojavi

3.

Općinski načelnik
Općine Raša

30 min

ODMAH

4.

Istarski domovi
zdravlja, Ispostava
Labin

odmah do 3 h

ODMAH

5.

Zavod za javno
zdravstvo Istarske
županije, Ispostava
Labin

3h

ODMAH

6.

Centar za socijalnu
skrb Labin

7.

Gradsko društvo
Crvenog križa Labin

3h

8.

Veterinarska
ambulanta Labin

2h

sukcesivno prema
razvoju situacije

9.

Veterinarska
ambulanta za male
životinje, vl. Goran
Domazet

2h

sukcesivno rema
razvoju situacije

10.

Hrvatske vode –
Zagreb, VGO Rijeka,
VGI „Raša –
Boljunčica“ Labin

dežurne službe na
terenu

3h

ODMAH

11.

1. Maj Labin d.o.o.
Labin Labin

dežurne službe na
terenu

2h

ODMAH

12.

Županijska uprava za
ceste Istarske županije

3h

ovisno o razvoju
situacije

13.

Lovačko društvo „
Ubaš“ i «Balotin» Vinež

Hitna medicinska
služba

uključuju se na
zahtjev Stožera
zaštite i
spašavanja
Općine Raša ili
PUZS-a Pazin
ODMAH
i sukcesivno
prema razvoju
situacije

ODMAH po
primitku zahtjeva
od Stožera zaštite
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EPIDEMIOLOŠKE I SANITARNE OPASNOSTI
R.Br.

NOSITELJ

DIO SNAGA
NOSITELJA

VRIJEME
MOBILIZACIJE I
AKTIVIRANJA

VRIJEME
PRIPRAVNOSTI
i spašavanja
Općine Raša

14.

Hrvatske šume d.o.o.

2h

prema razvoju
događaja

2 h do 1 dan

ODMAH

Zagreb, Uprava šuma
Buzet, Šumarija Labin
15.

Rijeka tank d.o.o.
Rijeka

16.

Indeco d.o.o. Rijeka

2 h do 1 dan

ODMAH

17.

Vodoprivreda d.o.o.
Buzet

2 h do 1 dan

ODMAH

18.

Policijska postaja
Labin

odmah

ODMAH
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2.5. TROŠKOVI AKTIVIRANJA SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Način podmirenja troškova prikazan je u poglavlju 3. Plana.
Troškove aktiviranja snaga zaštite i spašavanja koje su u nadležnosti Općine Raša snosi Općina
Raša.

2.6. PROPISANI OBRASCI ZA PRIVREMENO ODUZETE POKRETNINE I ISPLATU
NAKNADE TROŠKOVA MOBILIZIRANIM GRAĐANIMA
Obrasci za privremeno oduzete pokretnine i isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima
propisani su Uredbom o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi
provedbe mjera zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 85/06) i Uredbom o visini i uvjetima za
isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima («Narodne novine», broj 91/06)
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MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

3.1. ZAŠTITA OD POPLAVA

RED
.

ZADAĆA
(MJERA ZIS)

NOSITELJ

OPERATIVNI POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS OPĆINE RAŠA

NAPOMENA

BR.
1.

2.

organizacija
zaštite
područja i
naselja
ugroženih
poplavama i
bujicama te
zona
ugroženih
poplavnim
valovima
uslijed proloma
brane na
hidroakumulacijama ili
uslijed
iznenadnih
prelijevanja, s
mjerama
zaštite i
spašavanja
spašavanje iz
vode (zadaće
snaga civilne
zaštite)

Općina
Raša
DUZS,
Područni
ured Pazin

Prve mjere u nadležnosti su
Hrvatskih voda - Zagreb, VGO
Rijeka, VGI «Raša-Boljunčica»
Labin

HEP ODS
d.o.o.
Zagreb

- Hrvatske vode - Zagreb,
VGO
Rijeka, VGI“Raša
Boljunčica“
Labin
- HEP ODS d.o.o. Zagreb,
Elektroistra Pula, Pogon
Labin

Hrvatske
vode –
Zagreb

Općina
Raša

IZVRŠITELJI:

- operativne snage zaštite i
spašavanja

Aktivnosti operativnih snaga
zaštite i spašavanja :
Za neposredno spašavanje
stradalih iz vode nadležni su
JVP Labin, DVD Raša i Tim
civilne zaštite opće namjene
Općine Raša (po potrebi može
se zatražiti pomoć Stožera
zaštite i spašavanja Istarske
županije).

IZVRŠITELJI:
- operativne snage zaštite i
spašavanja

Za evakuaciju stradalih iz
Plana CZ nadležni su Stožer
zaštite i spašavanja Općine
Raša, Tim civilne zaštite opće
namjene
Općine
Raša,
prijevoznici (Autotrans d.o.o.
Rijeka) i Policijska postaja
Labin.
Za

zbrinjavanje

stradalih
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nadležni su Gradsko društvo
Crvenog križa Labin, Centar za
socijalnu skrb Labin, Istarski
domovi zdravlja, Ispostava
Labin te pravne osobe za
pripremu
hrane,
prijevoz
stanovništva i Tim civilne
zaštite opće namjene Općine
Raša.
Za ispumpavanje objekata
nadležna je Javna vatrogasna
postrojba Labin i Dobrovljno
vatrogasno društvo Raša.

3.

4.

Uporaba MTS
za zaštitu od
poplava
organizacija
pružanja prve
medicinske
pomoći i
psihološke
potpore

Općina
Raša
Općina
Raša
Zavod za
HMP,
Ispostava
Labin

U prilozima se nalazi popis s
imenima
i
prezimenima
odgovornih osoba, brojevima
telefona, mobitela i adresama.
Popis MTS pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje
nalazi se u prilogu 10 Plana.
Prvu
medicinsku
pomoć
unesrećenima pružit će HPM
Labin,
Gradsko
društvo
Crvenog
križa
Labin
i
ordinacije obiteljske medicine.
Psihološku pomoć pružit će
djelatnici Centra za socijalnu
skrb Labin.
Opskrbu
sanitetskim
materijalom i opremom vršit će
Istarski
domovi
zdravlja,
Ispostava Labin i pripadajuće
ambulante.

IZVRŠITELJI:
- 1. Maj Labin d.o.o. Labin
- Policijska postaja Labin
Zavod
za
hitnu
medicinsku
pomoć Labin
- Gradsko društvo Crvenog
križa Labin
- Istarski domovi zdravlja,
Ispostava Labin s
pripadajućim
ambulantama
- Centar za socijalnu skrb
Labin

Popis s imenima i prezimenima
odgovornih osoba i zadaća,
brojevima telefona, mobitela i
adresama nalazi se u prilogu
6,7,8, 9 i 10 Plana.
5.

organizacija
evakuacije i
zbrinjavanja s
pregledom
nositelja i
kapacitetima te
zadaćama

Općina
Raša

Organizacija
evakuacije
provodi se sukladno Planu
civilne zaštite Općine Raša,
uputama Stožera zaštite i
spašavanja Općine Raša i
Tima civilne zaštite opće
namjene Općine Raša.
Ovdje se uključuje Autotrans
d.o.o. Rijeka.
Popis s imenima i prezimenima
odgovornih osoba i zadaća,
brojevima telefona, mobitela i

IZVRŠITELJI:
- 1. Maj Labin d.o.o. Labin
- Policijska postaja Labin
- Istarski domovi zdravlja,
Ispostava Labin
Organizacija
humane
asanacije i identifikacija
poginulih vršit će se po
posebnim
propisima
(sudac, policijski službenik,
liječnik, povjerenik CZ-a i
dr.)
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adresama nalazi se u prilogu
Plana.
6.

organizacija
provođenja
humane
asanacije i
identifikacije
poginulih

Stožer
zaštite i
spašavanj
a Općine
Raša

Identifikaciju poginulih osoba
provode djelatnici Policijske
postaje Labin i Istarskih
domova zdravlja, Ispostava
Labin.
Sanitarni
nadzor
nad
ukapanjem mrtvih provodi se
uz djelatnike mjesnog groblja.
Osiguranje
prostora
za
prikupljanje poginulih provodi
1. Maj Labin d.o.o. Labin.

7.

8.

reguliranje
prometa
i
osiguran
ja za
vrijeme
interven
cija

Policijska
post
aja
Labi
n

1.

ocjena
stanja
i
funkcionalnosti prometa
2. donošenje odluka o
zabrani cestovnog prometa
radi zaštite sigurnosti na
pogođenom području
3. uspostava alternativnih
prometnih pravaca
4.
nadzor
i
čuvanje
ugroženog područja

obavješćivanje
javnosti

Općinski
načel
nik

Obavijest sredstvima javnog
priopćavanja
daje
općinski
načelnik
ili
osoba koju on ovlasti.
Obavijest sadržava službenu
objavu podataka o žrtvama, o
stanju
na
pogođenom
području,
opasnostima za
ljude, materijalna dobra i
okoliš, putovima evakuacije i
lokacijama za prihvat, pružanju
HMP te o provođenju osobne i
uzajamne zaštite.

IZVRŠITELJI:
- 1. Maj Labin d.o.o. Labin
- Policijska postaja Labin
- Istarski domovi zdravlja,
Ispostava Labin
Organizacija
humane
asanacije i identifikacija
poginulih vršit će se po
posebnim
propisima
(sudac, policijski službenik,
liječnik, povjerenik civilne
zaštite i dr.).

IZVRŠITELJ:
Policijska postaja Labin

IZVRŠITELJ:
Općinski načelnik
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3.2 ZAŠTITA OD POTRESA

RED.

ZADAĆA
(MJERA ZIS)

NOSITELJ

OPERATIVNI
POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS OPĆINE RAŠA

Općinski
načelnik

Općinski načelnik poziva Stožer
zaštite i spašavanja Općine Raša.

BR.
1.

pozivanje

Općinski
načelnik
službenike općinske
Općine Raša.

poziva
uprave

NAPOMENA

Općinski načelnik nakon
analize može zatražiti od ŽC
112 da se emitiraju upute o
postupanju
u
slučaju
potresa.

Općinski načelnik mobilizira Tim
civilne zaštite opće namjene
Općine Raša.
Daljnje postupanje vrši se po
Planu civilne zaštite Općine Raša.
2.

analiza
stanja

Stožer
zaštite i
spašavanja
Općine
Raša

Stožer
započinje
prikupljanje
podataka o stanju u srušenim i
oštećenim objektima, posebno u
javnim objektima kao što su
škole, vrtići, trgovine, ugostiteljski
objekti.
Informacije se prikupljaju od
strane ŽC 112 i povjerenika
civilne zaštite .
Stožer utvrđuje prioritete
raščišćavanju ruševina.

IZVRŠITELJI:
povjerenici civilne zaštite
Za prikupljanje informacija o
stanju
prohodnosti
prometnica zadužen je član
Stožera zaštite i spašavanja
Općine Raša i predstavnik
Policijske postaje Labin.

u

Stožer nakon analize određuje
mobilizaciju
materijalno
–
tehničkih sredstava.

3.

organizacija
raščišćavanj
a ruševina i
spašavanja
zatrpanih
utvrđivanje
zadaća s
pregledom
zadaća i
nadležnosti

Stožer
zaštite i
spašavan
ja Općine
Raša

Ako postojeće snage i materijalna
sredstva nisu dovoljna Općinski
načelnik traži pomoć od Istarske
županije.
Evakuaciju
i
zbrinjavanje
stanovništva,
materijalnih
i
kulturnih dobara, osobna i
uzajamna pomoć te obavljanje
potrebnih radnji i izvođenje
radova na ruševinama izvršit će
snage zaštite i spašavanja
navedene
u
napomenama
sukladno zahtjevu Općinskog
načelnika, zakonu i vlastitim
planovima.

IZVRŠITELJI:
- Hrvatske vode - Zagreb
- Javna
vatrogasna
postrojba Labin i DVD
Raša
- Stožer
zaštite
i
spašavanja Općine Raša
- Općinski načelnik Općine
Raša
- Tim civilne zaštite opće
namjene Općine Raša
- Zavod za javno zdravstvo
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RED.

ZADAĆA
(MJERA ZIS)

NOSITELJ

BR.

OPERATIVNI
POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS OPĆINE RAŠA
Podaci o navedenim snagama
nalaze se u prilogu Plana.

4.

organizacija i
uspostavljanj
e funkcija
kritične
infrastrukture
i provođenje
drugih
aktivnosti s
pregledom
pravnih
osoba te
službi koje se
uključuju u
zaštitu od
potresa
(zadaće
nositeljima
na području
nadležnosti)

Stožer
zaštite i
spašavanja
Općine
Raša

Stožer prikuplja informacije o
stanju
kritične
infrastrukture
(vodoopskrba,
elektroopskrba,
telekomunikacije).
Za
prikupljanje
informacija
zaduženi su članovi Stožera za
komunalne djelatnosti i vlasnici
kritične infrastrukture.
Za
uspostavu
opskrbe
električnom energijom područja
Općine Raša nadležan je HEPODS d.o.o. Zagreb, Elektroistra
Pula, Pogon Labin.
Za redovnu opskrbu vodom
područja Općine Raša nadležan
je Vodovod Labin d.o.o. Labin.

24. siječnja 2013.

NAPOMENA

Istarske županije
- HEP ODS d.o.o. Zagreb,
Elektroistra Pula, Pogon
Labin
- 1. Maj Labin d.o.o. Labin
Vodovod Labin
d.o.o.Labin
- Županijska uprava za
ceste Istarske županije
- Hrvatske ceste d.o.o.
- građevinske tvrtke prema
popisu ( za raščišćavanje
ruševina i prometnica,
izradu
objekata
za
privremeni smještaj,
izradu dijela plana
u suradnji s pravnim
osobama od značaja za
zaštitu i spašavanje)
IZVRŠITELJI:
- operateri
- vlasnici objekata kritične
infrastrukture, materijalnih i
kulturnih dobara nadležnog
područja
- ostale operativne
snage zaštite i spašavanja:
1. HEP ODS d.o.o. Zagreb,
Elektroistra Pula, Pogon
Labin
2. Vodovod Labin d.o.o.
Labin
3. Hrvatski telekom d.d. –
tehnička služba
4. Hrvatske ceste d.o.o.

Za popravak telekomunikacija
nadležan je Hrvatski telekom d.d.
Za
popravak
prometnica
nadležne su Hrvatske ceste d.o.o.
5.

izviđanje i
spašavanje
iz ruševina
(zadaće
snaga zaštite
i spašavanja)

Stožer
zaštite i
spašavanj
a Općine
Raša

Aktivnosti
operativnih
snaga
zaštite i spašavanja Općine Raša
za zaštitu i spašavanje od
potresa:
Za gašenje požara nadležna je
Javna vatrogasna postrojba Labin
i DVD Raša.

IZVRŠITELJI:
Javna
vatrogasna
postrojba
Labin i DVD Raša
- Stožer zaštite i spašavanja
Općine Raša
- Tim civilne zaštite
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RED.

ZADAĆA
(MJERA ZIS)

NOSITELJ

BR.

OPERATIVNI
POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS OPĆINE RAŠA

Za izviđanja i pretraživanja
ruševina nadležna je Hrvatska
gorska
služba
spašavanja,
Stanica Pula i Tim civilne zaštite
opće namjene Općine Raša.

24. siječnja 2013.

NAPOMENA

- 1. Maj Labin d.o.o. Labin
- Hrvatska gorska služba
spašavanja, Stanica Pula
- Autotrans d.o.o. Rijeka
- Speleološko društvo
Istra, Pazin

Za
neposredno
spašavanje
stradalih iz ruševina nadležna je
HGSS, Stanica Pula, 1. Maj Labin
d.o.o. Labin i građevinske tvrtke.
Za evakuaciju stradalih nadležni
su Tim civilne zaštite opće
namjene
Općine
Raša
i
prijevoznici.
Za zbrinjavanje stradalih nadležni
su Stožer zaštite i spašavanja
Općine Raša.
Skloništa:
- Lipa, površine 300 m2 za 300
osoba
- Krapan, površine 300m2 za 300
osoba
- Gljivarnik, površine 300 m2 za
300
osoba.
Ostali objekti za sklanjanje:

6.

uporaba
MTS za
zaštitu od
potresa

Stožer
zaštite i
spašavanj
a Općine
Raša

- sportska dvorana Osnovne
škole Ivana Batelića Raša u
Raši – 50 osoba
- otvoreno nogometo igralište u
Raši – 500 osoba
- otvoreno nogometno igralište
u Viškovićima – 500 osoba
- autokamp u Svetoj Marini –
1000 osoba
- autokamp u Tunarici – 1000
osoba
- Dom kulture u Koromačnu –
200
Osoba
Popis MTS operativnih snaga i
pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje nalazi se u
prilogu 10. Plana.
Troškove

angažiranih

pravnih

Ažuriranje
popisa
te
organizaciju
prikupljanja
podataka za MTS od
građana provest će Stožer u
suradnji
s
Policijskom
postajom Labin.
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RED.

ZADAĆA
(MJERA ZIS)

NOSITELJ

BR.

OPERATIVNI
POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS OPĆINE RAŠA
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NAPOMENA

osoba i redovnih službi prema
vrsti određenih aktivnosti s
dnevnim troškovima strojeva, ljudi
i slično snosit će Općina Raša.
7.

način zaštite
ugroženih
objekata
kritične
infrastrukture

HEP ODS
d.o.o.
Elektroistra
Pula,
Pogon
Labin
1.Maj Labin
d.o.o.Labin
Hrvatske
ceste d.o.o.
Hrvatski
telekom
d.d. –
tehnička
služba

8.

organizacija
pružanja
prve
medicinske
pomoći i
psihološke
potpore

Stožer
zaštite
i
spašavanj
a Općine
Raša

Provedba osiguranja tehničke
zaštite proizvodnih objekata i
distribucijske mreže (istraživanje i
spašavanje
iz
ruševina,
operativne snage ZiS-a, građani i
sl.),
provedba
osiguranja
neometanog djelovanja ključnih
procesa i operacija, provedba
osiguranja
zamjenskog
specijalističkog osoblja i opreme,
provedba
preseljenja
infrastrukture i drugi načini zaštite
u
nadležnosti
su
vlasnika
objekata kritične infrastrukture i
to:
1. HEP ODS d.o.o. Zagreb,
Elektroistra Pula, Pogon
Labin
2. 1. Maj Labin d.o.o. Labin
3. Hrvatske ceste d.o.o.
4. Hrvatski telekom d.d –
tehnička
služba
Popis s imenima i prezimenima
odgovornih osoba i zadaća,
brojevima telefona, mobitela i
adresama nalazi se u prilogu 10.
Plana.
Stožer prikuplja informacije o
stanju objekata za pružanje
zdravstvenih usluga a za to je
zadužen
član
Stožera
za
zdravstveno zbrinjavanje.
Stožer prikuplja informacije o
stanju medicinske opreme i zaliha
lijekova te sanitetskog materijala.
Prvu
medicinsku
pomoć
unesrećenima pružit će Hitna
medicinska pomoć Labin nakon
čega se uključuju djelatnici
ambulanti.

IZVRŠITELJI:
- vlasnici objekata kritične
infrastrukture (pravne
osobe
od interesa za zaštitu i
spašavanje)
- operativne snage zaštite i
spašavanja:
1. HEP ODS d.o.o.
Zagreb,
Elektroistra Pula, Pogon
Labin
2. 1. Maj Labin d.o.o.
Labin
3. Hrvatske ceste d.o.o.
4. Hrvatski telekom d.d –
tehnička služba
u suradnji s distributerima,
operaterima i zdravstvenim
ustanovama

IZVRŠITELJI:
- IDZ Labin, Ispostava Labin
s
s ambulantama i HMP
Labin
- Gradsko društvo Crvenog
križa Labin
- HGSS, Stanica Pula kod
većeg
broja nastradalih
Za provođenje higijenskoepidemioloških
mjera
zadužen je Zavod za javno
zdravstvo Istarske županije.

Psihološku potporu pružit će
djelatnici Centra za socijalnu skrb
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RED.

ZADAĆA
(MJERA ZIS)

NOSITELJ

BR.

OPERATIVNI
POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS OPĆINE RAŠA
Labin
i
Gradskog
Crvenog križa Labin.

9.

organizacija
evakuacije i
zbrinjavanja
s pregledom
nositelja te
kapacitetima
i zadaćama

Stožer
zaštite i
spašavanj
a Općine
Raša

organizacija
provođenja
humane
asanacije i
identifikacije
poginulih

NAPOMENA

društva

Općinski načelnik može tražiti
dodatne medicinske timove od
Istarske županije.
Evakuaciju provode, sukladno
Planu civilne zaštite Općine Raša
i uputama Stožera zaštite i
spašavanja
Općine
Raša,
pripadnici Tima civilne zaštite
opće namjene Općine Raša.
Uključuje se i Gradsko društvo
Crvenog križa Labin te Centar za
socijalnu skrb Labin kao i
Autotrans d.o.o. Rijeka.

10.

24. siječnja 2013.

IZVRŠITELJI:
- Stožer zaštite i spašavanja
Općine Raša
- Tim civilne zaštite opće
namjene Općine Raša
- Autotrans d.o.o. Rijeka
- GD Crvenog križa Labin
- Centar za socijalnu skrb
Labin

Policijska
postaja
Labin

Identifikaciju poginulih provodit će
djelatnici Policijske postaje Labin i
Istarski
domovi
zdravlja,
Ispostava Labin.

IZVRŠITELJI:

Istarski
domovi
zdravlja,
Ispostava
Labin

Sanitarni nadzor na ukapanjem
mrtvih provodit će pogrebne tvrtke
i djelatnici groblja.

Organizacija
humane
asanacije i identifikacija
poginulih vršit će se po
posebnim propisima (sudac,
policijski službenik, liječnik,
povjerenik civilne zaštite i
dr.).

Kao
pričuvna
snaga
za
sahranjivanje koristit će se snage
civilne zaštite opće namjene
prema Planu civilne zaštite
Općine Raša.

Pogrebne usluge obavlja
1.Maj Labin d.o.o. Labin.

Osiguranje
prostora
za
prikupljanje poginulih i druge
provedbene aktivnosti provodi 1.
Maj Labin d.o.o. Labin.
Lokacije za ukop su groblja na
području Općine Raša.
11.

12.

određivanje
lokacije za
odlaganje
materijala
reguliranje
prometa i
osiguranja za
vrijeme
intervencija

Općina
Raša

Stožer
zaštite i
spašavanj
a Općine
Raša

Lokacije za odlaganje materijala
uskladiti
s
nadležnima
na
određenoj razini planiranja.

IZVRŠITELJ.

Za ocjenu stanja i funkcionalnosti
prometa, komunikacijskih sustava
i objekata zadužena je Policijska
postaja Labin, Hrvatske ceste
d.o.o. i Županijska uprava za
ceste IŽ.

IZVRŠITELJI:

Općina Raša

- Policijska postaja Labin
- Hrvatske ceste d.o.o.
- Županijska uprava za ceste
IŽ
- Tim civilne zaštite opće
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RED.

ZADAĆA
(MJERA ZIS)

NOSITELJ

BR.

OPERATIVNI
POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS OPĆINE RAŠA
Stožer definira prioritete u sanaciji
prometnica i upućuje zahtjev za
aktiviranjem pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje.
Donošenje odluka o zabrani
cestovnog prometa poradi zaštite
sigurnosti
na
pogođenom
području i pregled prioritetnih
korisnika
u
nadležnosti
je
Policijske postaje Labin.
Uspostavu alternativnih prometnih
pravaca provodi Policijska postaja
Labin.

24. siječnja 2013.

NAPOMENA

namjene Općine Raša
Ukoliko se procjeni da je
potrebno obustaviti promet,
Općinski načelnik će od
Policijske postaje Labin
zatražiti da se zabrani
prometovanje
pojedinim
pravcem.
Navedenu Odluku potrebno
je dostaviti ŽC 112 radi
javnog
objavljivanja
u
medijima.

Osiguranje
telekomunikacijskih
veza korisnika s prednošću
uporabe provodi Hrvatski telekom
d.d.
Nadzor i čuvanje ugroženog
područja
provodi
Policijska
postaja Labin.
Osiguravanje
područja
intervencija provodi Policijska
postaja
Labin
uz
pomoć
pripadnika Tima civilne zaštite
Općine Raša.

13.

obavješćivanj Općina
e javnosti
Raša

Stožer donosi odluku da Općinski
načelnik od Policijske postaje
Labin traži osiguranje gotovih
snaga zaštite i spašavanja ili
pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje.
PODSJETNIK
ZA
OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI:

IZVRŠITELJ:
Općinski načelnik

Obavijest sredstvima javnog
priopćavanja
daje
Općinski
načelnik
ili osoba koju on ovlasti.
Obavijest sadrži službenu objavu
podataka o žrtvama, o stanju na
pogođenom
području,
opasnostima
za ljude materijalna dobra i okoliš,
mjerama koje se poduzimaju,
putovima evakuacije i lokacijama
za
prihvat
i
pružanje
HMP,
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RED.

ZADAĆA
(MJERA ZIS)

NOSITELJ

BR.

14.

organizacija
gašenja
požara

Općina
Raša

OPERATIVNI
POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS OPĆINE RAŠA
provođenju
osobne i uzajamne zaštite,
sudjelovanju i suradnji s
operativnim snagama zaštite i
spašavanja, pristupu dodatnim
informacijama te o ostalim
činjenicama
u
svezi
sa
specifičnim
okolnostima događaja.
Sukladno Planu zaštite od požara
i tehničko – tehnoloških nesreća
Općine Raša Stožer prikuplja
informacije o požarnoj opasnosti
a za to je zadužen član Stožera
za protupožarnu zaštitu.

24. siječnja 2013.

NAPOMENA

IZVRŠITELJI:
- Javna vatrogasna
postrojba
Labin i DVD Raša

Stožer se informira o potrebi
iskapčanja pojedinih energenta
na prijedlog člana Stožera za
protupožarnu zaštitu.
Ukoliko vatrogasne snage ne
mogu sanirati nastalu požarnu
opasnost Općinski načelnik će
zatražiti pomoć od županijskog
vatrogasnog
zapovjednika
sukladno Procjeni ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija
Općine Raša.
15.

16.

oganizacija
higijenskoepidemiološk
e zaštite

Općina
Raša

organizacija
osiguravanja
hrane i vode
za piće

Stožer
zaštite i
spašavanja
Općine
Raša

Utvrđuju se nositelji sukladno
operativnim planovima nositelja,
razrađuju zadaće i postupci
pričuvnih kapaciteta, posebno
osobne i uzajamne zaštite.

IZVRŠITELJ:

Stožer prikuplja informacije o
stanju vodoopskrbnog sustava a
za to je zadužen član Stožera za
vodoopskrbu uz suradnju sa
Zavodom za javno zdravstvo
Istarske županije.

IZVRŠITELJI:

- Istarski domovi zdravlja,
Ispostava Labin

- Tim civilne zaštite opće
namjene Općine Raša
- Stožer zaštite i spašavanja
Općine Raša

Na sjednicu Stožera potrebno je
pozvati predstavnika Zavoda za
javno zdravstvo Istarske županije.
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RED.

ZADAĆA
(MJERA ZIS)

NOSITELJ

BR.

24. siječnja 2013.

OPERATIVNI
POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS OPĆINE RAŠA

NAPOMENA

Do uspostave vodoopskrbnog
sustava organizira se dovoz vode
na punktove po Općini Raša a
raspored određuje član Stožera
za protupožarnu zaštitu.
Stožer
određuje
minimalne
dnevne količine vode po osobi na
prijedlog
Zavoda
za
javno
zdravstvo Istarske županije.
U slučaju zagađenja vode u
zdencima aktivirat će se gotove
snage za zaštitu i spašavanje radi
dezinfekcije zdenaca a prema
uputama Zavoda za
javno zdravstvo Istarske županije.
Stožer
organizira
dopremu
prehrambenih artikala u poljske
kuhinje koje se smještaju na
nogometnim
igralištima,
autokampovima i parkovima u
Općini Raša.
Stožer
organizira
distribuciju
hrane za koju je zadužen Tim
civilne zaštite opće namjene
Općine Raša.
Potrebno
je
kontaktirati
proizvođače kruha te utvrditi
mogućnosti daljnje proizvodnje i
način distribucije.
17.

organizacija
prihvata
pomoći

Općina
Raša

U
ljudstvu
i
materijalnim
sredstvima
nositelj je Tim civlne zaštite opće
namjene Općine Raša.

IZVRŠITELJI:
-

Prihvat sanitetskog materijala i
lijekova obavlja se u Istarskim
domovima zdravlja, Ispostava
Labin, a za prihvat je zadužen
član Stožera za zdravstveno
zbrinjavanje.

Tim civilne zaštite opće
namjene Općine Raša
Stožer zaštite i
spašavanja Općine Raša

Prehrambeni i sanitarni artikli
smještaju se u prostorijama
mjesnih odbora.
Vatrogasne postrojbe prihvaćaju
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RED.

ZADAĆA
(MJERA ZIS)

NOSITELJ

BR.

18.

troškovi
angažiranih
pravnih
osoba i
redovnih
službi

Općina
Raša

OPERATIVNI
POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS OPĆINE RAŠA
se na lokaciji Javne vatrogasne
postrojbe Labin, a za prihvat je
zadužen član Stožera za
protupožarnu zaštitu.
Obračun troškova radi se prema
zapisnicima
o
mobilizaciji
materijalno – tehničkih sredstava.

24. siječnja 2013.

NAPOMENA

IZVRŠITELJ:
Općina Raša

Nakon
prestanka
korištenja
privremeno oduzete pokretnine,
djelatnik ili ovlaštena osoba
nadležnog tijela koje je naložilo
mobilizaciju,
uz
nazočnost
vlasnika ili korisnika, pregledat će
pokretninu i sačiniti zapisnik o
povratu
privremeno
oduzete
pokretnine, na obrascu.
Ukoliko je nastala šteta istu je
potrebno evidentirati u zapisniku.
Radi ostvarivanja prava na
naknadu propisanu Uredbom o
utvrđivanju
naknade
za
privremeno oduzete pokretnine
radi provedbe mjera zaštite i
spašavanja, vlasnik ili korisnik
pokretnine podnosi tijelu koje je
naložilo privremeno oduzimanje
pokretnine zahtjev za naknadu za
privremeno oduzetu pokretninu,
na obrascu.
Obračun se vrši prema stvarno
izvedenim radovima i važećim
cijenama u trenutku izvršenja
zadatka.
Troškovi mobiliziranih pripadnika
civilne zaštite isplaćuju se iz
proračuna Općine Raša.
Uplata se obavlja na bankovne
račune pripadnika civilne zaštite i
davaoce
materijalno–tehničkih
sredstava.
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24. siječnja 2013.

3.3. ZAŠTITA OD EKSTREMNIH VREMENSKIH UVJETA
R.
BR
.
1.

2.

ZADAĆA
(MJERA
ZIS)
pozivanje

analiza
stanja

NOSITELJ

Općinski
načelnik

Općina
Raša
Stožer
zaštite i
spašavanja
Općine
Raša

OPERATIVNI POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS OPĆINE RAŠA

NAPOMENA

Općinski načelnik poziva Stožer
zaštite i spašavanja Općine Raša.
Općinski načelnik poziva službenike
općinske uprave Općine Raša.
Stožer
prikuplja
informacije
i
procjenjuje trenutnu situaciju, a
posebno o stanju
elektroopskrbe,
vodoopskrbe
i
sustava telekomunikacija u suradnji
sa ŽC 112, vlasnicima kritične
infrastrukture.

IZVRŠITELJ:
Za prikupljanje informacija o
stanju prohodnosti
prometnica zadužen je član
Stožera zaštite i spašavanja
koji je predstavnik Policijske
postaje Labin.

Član
Stožera
za
komunalne
djelatnosti prikuplja podatke o stanju
prometnica u suradnji s ŽC 112,
vlasnicima kritične infrastrukture i
Policijskom postajom Labin.
Član
Stožera
za
komunalne
djelatnosti prikuplja podatke o
eventualnoj oštećenosti objekata
javne
namjene,
višestambenih
objekata te obiteljskih kuća na
području Općine Raša.

3.

organizacija
mjera
zaštite i
spašavanja
od
posljedica
ekstremnih
vremenskih
uvjeta

Općina
Raša
Stožer
zaštite i
spašavanja
Općine
Raša

Ukoliko se procjeni da je došlo do
znatnih materijalnih šteta (>20 %
veličine proračuna Općine Raša),
Općinski načelnik će od Župana
zatražiti proglašenje elementarne
nepogode
prouzrokovane
vremenskim nepogodama te aktivirati
Povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda Općine Raša
sukladno Zakonu o zaštiti od
elementarnih nepogoda.
SUŠA: osiguranje preventivnih mjera,
snabdijevanje stanovništva vodom i
hranom.
Nositelj aktivnosti je Dobrovoljno
vatrogasno društvo Raša, a po
potrebi uključit će se i 1. Maj d.o.o.
Labin.
TUČA,
OLUJNO
NEVRIJEME,
ORKANSKI VJETAR, SNJEŽNE
OBORINE: otklanjanje posljedica
oštećenih građevinskih objekata,

IZVRŠITELJI:
- Javna vatrogasna
postrojba
Labin i DVD Raša
- Hrvatske ceste d.o.o.
- Vodovod Labin d.o.o.
Labin
- Vodoprivreda d.o.o. Buzet
- 1. Maj Labin d.o.o. Labin
- Tim Arsa d.o.o. Raša
- De Conte d.o.o. Labin
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R.
BR
.

4.

ZADAĆA
(MJERA
ZIS)

pregled
raspoloživih
snaga i
sredstava
za
otklanjanje
posljedica

NOSITELJ

Općina
Raša

OPERATIVNI POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS OPĆINE RAŠA
objekata
kritične
infrastrukture,
omogućavanje odvijanja prometa,
raščišćavanje, sanacija uklanjanje i
odvoženje materijala na unaprijed
određene lokacije.
Popis MTS operativnih snaga i
pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje nalazi se u prilogu 10
Plana.

24. siječnja 2013.

NAPOMENA

IZVRŠITELJ:
Općina Raša

Izraditi popis MTS za Tim civilne
zaštite opće namjene Općine Raša.
Popis MTS građana izradit će Stožer
zaštite i spašavanja Općine Raša.

5.

način zaštite
ugroženih
objekata
kritične
infra-strukture

Općina
Raša

Provedba osiguranja tehničke zaštite
proizvodnih objekata i distribucijske
mreže (istraživanje i spašavanje iz
ruševina i sl, operativne snage
zaštite i spašavanja, građani i sl.),
provedba osiguranja neometanog
djelovanja
ključnih
procesa
i
operacija,
provedba
osiguranja
zamjenskog specijalističkog osoblja i
opreme,
provedba
preseljenja
infrastrukture i drugi načini zaštite u
nadležnosti su vlasnika objekata
kritične infrastrukture:
1.
HEP ODS d.o.o. Zagreb,
Elektroistra
Pula, Pogon Labin
2. 1. Maj Labin d.o.o. Labin
3. Hrvatske ceste d.o.o.
4. Hrvatski telekom d.d – tehnička
služba

6.

organizacija
pružanja
prve
medicinske
pomoći i
psihološke
potpore

Općina
Raša

Popis s imenima i prezimenima
odgovornih
osoba
i
zadaća,
brojevima telefona, mobitela i
adresama nalazi se u prilogu 10
Plana.
Stožer zaštite i spašavanja Općine
Raša prikuplja informacije o stanju
objekata za pružanje zdravstvenih
usluga a za to je zadužen član
Stožera za zdravstveno zbrinjavanje.
Stožer zaštite i spašavanja Općine
Raša prikuplja informacije o stanju

IZVRŠITELJI:
- vlasnici objekata kritične
infrastrukture (pravne
osobe od interesa za
zaštitu i spašavanje)
- operativne snage zaštite
i spašavanja:
1. HEP ODS d.o.o. Zagreb,
Elektroistra Pula, Pogon
Labin
2. 1. Maj Labin d.o.o. Labin
3. Hrvatske ceste d.o.o.
4. Hrvatski telekom –
tehnička
služba

IZVRŠITELJI:
- Istarski domovi zdravlja,
Ispostava Labin
- Hitna medicinska pomoć
Kod većeg broja
nastradalih:
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R.
BR
.

ZADAĆA
(MJERA
ZIS)

NOSITELJ

OPERATIVNI POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS OPĆINE RAŠA
medicinske opreme i zaliha lijekova
te sanitetskog materijala a za to je
zadužen član Stožera za zdravstveno
zbrinjavanje

7.

organizacija
evakuacije i
zbrinjavanja
s pregledom
nositelja te
kapacitetima
i zadaćama

Općina
Raša

24. siječnja 2013.

Evakuaciju provode, sukladno Planu
civilne zaštite Općine Raša i
uputama Stožera zaštite i spašavanja
Općine Raša, pripadnici Tima civilne
zaštite opće namjene Općine Raša.

NAPOMENA

-

Za provođenje higijenskoepidemioloških mjera
zadužen je Zavod za javno
zdravstvo IŽ
IZVRŠITELJI:
-

U provedbu evakuacije uključuju se i
Gradsko društvo Crvenog križa Labin
te Centar za socijalnu skrb Labin kao
i Autotrans d.o.o. Rijeka.

-

8.

reguliranje
prometa i
osiguranja
za vrijeme
intervencija

Policijska
postaja
Labin

Za ocjenu stanja i funkcionalnosti
prometa, komunikacijskih sustava i
objekata zadužena je Policijska
postaja Labin, Hrvatske ceste d.o.o,
Županijska uprava za ceste Istarske
županije.

Stožer zaštite i
spašavanja Općine
Raša
Tim civilne zaštite opće
namjene Općine Raša
Autotrans d.o.o. Rijeka
Gradsko društvo
Crvenog križa Labin
Centar za socijalnu skrb
Labin

IZVRŠITELJI:
-

Donošenje
odluka
o
zabrani
cestovnog prometa poradi zaštite
sigurnosti na pogođenom području i
pregled prioritetnih korisnika u
nadležnosti je Policijske postaje
Labin.

Gradsko društvo
Crvenog križa Labin
HGSS, Stanica Pula

Policijska postaja Labin
Hrvatske ceste d.o.o.
Županijska uprava za
ceste Istarske županije
Tim civilne zaštite opće
namjene Općine Raša

Uspostavu alternativnih prometnih
pravaca provodi Policijska postaja
Labin.
Osiguranje telekomunikacijskih veza
korisnika s prednošću uporabe
provodi Hrvatski telekom d.d.
Nadzor i čuvanje ugroženog područja
provodi Policijska postaja Labin.
Osiguravanje područja intervencija
provodi PP Labin uz pomoć
pripadnika Tima civilne zaštite opće
namjene Općine Raša.
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Obavješćiva
-nje javnosti

NOSITELJ

Općina
Raša

OPERATIVNI POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS OPĆINE RAŠA

troškovi
angažiranih
pravnih
osoba i
redovnih
službi

Općina
Raša

NAPOMENA

Prema standardnom operativnom
postupku za korištenje vremenskih
prognoza
Državnog
hidrometeorološkog zavoda obavijest
o nadolazećoj opasnosti dolazi u
PUZS Pazin, ŽC 112 koji zatim o
tome obavještava
Općinskog
načelnika.
PODSJETNIK
OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI

10.

24. siječnja 2013.

IZVRŠITELJ:
Općinski Načelnik

ZA

Obavijest
sredstvima
javnog
priopćavanja daje Općinski načelnik
ili osoba koju on ovlasti.
Obavijest
sadržava službenu
objavu
podataka o žrtvama, podatke o
stanju na
pogođenom području, opasnostima
za ljude materijalna dobra i okoliš,
mjerama koje se poduzimaju,
putovima evakuacije i lokacijama za
prihvat i pružanje HMP, provođenju
osobne
i
uzajamne
zaštite,
sudjelovanju i suradnji s operativnim
snagama zaštite i spašavanja,
pristupu dodatnim informacijama te
ostalim činjenicama u svezi sa
specifičnim okolnostima događaja i
dr.
Obračun troškova radi se prema
zapisnicima o mobilizaciji materijalno
– tehničkih sredstava.
Nakon
prestanka
korištenja
privremeno
oduzete
pokretnine,
djelatnik
ili
ovlaštena
osoba
nadležnog tijela koje je naložilo
mobilizaciju, uz nazočnost vlasnika ili
korisnika, pregledat će pokretninu i
sačiniti
zapisnik
o
povratu
privremeno oduzete pokretnine, na
obrascu.
Ukoliko je nastala šteta, istu je
potrebno evidentirati u zapisniku.
Radi ostvarivanja prava na naknadu
propisanu Uredbom o utvrđivanju
naknade za privremeno oduzete
pokretnine, radi provedbe mjera
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OPERATIVNI POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS OPĆINE RAŠA

NOSITELJ

NAPOMENA

zaštite i spašavanja, vlasnik ili
korisnik pokretnine podnosi tijelu koje
je naložilo privremeno oduzimanje
pokretnine zahtjev za naknadu za
privremeno oduzetu pokretninu, na
obrascu .
Obračun se radi prema stvarno
izvedenim radovima i važećim
cijenama
u
trenutku
izvršenja
zadatka.
Troškovi mobiliziranih pripadnika
civilne zaštite isplaćuju se iz
proračuna Općine Raša.
Uplata se obavlja na bankovne
račune pripadnika civilne zaštite i
davaoce
materijalno
–tehničkih
sredstava.

3.4. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD TEHNIČKO - TEHNOLOŠKIH KATASTROFA I VELIKIH
NESREĆA S OPASNIM TVARIMA U STACIONARNIM OBJEKTIMA I U PROMETU
RED.
BRO
J
1.

ZADAĆA
(MJERA ZIS)

obveze
pravne osobe
u kojoj je
došlo do
nesreće,
pregled
sposobnosti

NOSITELJ

OPERATIVNI POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS

NAPOMENA

SNAGA OPERATERA, OPĆINE
RAŠA
operater
(vlasnik i
korisnik
postrojenja)
Općina Raša
Holcim
ITV,
Magistralni
plinovod DN
500/75 PulaKarlovac, D 66)

Tko prouzroči odnosno primijeti
onečišćenje okoliša ili događaj koji
može
prouzročiti
onečišćenja
okoliša dužan je odmah obavijestiti
ŽC 112, Policijsku postaju Labin na
192.
Prilikom
preuzimanja
obavijesti
dežurni operater treba od očevica
izvanrednog
događaja
zatražiti
sljedeće podatke:

IZVRŠITELJI:
operateri :
- Holcim (Hrvatska) d.o.o.
Koromačno
- ITV d.o.o. Most Raša
- Plinacro d.o.o.
- vlastiti spasilački
interventni timovi,
procesno osoblje

- ime odnosno naziv osobe
koja je dostavila obavijest
- datum i vrijeme kada je
primijećeno onečišćenje ili događaj
koji može izazvati onečišćenje
- područje onečišćenja ili
događaja koji može prouzročiti
onečišćenje
- jačinu i opseg onečišćenja
- opis onečišćenja
- podatke o izvoru onečišćenja
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OPERATIVNI POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS

NAPOMENA

SNAGA OPERATERA, OPĆINE
RAŠA
ili mogućem izvoru onečišćenja.
Policijska postaja Labin vrši provjeru
navedene informacije i potvrđuje
Operativnom
dežurstvu
koje
izvješćuje ŽC 112.

2.

pregled
pravnih
osoba,
redovnih
službi i drugih
potrebnih
kapaciteta za
provođenje
aktivnosti na
zaštiti od
opasnosti
ove vrste s
utvrđenim
zadaćama

Općina Raša
komunalne
službe
zaštita okoliša
na županijskoj
razini
služba za javno
zdravstvo,
inspekcijske
službe

ŽC 112 izvještava interventne
jedinice o nastalom događaju
(vatrogasci, hitna pomoć, pravne
osobe za postupanje s opasnim
tvarima, ekspertnu jedinicu) i
Općinskog načelnika
Službe i drugi potrebni kapaciteti
Općine Raša koji će biti uključeni za
slučaj da se posljedice nesreće s
opasnom
tvari
prošire
izvan
poslovnog prostora operatera su:
-

1. Maj Labin d.o.o. Labin
Tim Arsa d.o.o. Raša.

Opasne tvari u Trgovačkom društvu
Vodovod Labin d.o.o. Labin
Javna vatrogasna postrojba Labin,
DVD Raša
Nakon
primitka
obavijesti
o
izvanrednom
događaju
komunikacijska jedinica ŽC 112 ili
operativno dežurstvo u Policijskoj
upravi Istarske županije obavijest
prosljeđuje nadležnoj policijskoj
postaji koja obavlja prvu provjeru
obavijesti očevidom na mjestu
izvanrednog događaja.

IZVRŠITELJI:
- operateri ( vlastiti spasilački
interventni timovi,
procesno osoblje)
- Javna vatrogasna
postrojba Labin i DVD Raša
- snage civilne zaštite
- Tim civilne zaštite opće
namjene Općine Raša
- PUZS, pročelnik
- ŽC 112
- ostale operativne snage
zaštite i spašavanja
- zdravstveni djelatnici HMP,
- Istarski domovi zdravlja,
ambulante za humanu/
veterinarsku medicinu
- osposobljeni građani

Operativna dežurstva policijskih
postaja
primaju
obavijest
o
izvanrednom događaju te upućuju
policijske službenike na provjeru
točnosti obavijesti.

3.

pregled
raspoloživih
sredstava i

operateri
Općina Raša

Ukoliko se utvrdi točnost obavijesti,
policijska postaja podatke prenosi
operativnom dežurstvu policijske
uprave, koji izvješćuje ŽC 112.
Lokacije za dekontaminaciju
stanovništva:

IZVRŠITELJI:
- operateri (vlastiti spasilački
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mogućih
lokacija za
dekontaminaciju
stanovništva,
životinja i
materijalnih
dobara

4.

reguliranje
prometa i
osiguranja za
vrijeme
intervencija
(uskladiti s
Policijskom
postajom
Labin)

NOSITELJ

24. siječnja 2013.

OPERATIVNI POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS

NAPOMENA

SNAGA OPERATERA, OPĆINE
RAŠA
službe:
komunalna,
sanitarna,
zaštite okoliša

-

nogometno igralište u Raši
nogometno igralište u
Viškovićima
autokamp Sveta Marina
autokamp Tunarica

inspekcjske
službe

Policijska
postaja Labin

Stožer prikuplja informacije o
razmjerima tehničko – tehnološke
nesreće i zoni ugroženosti.
Za prikupljanje informacija zadužen
je član Stožera zaštite i spašavanja
Općine Raša koji je predstavnik
Policijske postaje Labin, član za
protupožarnu zaštitu, predstavnik
operatera koji skladišti, prerađuje ili
transportira opasne tvari. Dužnost je
operatera
da
osigura
mjesto
nesreće sa svojim materijalnotehničkim sredstvima.

interventni timovi, procesno
osoblje)
- Stožer zaštite i spašavanja
Općine Raša
- PUZS, pročelnik
- ŽC 112
- ostale operativne snage
zaštite i spašavanja
- vatrogasne postrojbe (JVP
Labin i DVD Raša)
- Tim civilne zaštite opće
namjene Općine Raša
- zdravstveni djelatnici iz
DZ, ambulanta za humanu/
veterinarsku medicinu
- osposobljeni građani
- policijske snage za
osiguranje prostora
Policijske postaje Labin
IZVRŠITELJI:
- Policijska postaja Labin
- Hrvatske ceste d.o.o.
- Istarske ceste d.o.o. Pula
- Županijska uprava za ceste
Istarske županije
- Tim civilne zaštite opće
namjene Općine Raša

Stožer donosi odluku da se od
Policijske
postaje
Labin
traži
osiguranje zone ugroženosti .
Dužnost Policijske postaje Labin je
osiguranje javnog reda i mira za
vrijeme intervencije, evakuacije i na
mjestima prihvata i zbrinjavanja
stanovništva.
Za ocjenu stanja i funkcionalnosti
prometa, komunikacijskih sustava i
objekata zadužena je Policijska
postaja Labin, Hrvatske ceste d.o.o,
Županijska uprava za ceste Istarske
županije.
Donošenje
odluka
o
zabrani
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OPERATIVNI POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS

NAPOMENA

SNAGA OPERATERA, OPĆINE
RAŠA
cestovnog prometa poradi zaštite
sigurnosti na pogođenom području i
pregled prioritetnih korisnika u
nadležnosti je Policijske postaje
Labin.
Uspostavu alternativnih prometnih
pravaca provodi Policijska postaja
Labin.
Osiguranje telekomunikacijskih veza
korisnika s prednošću uporabe
provodi Hrvatski telecom d.d.
Nadzor
i
čuvanje
ugroženog
područja provodi Policijska postaja
Labin.

5.

Osiguravanje područja intervencija
provodi Policijska postaja Labin uz
pomoć pripadnika Tima civilne
zaštite opće namjene Općine Raša.
Sukladno Planu zaštite od požara i
tehničko – tehnoloških nesreća
Općine Raša Stožer zaštite i
spašavanja Općine Raša prikuplja
informacije o požarnoj opasnosti a
za to je zadužen član Stožera za
protupožarnu zaštitu.

organizacija
gašenja
požara

IZVRŠITELJI:
- Javna vatrogasna postrojba
Labin
- Dobrovoljno vatrogasno
društvo Raša

Općina Raša
Javna
vatrogasna
postrojba Labin

6.

organizacija
sklanjanja
ugroženog
stanovništva

Općina Raša
komunalne i
zaštitarske
službe

Stožer se informira o potrebi
iskapčanja pojedinih energenta na
prijedlog
člana
Stožera
za
protupožarnu zaštitu.
Ukoliko vatrogasne snage ne mogu
sanirati nastalu požarnu opasnost
zatražit će pomoć od županijskog
vatrogasnog zapovjednika sukladno
Procjeni ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija Općine Raša.
Skloniti ugroženo stanovništvo u
zaklonjene
prostore,
podrume,
prostor bez prozora, prostor udaljen
od otvora - hermetizirati otvore
(prozor, ventilacijski otvor, vrata)
ljepljivim trakama.
Nadležnost
Tima civilne zaštite
opće namjene Općine Raša je
osigurati čuvanje napuštenih zgrada

IZVRŠITELJI:
- Stožer zaštite i spašavanja
Općine Raša
- snage civilne zaštite
- Tim civilne zaštite opće
namjene Općine Raša
- povjerenici civilne zaštite
- PUZS, pročelnik
- ŽC 112
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OPERATIVNI POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS
SNAGA OPERATERA, OPĆINE
RAŠA
i imovine.
Nadležnost Policijske postaje Labin
je osiguranje javnog reda i mira,
osiguranje prometa i imovine.

7.

organizacija i
mogućnost
pružanja prve
medicinske
pomoći
(utvrđivanje
zadaća
nositeljima)

NAPOMENA

Općina Raša
IDZ , Ispostava
Labin
Zavod za javno
zdravstvo IŽ
Stožer zaštite i
spašavanja
Općine Raša

Izvlačenje unesrećenih iz zone
ugroženosti obavljaju radnici pravne
osobe u kojoj se dogodio akcident
koji
su
opremljeni
zaštitnom
opremom.
Po dolasku JVP Labin i DVD Raša,
vatrogasci
koji
su
opremljeni
zaštitnom opremom započinju s
izvlačenjem ozlijeđenih osoba iz
zone ugroženosti te iste predaju
hitnoj medicinskoj pomoći.
Stožer prikuplja informacije o stanju
objekata za pružanje zdravstvenih
usluga a za to je zadužen član
Stožera
za
zdravstveno
zbrinjavanje.
Stožer prikuplja informacije o stanju
medicinske opreme i zaliha lijekova
te sanitetskog materijala.
Prvu
medicinsku
pomoć
unesrećenima pružit će hitna IDZ,
Ispostava Labin nakon čega se
uključuju djelatnici ambulanti.

- aktivisti Crvenog križa
Labin
- policijske snage PP Labin
- drugi sudionici Općine
Raša
na razini sustava zaštite i
spašavanja
IZVRŠITELJI:
- Istarski domovi zdravlja,
Ispostava Labin s
pripadajućim ambulantama
- drugi sudionici Općine
Raša
na razini sustava zaštite i
spašavanja
Kod većeg broja stradalih:
- GD Crvenog križa Labin
- HGSS, Stanica Pula
Za provođenje higijenskoepidemioloških mjera
zadužen je Zavod za javno
zdravstvo Istarske županije.
Osiguranje putova
evakuacije
Osiguranje pratnje konvoja
Reguliranje prometa

Prvu pomoć pružit će ekipe GD
Crvenog križa Labin.
Psihološku
potporu
pružit
će
djelatnici Centra za socijalnu skrb
Labin i GD Crvenog križa Labin.

8.

organizacija
zbrinjavanja
ugroženog
stanovništva

Općinski načelnik po potrebi može
tražiti dodatne medicinske timove od
Istarske županije.
Pregled i izbor lokacija za prihvat i
smještaj stanovništva:
Skloništa:
- Lipa, površine 300 m2 za 300
osoba

IZVRŠITELJI:
- Stožer zaštite i spašavanja
Općine Raša
- snage civilne zaštite
- povjerenici civilne zaštite
- Tim civilne zaštite opće
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SNAGA OPERATERA, OPĆINE
RAŠA
- Krapan, površine 300 m2 za 300
osoba
- Gljivarnik, površine 300 m2 za 300
osoba
Ostali objekti za sklanjanje:
- sportska dvorana Osnovne škole
Ivana Batelića Raša u Raši –
50 osoba
- otvoreno nogometno igralište u
Raši - 500 osoba
- otvoreno nogometo igralište u
Viškovićima – 500 osoba
- autokamp u Svetoj Marini – 1000
osoba
- autokamp u Tunarici – 1000
osoba
- Dom kulture u Koromačnu –
200
osoba

namjene Općine Raša
- snage zdravstvene
ustanove
Istarski domovi zdravlja,
Ispostava Labin
- socijalni radnici Centra za
socijalnu skrb Labin
- ekipa za psihološku i
duhovnu pomoć
- aktivisti Crvenog križa
- policijske snage Policijske
postaje Labin za
osiguranje javnog reda i
mira te opće sigurnosti

Pregled kapaciteta za opskrbu i
pripremu hrane i pića:
- Osnovna škola Ivana Batelića Raša
u Raši

9.

organizacija i
mogućnosti
pružanja prve
medicinske
pomoći
(utvrđivanje
zadaća
nositeljima)

Općina Raša
IDZ, Ispostava
Labin
Zavod za javno
zdravstvo IŽ
Stožer zaštite i
spašavanja
Općine Raša

- Dom za starije i nemoćne osobe
Raša u Raši
- Restoran u Tvornici cementa u
Koromačnu
- Restoran Martin Pescador na
Trgetu
- Konoba Nando na Trgetu
Izvlačenje unesrećenih iz zone
ugroženosti obavljaju radnici pravne
osobe u kojoj se dogodio tehničkotehnološki akcident a koji su
opremljeni zaštitnom opremom.
Po dolasku JVP Labin vatrogasci
koji
su
opremljeni
zaštitnom
opremom započinju s izvlačenjem
ozlijeđenih
osoba
iz
zone
ugroženosti te iste predaju hitnoj
medicinskoj pomoći.
Stožer prikuplja informacije o stanju
objekata za pružanje zdravstvenih
usluga a za to je zadužen član
Stožera
za
zdravstveno

IZVRŠITELJI:
- Istarski domovi zdravlja,
Ispostava Labin s
ambulantama (zbrinjavanje
bolesnika i ozlijeđenih,
suzbijanje zaraznih bolesti,
hitna medicinska pomoć)
Kod većeg broja nastradalih:
- GD Crvenog križa Labin
- HGSS, Stanica Pula
Za provođenje higijenskoepidemioloških
mjera
zadužen je Zavod za javno
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SNAGA OPERATERA, OPĆINE
RAŠA
zbrinjavanje.

zdravstvo Istarske županije.

Stožer prikuplja informacije o stanju
medicinske opreme i zaliha lijekova
te sanitetskog materijala.
Prvu
medicinsku
pomoć
unesrećenima pružit će Hitna
medicinska pomoć Labin, nakon
čega
se
uključuju
djelatnici
ambulanti.
Prvu pomoć pružit će i djelatnici
Gradskog društva Crvenog križa
Labin.
Psihološku
potporu
pružit
će
djelatnici Centra za socijalnu skrb
Labin i Gradskog društva Crvenog
križa Labin.

10.

organizacija
veterinarske
pomoći i
animalne
asanacije
(utvrđivanje
zadaća
nositeljima)

Općina Raša
tijela za
poljoprivredu,
ribarstvo i
ruralni razvoj
MPRR
inspekcijske
službe
(veterinarska,
sanitarna,
vodopravna,
zaštite okoliša)
komunalna i
druga poduzeća
udruge

11.

organizacija
asanacije
(utvrđivanje
zadaća

specijalizirane
pravne osobe ili
koncesionari
operateri
(vlasnici i
korisnici
postrojenja)

Općinski Načelnik po potrebi može
tražiti dodatne medicinske timove od
Istarske županije.
Stožer zaštite i spašavanja Općine
Raša prikuplja informacije o stoci i
domaćim životinjama koje su bez
nadzora.

IZVRŠITELJ:
Veterinarska ambulanta
Labin

Stožer
organizira
prikupljanje
uginulih životinja preko veterinarskih
ambulanti, a u slučaju potrebe
aktivira se Tim civilne zaštite opće
namjene Općine Raša prema Planu
civilne zaštite Općine Raša.
Veterinarska
ambulanta
Labin
nadležna je za praćenje stanja i
provođenje
aktivnosti
na
sprječavanju nastanka ili širenja
zaraznih
bolesti,
nadzor
nad
prometom i distribucijom namirnica
životinjskog porijekla, prikupljanje i
zbrinjavanje
životinja,
liječenje,
klanje ili eutanaziju životinja te druge
provedbene aktivnosti.
Stožer zaštite i spašavanja Općine
Raša organizira putem pogrebnih
tvrtki te tvrtke 1. Maj Labin d.o.o.
Labin prihvat poginulih osoba te

IZVRŠITELJ:

1. Maj Labin d.o.o. Labin
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SNAGA OPERATERA, OPĆINE
RAŠA

nositeljima)
Općina Raša

njihov prijevoz na patologiju IDZ,
Ispostava Labin i njihov ukop.

trgovačka
društva

Za organizaciju je zadužen član
Stožera za asanaciju.

službe za
građevinarstvo
ceste i ostalu
infrastrukturu

Identifikacija poginulih vršit će se po
posebnim
propisima
(sudac,
policijski službenici, liječnik).

specijalizirane
pravne osobe ili
koncesionari
inspekcijske
službe
(sanitarna,
zdravstvena,
veterinarska,
zaštite okoliša)

Organizacija
humane
asanacije
i
identifikacija
poginulih vršit će se po
posebnim propisima (sudac,
policijski službenik, liječnik,
povjerenik civilne zaštite i
dr.)

Identifikaciju
poginulih
provode
djelatnici Policijske postaje Labin te
Istarski domovi zdravlja.
Sanitarni nadzor nad ukapanjem
mrtvih provode pogrebna poduzeća
i djelatnici groblja.
Kao
pričuvna
snaga
za
sahranjivanje koriste se snage
civilne zaštite opće namjene prema
Planu civilne zaštite Općine Raša.
Osiguranje prostora za prikupljanje
poginulih i druge provedbene
aktivnosti provodi 1. Maj Labin
d.o.o. Labin.

12.

13.

pregled
prometnica
po kojima je
dozvoljen
prijevoz
opasnih tvari

organizacija i
mogućnosti
provođenja
specifičnih i
propisanih
mjera za

Općina Raša,
Tijela MUP-a,
PU Istarske, PP
Labin nadležna
za cestovni
promet
opasnom tvari,
promet na
unutarnjim
vodama, zaštitu
okoliša i
kontrolu
prometa
Operateri (na
stacionarnom
objektu i
prijevoznici
opasne tvari)

Lokacije za ukop su groblja na
području Općine Raša (Drenje,
Skitača, Sveti Lovreč Labinski).
Prema Odluci o određivanju cesta
po kojima smiju motorna vozila
prevoziti opasne tvari i o određivanju
mjesta za parkiranje motornih vozila
s opasnim tvarima (NN, broj 57/07)
glavni cestovni pravci za prijevoz
opasnih tvari kroz Općinu Raša su
državne ceste.
Prijevoz opasnih tvari ostalim
cestama dozvoljen je samo u svrhu
opskrbe gospodarskih subjekata.

Čišćenje zagađenja na cestovnim
prometnicama.
Pravne osobe za provođenje zaštite
od prolivene /prosute opasne tvari
su:

IZVRŠITELJI:
- Općina Raša
- tijela nadležna za cestovni
promet s opasnom tvari
- ŽC 112
- policijske snage PP Labin
(za regulaciju prometa i
pratnju)
- ostale operativne snage
zaštite i spašavanja
sukladno vlastitim
planovima, zakonu i SOPovima.
Operateri na stacionarnom
objektu postupaju sukladno
planovima
zaštite
i
spašavanja,
SOP-ovima,
posebnim propisima (ZZO,
Uredba, Plan intervencija)
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14.
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područja
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NAPOMENA

SNAGA OPERATERA, OPĆINE
RAŠA
Općina Raša
Tijela MUP-a,
PU Istarske, PP
Labin nadležna
za promet s
opasnom tvari,
zaštitu okoliša i
kontrolu
prometa

operateri
Općina Raša,
Tijela MUP-a,
PU Istarske, PP
Labin nadležna
za promet s
opasnom tvari,
zaštitu okoliša i
kontrolu
prometa

1. IND EKO d.o.o.
2. Rijekatank d.o.o
3. Dezinsekcija d.o.o.
Podaci
o
pravnim
osobama
prikazani su u prilogu 10 Plana.

Operateri
(prijevoznici
opasne tvari) u prometu
postupaju
sukladno
posebnim
propisima,
posebice Zakonu o prijevozu
opasnih tvari.
IZVRŠITELJI:

Osiguranje
prometa
unutar
kontaminiranog
područja
vrše
stručne snage operatera i Policijska
postaja Labin.
Osiguranje
prometa
kontaminiranog
područja
Policijska postaja Labin.

- operateri (vlastiti spasilački
interventni timovi,
procesno osoblje)
snage
komunalnih
poduzeća
- vatrogasne postrojbe
- Tim civilne zaštite opće
namjene Općine Raša
- IND EKO d.o.o.
- Rijekatank d.o.o
- Dezinsekcija d.o.o.
IZVRŠITELJI:
- operateri
- Policijska postaja Labin

izvan
vrši

Osiguranje alternativnog - obilaznog
pravca provela bi Policijska postaja
Labin.
Sva energetska infrastruktura je
podzemna,
pa
ne
postoje
ograničenja u visini vozila koja
dolaze na intervenciju.

15.

organizacija
spašavanja
materijalnih
dobara
(pravne
osobe,
redovne
službe i

Općina Raša

Policijska
postaja Labin

Fizičku zaštitu i osiguranje prostora
te zabranu kretanja/ prometovanja
do saniranja nastalih posljedica
provodi Policijska postaja Labin.
Pravne
osobe
zadužene
za
spašavanje materijalnih dobara su
Javna vatrogasna postrojba Labin i
Dobrovoljno vatrogasno društvo
Raša te Općina Raša s osobama
koje sama odredi a uz pomoć
građevinskih tvrtki, ukoliko je
potrebna mehanizacija i kamionski

IZVRŠITELJI:
- operateri (vlastiti spasilački
interventni timovi, procesno
osoblje)
- vatrogasne postrojbe
- policijske snage
- Općina Raša
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SNAGA OPERATERA, OPĆINE
RAŠA

djelatnosti,
lokalne
zajednice)
provođenje
mjera osobne
i uzajamne
zaštite te
djelovanje po
mjerama
civilne zaštite
iz Plana
civilne zaštite
Općine Raša

prijevoz, i uz nadzor
postaje Labin.

Policijske

Lokaciju i rezervnu lokaciju za
pohranu
spašenih
materijalnih
dobara koje ne treba dekontaminirati
odredit će Općina Raša.
Izrada popisa spašenih materijalnih
dobara i lokacija gdje se ista nalaze
u nadležnosti je Policijske postaje
Labin
Izrada uputa i obavijesti (vrijedi za
sve građane) za provedbu mjera
osobne i uzajamne zaštite u
nadležnosti je Stožera zaštite i
spašavanja Općine Raša.
Izrada uputa za provedbu mjera
civilne
zaštite
(sklanjanje,
evakuacija, zbrinjavanje, asanacija)
u nadležnosti je Stožera zaštite i
spašavanja Općine Raša.

16.

nadležnosti u
postupcima
izrade
zahtjeva za
naknadu
troškova
angažiranja
pravnih
osoba i
redovnih
službi za
sudjelovanje
u saniranju
nastalih
posljedica

Općina Raša

Potrebno je predvidjeti naknadu
troškova i izraditi zahtjeve sukladno
Zakonu o zaštiti i spašavanju i
Pravilniku o mobilizaciji.
Obračun troškova radi se prema
zapisnicima
o
mobilizaciji
materijalno – tehničkih sredstava.

IZVRŠITELJ:
Općina Raša

Nakon
prestanka
korištenja
privremeno oduzete pokretnine,
djelatnik
ili
ovlaštena
osoba
nadležnog tijela koje je naložilo
mobilizaciju, uz nazočnost vlasnika
ili korisnika, pregledat će pokretninu
i sačiniti zapisnik o povratu
privremeno oduzete pokretnine, na
obrascu.
Ukoliko je nastala šteta istu je
potrebno evidentirati u zapisniku.
Radi ostvarivanja prava na naknadu
propisanu Uredbom o utvrđivanju
naknade za privremeno oduzete
pokretnine, radi provedbe mjera
zaštite i spašavanja, vlasnik ili
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RAŠA
korisnik pokretnine podnosi tijelu
koje
je
naložilo
privremeno
oduzimanje pokretnine zahtjev za
naknadu za privremeno oduzetu
pokretninu, na obrascu.
Obračun će se raditi prema stvarno
izvedenim radovima i važećim
cijenama u trenutku izvršenja
zadatka.
Uplata se obavlja na bankovne
račune davaoca materijalno –
tehničkih sredstava.

3.5. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD EPIDEMIJA I SANITARNIH OPASNOSTI, NESREĆA
NA ODLAGALIŠTIMA OTPADA TE SANACIJA
Na području Općine Raša ne postoji službeno odlagalište otpada te je smanjena opasnost od
pojave zaraznih bolesti.
RED.
BRO
J
1.

ZADAĆA
(MJERA ZIS)

NOSITELJ

OPERATIVNI POSTUPCI,
KAPACITETI I OPERATIVNI
DOPRINOS

NAPOMENA

SNAGA OPERATERA, OPĆINE RAŠA
organizacija
preventivnih
mjera za
slučajeve
epidemija,
biljnih bolesti i
epizotija

građani
Općina
Raša
redovne
higijenskoepidemiološke,
veterinarske
i agrarne
službe

Epidemiološki odjel Zavoda za javno
zdravstvo
Istarske
županije
ima
organiziran sustav trajne pripravnosti
epidemiologa, a u cilju ranog otkrivanja
izvora zaraze i putova
prenošenja
zaraze.
Preventivne mjere će se poduzimati
ovisno o uzročniku odnosno o bolesti
koja je izazvala epidemiju, a surađivati
će sa dežurnim epidemiologom Zavoda
za javno zdravstvo Istarske županije,
sanitarnom inspekcijom, veternarskom
inspekcijom, preko ŽC 112 sa Stožerom
zaštite i spašavanja Općine Raša.

IZVRŠITELJI:
- Zavod za javno zdravstvo
IŽ i
Služba za mikrobiologiju
- IDZ, Ispostava Labin
- Hrvatske šume d.o.o.
Zagreb
Uprava šuma Buzet,
Šumarija Labin
- Veterinarska ambulanta
Labin
- poljoprivrednici i vlasnici
stoke
- snage civilne zaštite

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti propisao je posebne mjere za
sprečavanje i suzbijanje zaraznih
bolesti čiji su nositelji:
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organizacija
provođenja
kurativnih
mjera u
slučaju
epidemija,
epizotija i
biljnih bolesti

Općina
Raša
redovne
higijenskoepidemiološke,
veterinarske
i agrarne
službe

*za rano otkrivanje izvora zaraze i
putova širenja (ZZJZ IŽ)
* laboratorijsko ispitivanje uzročnika
(ZZJZ IŽ)
*prijavljivanje (sve zdravstvene
ustanove)
* prijevoz, izolacija i liječenje oboljelih
*zdravstveni nadzor nad kliconošama
zaposlenicima i drugim osobama
(ZZJZ
IŽ)
*zdravstveni odgoj (ZZJZ IŽ)
*imunizacija, seroprofilaksa i
hemoprofilaksa (ZZJZ IŽ)
*informiranje zdravstvenih radnika i
pučanstva (Stožer za krizna stanja
Ministarstva zdravlja, ZZJZ IŽ).
U slučaju pojave epizotija kao što su
ptičja gripa, svinjska kuga, kravlje ludilo
te druge bolesti nositelji provođenja
mjera biti će ekipe:
- Zavoda za javno zdravstvo IŽ
- Istarskih domova zdravlja,
Ispostava Labin
- Veterinarska ambulanta Labin
- Veterinarska ambulanta za male
životinje vl. Goran Domazet
- sanitarne inspekcije
- veterinarske inspekcije
Nadležne službe u provođenju mjera
mogu:
spriječiti širenje zaraznih
bolesti
u stambenim objektima, sredstvima
javnog prijevoza i prijevoza namirnica
provedbom DDD postupaka
- izolirati kliconoše
- prijaviti zaraznu bolest
- laboratorijski ispitati uzročnike
zaraznih bolesti
- odrediti mjesto za karantenu
za slučaj epidemije/epizodije)
- pod nadzor staviti zdravlje
zdravstvenih radnika koji skrbe
za oboljele i koji rade u
proizvodnji i distribuciji lijekova
- provjeriti zdravlje osobama
školskih, predškolskih i drugih

IZVRŠITELJI:
- Zavod za javno zdravstvo
IŽ i
Služba za mikrobiologiju
ZZJZ
- IDZ, Ispostava Labin
- Hrvatske šume d.o.o.
Zagreb, Uprava šuma
šuma Buzet, Šumarija
Labin
- Veterinarska ambulanta za
male životinje vl. Goran
Domazet
- policijske snage za
osiguranje reda i mira,
osiguranje prometa,
identifikaciju umrlih
- poljoprivrednici i vlasnici
stoke
snage civilne zaštite i
ostale
snage zaštite i spašavanja
Općine Raša
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ustanova gdje borave djeca
staviti pod zdravstveni nadzor
osobe
koje
posluju
s
namirnicama i koje se bave
poslovima
osobnih
usluga
(frizeri, za njegu lica i tijela)
- provoditi vakcinaciju
- odrediti mjesto higijenskog
odlaganja otpada
- obaviti pogreb i iskopavanje
umrlih (uz suglasnost službe za
unutarnje poslove)
Nadležne službe u provođenju mjera
mogu:
- odrediti naredbom karantenu
(humanu) životinja
- zabraniti naredbom održavanje
stočnih sajmova i izložbi
- provesti naredbom zabranu
ispaše, kupnju i napajanje
životinja
na
rijekama
i
potocima, klanje stoke u svrhu
korištenja mesa za hranu
- provesti dezinfekciju osoba koje
su bile u dodiru sa zaraženim
životinjama,
dezinsekciju
i
deratizaciju
- provesti naredbom zabranu
uzgoja pojedinih vrsta bilja za
određeno
vrijeme
i
na
određenom području
- zabraniti naredbom promet
kontaminiranim biljem i biljnim
proizvodima
- sterilizirati predmete koji su bili
u dodiru s uzročnikom bolesti
- uništavati zaraženo bilje
-

3.

organizacija
sudjelovanja/
uključivanja
dodatnih
operativnih
snaga i
nositelja u
provođenje
mjera
naloženih od
strane
nadležnih
službi

građani
Općina
Raša
redovne
higijenskoepidemiološke,
veterinarske
i agrarne
službe
komunalne i
sigurnosne
snage

4.

organizacija
provođenja
asanacije s
pregledom
pravnih osoba
koje mogu
osigurati
snage i
sredstva za
asanaciju

Općina
Raša

Naredbe je potrebno objaviti putem
sredstava javnog priopćavanja.
Organizirati i nadzirati provedbu
asanacije kako humane/animalne tako i
komunalne za pokapanje poginulih s
pregledom medicinskih pravnih osoba s
licencom za identifikaciju leševa i
koordinaciju aktivnosti na asanaciji.
Izraditi popis pravnih
obavljaju DDD mjere.

osoba

koje

Izraditi pregled pravnih osoba, redovnih
službi i djelatnosti koje se uključuju u

IZVRŠITELJI:
- Zavod za javno zdravstvo
Istarske županije, Ispostava
Labin
- fizičke i pravne osobe,
vlasnici usjeva i stoke
- sanitarni djelatnici
- Veterinarska ambulanta za
male životinje, vl. Goran
Domazet
- komunalni djelatnici
- snage civilne zaštite
- Policijska postaja Labin za
osiguranje reda i mira,
osiguranje prometa i
fizičku zaštitu
- mediji za javno
priopćavanje

IZVRŠITELJI:
- Zavod za javno zdravstvo
Istarske županije, Ispostava
Labin
- Istarski domovi zdravlja,
Ispostava Labin
- Hrvatske šume d.o.o.
Zagreb, Uprava šuma
Buzet,
Šumarija Labin
- Veterinarska ambulanta
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provedbu asanacije na razini lokalne i
područne (regionalne) samouprave.

Labin
- 1. Maj Labin d .o.o. Labin
- Policijska postaja Labin
za red i mir, promet i fizičku
zaštitu
- Gradsko društvo Crvenog
križa Labin
- fizičke i pravne osobe,
vlasnici usjeva i stoke

4. DJELOVANJE OPĆINE RAŠA U SLUČAJU NASTANKA VELIKIH POŽARA
URBANOG I OTVORENOG PROSTORA
4.1. PROVOĐENJE EVAKUACIJE UGROŽENIH
Evakuacija ugroženih kod velikih požara urbanog i otvorenog prostora provodit će se sukladno
procjeni i zapovjedi zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Labin a temeljem Procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Raša i Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija Općine Raša.
Odluku o evakuaciji, a prema procjeni zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Labin, donijet će
Općinski načelnik.

4.2. ZBRINJAVANJE EVAKUIRANIH GRAĐANA U SLUČAJEVIMA VELIKIH POŽARA
URBANOG I OTVORENOG PROSTORA
Općina Raša putem operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
organizira zbrinjavanje evakuiranih građana poduzimanjem sljedećih aktivnosti:
- osiguranjem osnovnih životnih uvjeta (smještaj, hrana, odjeća, obuća)
- pristupom sredstvima javnog priopćavanja i informiranja
- uključivanjem evakuiranih u društveni, gospodarski i javni život
- stvaranjem uvjeta za povratak evakuiranih.
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5. PRILOZI
Sastvni dijelovi ovog Plana čine slijedeći prilozi:
- Prilog 1: Stožer zaštite i spašavanja
- Prilog 2: Nalog za aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja
- Prilog 3: Tim civilne zaštite opće namjene Općine Raša
- Prilog 4: Nalog za mobilizaciju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Raša
- Prilog 5: Vatrogasne postrojbe
- Prilog 6: Istarski domovi zdravlja, Ispostava Labin
- Prilog 7: Nalog za aktiviranje Istarskih domova zdravlja, Ispostava Labin
- Prilog 8: Nalog za aktiviranje Gradskog društva Crvenog križa Labin
- Prilog 9: Nalog za aktiviranje Centra za socijalnu skrb Labin
- Prilog 10: Popis pravnih osoba koje sudjeluju u zaštiti i spašavanju
- Prilog 11: Zahtjev za aktivaciju pravnih osoba sa zadaćom u zaštiti i spašavanju
- Prilog 12: Kartografski prikaz – Karta namjene
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAŠA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/12-01/9
URBROJ: 2144/02-01/01-12-5
Raša, 21. prosinac 2012.

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine”, broj 174/04,
79/07, 38/09. i 127/10), članka 33. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja (“Narodne novine”, broj 38/08) i članka 26. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine
Raša”, broj 4/09) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine donijelo

ODLUKU
o donošenju Plana civilne zaštite Općine Raša

I
Donosi se Plan civilne zaštite Općine Raša.

II
Plan civilne zaštite Općine Raša sastavni je dio ove Odluke.

III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Raša”.

Predsjednica
Općinskog vijeća
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein, dipl. ing. stroj., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAŠA

PLAN CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE RAŠA

Raša, prosinac 2012.
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1. PLAN CIVILNE ZAŠTITE

1.1. USTROJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Ustrojstvo civilne zaštite Općine Raša:
Tim civilne zaštite opće namjene Općine Raša čine dvije (2) skupine s po tri (3) ekipe. Svaka ekipa
ima pet (5) članova. Zapovjednu skupinu čine zapovjednik Tima, njegov zamjenik i vozač/bolničar.
Tim civilne zaštite opće namjene Općine Raša ukupne je brojčane veličine 35 pripadnika.
U tijeku je imenovanje povjerenika civilne zaštite za provođenje osobne i uzajamne zaštite po
naseljima, stambenim zgradama i dijelovima naselja.
Povjerenici civilne zaštite mobiliziraju se putem PUZS Pazin ili putem službi Općine Raša,
pozivom, putem medija, SMS porukama sukladno operativnom planu civilne zaštite.
Na području Općine Raša postoji nekoliko skloništa dopunske zaštite, pa je potrebno imenovati
voditelje skloništa.
1.1.1. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE OPĆINE RAŠA

Popis obveznika Tima civilne zaštite opće namjene Općine Raša nalazi se u privitku Plana zaštite i
spašavanja Općine Raša.
Zborno mjesto: prostorije Kluba umirovljenika u Raši, Raša, Nikole Tesle bb.
Način mobilizacije: Članovi Tima civilne zaštite opće namjene Općine Raša mobiliziraju se po
nalogu Općinskog načelnika.
Mobilizaciju provodi PUZS Pazin u suradnji s Općinom Raša, teklićkim sustavom od pripadnika
postrojbe civilne zaštite putem PUZS ili zaduženih službi Općine Raša.
Popunjavaju se raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih građana s izuzetkom članova
operativnih snaga vatrogasnih postrojbi.
Mobilizaciju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Raša može naložiti i ravnatelj DUZS ili
njegov zamjenik te zapovjednik civilne zaštite Republike Hrvatske nalogom za mobilizaciju,
pozivom, putem sredstava javnog priopćavanja.
1.1.2. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI

U tijeku je imenovanje povjerenika, pa će popis obveznika kada se dovrši proces imenovanja biti
pridodan u prilog Plana zaštite i spašavanja Općine Raša.
Zborno mjesto: prostorije Kluba umirovljenika u Raši, Raša, Nikole Tesle bb.
Način mobilizacije: Povjerenik civilne zaštite mobilizira se po nalogu Općinskog načelnika.
Mobilizaciju provodi PUZS Pazin u suradnji s Općinom Raša, teklićkim sustavom od pripadnika
postrojbi civilne zaštite putem PUZS ili zaduženih službi Općine Raša.
Mobilizaciju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika može naložiti i ravnatelj DUZS ili njegov
zamjenik te zapovjednik civilne zaštite Republike Hrvatske nalogom za mobilizaciju, pozivom,

2

SLUŽBENE NOVINE
Stranica - 62 - Broj - 1 OPĆINE RAŠA

24. siječnja 2013.

putem sredstava javnog priopćavanja.
1.1.3. VODITELJI SKLONIŠTA I NJIHOVI ZAMJENICI

Na području Općine Raša nalaze se tri (3) skloništa dopunske zaštite, pa je potrebno imenovati
voditelja svakog skloništa i njihove zamjenike.
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2. POPUNA OBVEZNICIMA I MATERIJALNO-TEHNIČKIM SREDSTVIMA ZA RAD
Popuna obveznicima civilne zaštite provodi se temeljem Odluke o ustroju postrojbi i drugih snaga
civilne zaštite, a putem nadležnog PUZS i nadležnog tijela za obranu.
Tim civilne zaštite opće namjene Općine Raša
Popunjava se raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih građana.
Popunu i raspoređivanje obveznika Tima civilne zaštite opće namjene Općine Raša na temelju
zahtjeva nadležnog tijela Općine Raša obavlja PUZS Pazin.
Pripadnici postrojbe koriste osobnu opremu (odjeća, obuća i oznaka pripadnosti).
Povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenuje Općinski načelnik, na prijedlog PUZS Pazin.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici koriste osobna prijevozna sredstva, sustav veza, pribor
za rad kao i opremu i MTS građana u mjestu djelovanja.
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3. MOBILIZACIJA
Za mobiliziranje obveznika civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće
na području Općine Raša zadužen je Općinski načelnik.
Način aktiviranja – mobilizacije
Općinski načelnik mobilizira i poziva sukladno operativnom planu civilne zaštite, putem povjerenika
i teklića, osobnim uručenjem ili telefonskim pozivom.
Vrijeme trajanja mobilizacije treba biti do 4 h (vrijeme trajanja mobilizacije svih subjekata koji
učestvuju u zaštiti i spašavanju prikazano je u Planu zaštite i spašavanja Općine Raša).
Ukoliko se mobiliziraju pravni subjekti koji učestvuju u zaštiti i spašavanju vrijeme mobilizacije je
određeno Planom zaštite i spašavanja Općine Raša po svakoj ugrozi.
Troškove mobilizacije i osiguranje sredstava snosi Općina Raša.
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4. MJERE CIVILNE ZAŠTITE

4.1. SKLANJANJE STANOVNIŠTVA
Sklanjanje stanovništva Općine Raša vršit će se u slučajevima:
* tehničko-tehnoloških opasnosti u stacionarnim objektima i cestovnom prometu
* najave orkanskih vjetrova
* ratne opasnosti i terorizma.
4.1.1. PREGLED SKLONIŠTA PO VRSTI I KAPACITETU

Na području Općine Raša nalaze se sljedeća skloništa:
RED.BR.
ADRESA SKLONIŠTA
POVRŠINA U M2
1.
Lipa
300
2.
Krapan
300
3.
Gljivarnik
300

KAPACITET SKLONIŠTA
300
300
300

Stanovnici će se, osim u skloništima dopunske zaštite, sklanjati u podrumske prostorije u vlastitim
kućama kao i u odgovarajućim prostorima u kojima je moguće provesti osnovne radnje na
hermetizaciji prostora i osigurati uvjete za kraći boravak.
Za provođenje mjera zbrinjavanja stanovništva i pripremu hrane na području Općine Raša,
mogućnost smještaja nude objekti navedeni pod točkom 4.2.6. Pregled objekata za smještaj
evakuiranih stanovnika i za pripremu hrane.
4.1.2.

NAPUTAK O ORGANIZACIJI I BORAVKU U SKLONIŠTU

Organizacija sklanjanja i uloge
Povjerenici civilne zaštite i zamjenici povjerenika:
•

surađuju s predsjednicima mjesnih odbora u svezi organiziranog sklanjanja
stanovništva

•

oganiziraju sklanjanje stanovništva koje se sklanja u druge objekte za sklanjanje
(objekte dopunske zaštite, podrume i ostale prostore pogodne za sklanjanje)

•

surađuju s nadležnim Stožerom zaštite i spašavanja tamo gdje sukladno propisima nije
imenovano zapovjedništvo civilne zaštite u jedinici lokalne i područne (regionalne)
samouprave u svezi organizacije i provođenja sklanjanja.

Tim civilne zaštite opće namjene Općine Raša:
•

osigurava pristupne putove od eventualnih prepreka (ruševina) za nesmetani tijek
provođenja sklanjanja, ukoliko za isto postoji potreba

•

osigurava dopremu osnovnih životnih namirnica i drugo.
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EVAKUACIJA

Evakuacija stanovništva u Općini Raša vršit će se u slučajevima sljedećih ugroza,
sukladno Procjeni ugroženosti:
poplave
potresa
suše
olujnog i orkanskog nevremena
snijega i poledice
ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća u stacionarnim objektima i prometu
ratne opasnosti i terorističke prijetnje.

4.2.1. PREGLED KAPACITETA I STANDARDNIH OPERATIVNIH POSTUPAKA

Na području Općine Raša za provođenje evakuacije na raspolaganju su kapaciteti
Trgovačkog društva Autotrans d.o.o. Rijeka.
Nositelj evakuacije je Stožer zaštite i spašavanja Općine Raša.
Operativni postupak je sljedeći:
Prema procjeni nositelja zaštite i spašavanja tijekom mjera upozoravanja dobivenih od
nadležnih institucija, Općinski načelnik uz konzultaciju s Stožerom zaštite i spašavanja
Općine Raša donosi odluku o provođenju evakuacije stanovništva, materijalnih dobara i
životinja s određenog područja ovisno o događaju.
Odluka se prenosi sredstvima javnog ili sredstvima lokalnog priopćavanja, a može se
prenijeti i sustavima za uzbunjivanje davanjem znaka nadolazeća opasnost i govornim
informacijama.
Odluka se može prenijeti i putem povjerenika civilne zaštite za određeno područje ili
dijelove naselja.
O provođenju evakuacije izvješćuju se nositelji provođenja koji će aktivirati svoje ekipe za
prihvat evakuiranog stanovništva u planirane objekte i prostore.
Paralelno s dostavom obavijesti o provođenju evakuacije, pokreće se aktiviranje sustava
evakuacije od Općinskog načelnika ili njegovog zamjenika i pravne osobe s prometnim
sredstvima za prijevoz stanovništva kao i nadležne Policijske postaje Labin poradi
reguliranja prometa i osiguranja provođenja evakuacije te zaštite imovine osoba koje su
napustile područje.
Prije početka evakuacije sve osobe koje se planiraju evakuirati obavezno se moraju
evidentirati (ime i prezime, ime i prezime roditelja, datum rođenja, adresa stanovanja, broj
članova obitelji koji se evakuiraju - isti podaci i srodstvo). Isto tako, u evidencijske liste
upisuje se vozilo kojim se osoba evakuira te mjesto na koje se evakuira, s naznakom
mjesta prihvata.
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4.2.2. ORGANIZACIJA I OPERATIVNE SNAGE ZA PROVOĐENJE EVAKUACIJE

Organizacija provođenja evakuacije u nadležnosti je Stožera zaštite i spašavanja Općine
Raša, Javne vatrogasne postrojbe Labin i Dobrovoljnog Vatrogasnog društva Raša.
Za sigurnost tijekom evakuacije, reguliranje prometa i opću sigurnost područja s kojeg su
se evakuirale osobe zadužuje se Policijska postaja Labin.
•

Poplava

Budući da je područje Općine Raša ugroženo od poplave postoji potreba za provođenjem
evakuacije u određenim uvjetima.
Ugroženi stanovnici (oko 25 osoba) do mjesta zbrinjavanja evakuirat će se cestovnim
pravcem DC 66 Pula – Labin – Opatija – Matulji i cestovnim pravcem DC 421 Most Raša
– luka Bršica te nerazvrstanom cestom luka Bršica – Trget.
Evakuaciju provodi Općina Raša u suradnji s PUZS Pazin, a oslanjajući se na
prijevozničke kapacitete Trgovačkog društva Autotrans d.o.o. Rijeka.
•

Potres

Mjesta prikupljanja u slučaju potresa intenziteta 7 MCS s kojih će se provoditi evakuacija
do mjesta zbrinjavanja su igrališta nogometnih klubova u Raši i u Viškovićima,
autokampovi u Svetoj Marini i u Tunarici te Dom kulture u Koromačnu.
Evakuacija će se vršiti županijskom cestom ŽC 5103 Labin – Stanišovi – Koromačno i
državnom cestom DC 66 Pula – Labin – Opatija – Matulji prijevozničkim kapacitetima
Trgovačkog društva Autotrans d.o.o Rijeka s osloncem na prijevozničke kapacitete
Istarske županije ukoliko postojeći nisu dovoljni.
Evakuaciju Općina Raša i Istarska županija provode u suradnji s PUZS Pazin.
•

Tehničko-tehnološke nesreće u stacioniranim objektima i prometu

U slučaju tehničko-tehnološke nesreće na području Općine Raša stanovnike će biti
potrebno evakuirati u slučaju nesreće (istjecanje toksičnih tvari) do mjesta zbrinjavanja i to
na lokaciji Trgovačkog društva Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno (do 20 ljudi)
županijskom cestom ŽC 5103 Labin – Stanišovi - Koromačno, a na lokaciji Trgovačkog
društva Istarske tvornice vapna d.o.o. Most Raša (do 20 ljudi) i na lokaciji Trgovačkog
društva Vodovod Labin - crpna stanica Fonte Gaj (do 10 ljudi) državnom cestom DC 66
Pula – Labin – Opatija – Matulji, državnom cestom DC 421 Most Raša – luka Bršica te
nerazvrstanom cestom luka Bršica – Trget.
Za sigurnost tijekom evakuacije, reguliranja prometa i opću sigurnost područja s kojeg su
se evakuirale osobe zadužena je Policijska postaja Labin.
U provedbi osiguranja pokretljivosti na važnijim pravcima po potrebi angažirat će se i
pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Labin, Dobrovoljno vatrogasno društvo Raša, Tim
civilne zaštite opće namjene Općine Raša te ugovoreni pravni subjekt.
Organizacija ukrcaja i prijevoza ugroženih turista i građana morskim putem kao i
angažiranje plovila provodilo bi se isključivo putem Lučke kapetanije Trget i Lučke uprave
Rabac.
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4.2.3. PREGLED OSOBA KOJE PODLIJEŽU EVAKUACIJI, RKBN U SLUČAJU TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH
UGROZA

U slučaju velikih nesreća i katastrofa evakuaciji podliježu svi stanovnici.
Za slučaj ostalih nesreća, epidemija i sanitarnih opasnosti, posebnih vremenskih
nepogoda evakuiraju se:
trudnice
majke s djecom do 12 godina
djeca do navršenih 15 godina
bolesni, nemoćni, nepokretne osobe s posebnim potrebama i osobe starije od 75 godina
života.

Ostali stanovnici izvršit će sami evakuaciju koristeći vlastita prometna sredstva i putove za
evakuaciju.
Za poslove prijenosa invalidnih osoba, nužnu pomoć starijim osobama i djeci, uz
navedene operativne snage i nositelje provođenja evakuacije, Općinskom načelniku su na
raspolaganju pripadnici Tima civilne zaštite opće namjene Općine Raša ukoliko nisu
angažirani na određenom zadatku.

4.2.4. PREGLED MJESTA PRIKUPLJANJA I PRIHVATA

U slučaju potresa i tehničko–tehnološke nesreće mjesta prikupljanja i prihvata su:
•

nogometno igralište u Raši

•

nogometno igralište u Viškovićima

•

autokamp Sveta Marina

•

autokamp Tunarica

•

Dom kulture u Koromačnu.
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4.2.5.PREGLED PRAVACA I PROMETNICA ZA EVAKUACIJU

Pravci evakuacije u slučaju tehničko-tehnoloških nesreća ucrtani su na kartografu Plana
zaštite i spašavanja Općine Raša.
4.2.6. ZDRAVSTVENO I DRUGO OSIGURANJE

Na mjestima prikupljanja i tijekom evakuacije u granicama Općine Raša zdravstveno
osiguranje vršit će zdravstveni timovi opće medicine (timovi će biti formirani od strane
Istarskih domova zdravlja, Ispostava Labin) a bit će raspoređeni na mjestima sakupljanja
stanovništva za evakuaciju.
Mjesto sakupljanja prikazano je na kartografu Plana zaštite i spašavanja Općine Raša.
Ukoliko se evakuacija provodi izvan granica Općine Raša zdravstvenu zaštitu u mjestu
prihvata osiguravaju timovi locirani na mjestu zbrinjavanja.
Tijekom evakuacije neće biti potrebe za osiguranjem vode za piće kao ni prehrane budući
da evakuacija na sigurnija područja neće trajati duže od 4 sata.
Ukoliko bi se evakuacija provodila u izuzetno otežanim i nepovoljnim uvjetima (kiša, jaki
vjetrovi, hladnoća), Gradsko društvo Crvenog križa Labin osiguralo bi dodatne količine
odjeće i obuće iz vlastitih izvora ili iz prodajne mreže.
Pregled objekata za smještaj evakuiranih stanovnika i za pripremu hrane

Na području Općine Raša za zbrinjavanje stanovništva koristili bi se raspoloživi sportski i
drugi objekti navedeni u sljedećoj tablici:

OBJEKT
NOGOMETNO IGRALIŠTE U RAŠI
NOGOMETNO IGRALIŠTE U VIŠKOVIĆIMA
AUTO KAMP SVETA MARINA
AUTO KAMP TUNARICA
OŠ IVANA BATELIĆA RAŠA U RAŠI
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U
RAŠI
DOM KULTURE U KOROMAČNU
RESTORAN U TVORNICI CEMENTA U
KOROMAČNU
RESTORAN MARTIN PESCADOR NA
TRGETU
KONOBA NANDO NA TRGETU

KAPACITET / BROJ OSOBA
500
500
1000
1000
50
50
200
100
30
30

U slučaju velike nesreće ili katastrofe gore navedeni pravni subjekti dužni su u dogovoru s
Općinskim načelnikom i Stožerom za zaštitu i spašavanje Općine Raša odmah pristupiti
prihvatu stanovništva kojemu je potreban smještaj i prehrana.
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4.2.7. ORGANIZACIJA VETERINARSKE EVAKUACIJE

Veterinarsku evakuaciju provest će Veterinarska ambulanta Labin uz pomoć postrojbe
civilne zaštite i to:
NAZIV
POSTROJBE

BROJ
OBVEZNIKA

Tim civilne
zaštite opće
namjene Općine
Raša

4.3.

35

ZAPOVJEDNI
K

Bojan Gobo

NAPOMENA
Za evakuaciju
životinja odrediti
pripadnika
veterinarske
struke

ZBRINJAVANJE STANOVNIŠTVA

Potrebu za zbrinjavanjem imaju sve kategorije stanovnika koje su evakuirane u
slučajevima određenih ugroza unutar ili van područja jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave kao i stanovništvo koje je ostalo u svojom prebivalištu bez
osnovnih uvjeta za život i kojima je potrebna tuđa pomoć i skrb.
4.3.1. PREGLED NOSITELJA, KAPACITETA I ZADAĆA PO NOSITELJIMA

Nositelji zbrinjavanja stanovništva na području Općine Raša su:
Crveni križ Istarske županije, Gradsko društvo Crvenog križa Labin
Centar za socijalnu skrb Labin
Timovi opće medicine – Istarski domovi zdravlja, Ispostava Labin, Hitna medicinska pomoć,
ambulante
Javna vatrogasna postrojba Labin, Dobrovoljno vatrogasno društvo Raša
Tim civilne zaštite opće namjene Općine Raša
Lovačko društvo „Ubaš“ Koromačno, Lovačko društvo „Balotin“ Vinež
Pravne osobe za pripremu hrane i prijevoz stanovnika
Objekti za smještaj evakuiranih stanovnika (navedeni

u poglavlju Pregled objekata za

smještaj evakuiranih stanovnika i za pripremu hrane)
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Sredstva javnog priopćavanja – lokalna sredstva javnog priopćavanja
Udruge.

Zadaće:

Gradsko društvo Crvenog križa Labin - organizira razmještaj u objektima
namijenjenim za smještaj evakuiranog stanovništva, organizira postavljanje ležajeva,
uređenje prostora, određuje dežurne osobe, organizira dobavu hrane i vode za piće.
Surađuje s Stožerom zaštite i spašavanja Općine Raša te povjerenikom civilne zaštite za
navedeno područje.
Ustrojava potrebitu evidenciju osoba na zbrinjavanju i dostavljaju obavijesti za medije i za
službu traženja.
Centar za socijalnu skrb Labin - uspostavlja usku suradnju u provedbi navedenih
zadaća s Gradskim društvom Crvenog križa Labin u materijalnom i drugom osiguranju
potreba osoba koje podliježu zbrinjavanju.
Timovi opće medicine - pružaju psihosocijalnu i zdravstvenu njegu osobama na
zbrinjavanju i upućuju ih prema potrebi u specijalizirane zdravstvene ustanove.
Javna vatrogasna postrojba Labin i Dobrovoljno vatrogasno društvo Raša sudjeluju u dobavi potrebnih količina pitke i tehničke vode, prijenosu bolesnih osoba u
transportna sredstva te prijevozu i drugo.
Tim civilne zaštite opće namjene Općine Raša - pomaže tijekom zbrinjavanja u
podizanju šatorskih naselja, ukoliko postojeći kapaciteti u stacionarnim objektima nisu
dostatni, instaliranju potrebne opreme u objektima te obavlja i druge poslove.
Lovačko društvo „Ubaš“ Koromačno, Lovačko društvo „Balotin“ Vinež pomažu u zadovoljavanju potreba osoba na zbrinjavanju, pripremama hrane, opsluživanju,
kao i organizaciji društvenog života u objektima.
Pravne osobe za pripremu hrane - organiziraju i vrše pripremu hrane za osobe na
zbrinjavanju, a tvrtke za prijevoz osiguravaju prometna sredstva po principu (vozač,
vozilo).
Objekti za smještaj evakuiranih stanovnika - u slučaju potrebe stavljaju se na
raspolaganje prostori u objektima gdje bi se smjestio veći broj stanovnika.
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ORGANIZACIJA I OPERATIVNE SNAGE

Operativne snage za zbrinjavanje navedene su pod točkom 4.3.1. Pregled nositelja,
kapaciteta i zadaća po nositeljima.
Organizacija zbrinjavanja
Potrebu za zbrinjavanjem stanovništva nakon evakuacije utvrđuje Stožer zaštite i
spašavanja Općine Raša i to prijedlogom Općinskom načelniku da se izvrši angažiranje
nositelja i operativnih snaga određenih za zbrinjavanje.
Nalozi za aktiviranje nositelja prenose se putem Općinskog načelnika ili od njega
službenika koji sudjeluju u zaštiti i spašavanju ili putem nadležnog centra 112.
Osnovni nositelj provođenja zbrinjavanja u kontaktu je s nadležnim Stožerom zaštite i
spašavanja, na kojoj razini se osigurava usklađeno djelovanje ostalih nositelja kao i
potreba angažiranja dodatnih snaga i sredstava.
4.3.3

PREGLED LOKACIJA NA KOJIMA ĆE SE VRŠITI PODIZANJE ŠATORSKIH NASELJA

Za podizanje šatorskih naselja određene su sljedeće lokacije:
• otvoreno nogometno igralište u Raši s kapacitetom od 500 korisnika
• otvoreno nogometno igralište u Viškovićima s kapacitetom od 500 korisnika
• autokamp Sveta Marina s kapacitetom od 1000 korisnika
• autokamp Tunarica s kapacitetom od 1000 korisnika.

4.3.4

PREGLED SMJEŠTAJA U OBJEKTIMA PRIVATNIH OSOBA, POSTUPAK SMJEŠTAJA

Smještaj u objekte privatnih osoba može biti privremenog karaktera dok se ne steknu
potrebni uvjeti za smještaj u javne prostore.
Postupak smještaja je sljedeći:
Stožer zaštite i spašavanja Općine Raša utvrđuje potrebe za smještajem određenog broja
osoba u privatne objekte.
Povjerenik civilne zaštite predlaže objekte u koje bi se smjestile evakuirane osobe za
zbrinjavanje, u odnosu na nastalo stanje.
Općinski načelnik postavlja zahtjev PUZS-a za nazočnost državnog službenika PUZS s
posebnim ovlastima i odgovornostima koji temeljem ovlasti može naložiti privremeni
smještaj u dijelu stambenog objekta, koji vlasnik ne koristi za vlastite potrebe, nakon čega
počinje razmještaj i trajniji smještaj. Smještaj može trajati najviše do 30 dana.
4.3.5

ZADACI EKIPA ZA PRIHVAT I ZBRINJAVANJE

Ekipu za prihvat sačinjavaju predstavnik Crvenog križa Labin, socijalne službe, povjerenik
civilne zaštite i predstavnik objekta u koji se vrši smještaj.
Ekipa za prihvat i zbrinjavanje vrši:
1. popis osoba koje se zbrinjavaju
2. raspoređuje osobe po prostorijama i mjestima
3. organizira medicinsku pomoć, psihosocijalnu i drugu pomoć
4. organizira dostavu hrane, vode, higijenskih potrepština
5. daje informacije o osobama na zbrinjavanju.
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IZVORI I ORGANIZACIJA OSIGURANJA PREHRANE, VODE ZA PIĆE, SANITARNIH POTREBA,
ZDRAVSTVENE SKRBI, SOCIJALNE POMOĆI I PSIHOLOŠKE POMOĆI

Prehranu za zbrinute osobe osigurava Stožer zaštite i spašavanja Općine Raša na način
da organizira pripremu hrane kod sljedećih pravnih osoba:
RE
D.
BR
OJ
1.
2.

3.

4.

MJESTA
PRIPREMANJA
HRANE

ODGOVO
RNA
OSOBA

TELEFO
N

FAKS

ADRESA
OBJEKTA

OŠ IVANA BATELIĆA
RAŠA
DOM ZA STARIJE I
NEMOĆE OSOBE
RAŠA
RESTORAN U
TVORNICI CEMENTA
U KOROMAČNU

Greis
Franković
Esma
Radičanin

052/874-279

052/874-122

052/874-243

052/874-243

Raša,Ivana Batelića
1
Raša, Nikole Tesle
1

Franjo
Prskalo, vl.
Obrta
UBAŠ
Patrik
Vlačić

052/876-924
052/876-006

052/544-976

052/544-976

Trget, Trget 20

Sunčana
Gobo

052/875-133

052/857-423

Trget, Trget 16

RESTORAN MARTIN
PESCATOR NA
TRGETU
KONOBA NANDO NA
TRGETU

5.

Koromačno,
Koromačno 7b

Vodu za piće ukoliko objekt nije priključen na javnu mrežu ili se zbog određenih razloga
voda ne smije koristiti osigurava Trgovačko društvo „Vodovod Labin» d.o.o. Labin, Javna
vatrogasna postrojba Labin i Dobrovoljno vatrogasno društvo Raša.
Postavljanje pokretnih sanitarnih stanica osigurava Trgovačko društvo 1. Maj Labin d.o.o.
Labin.
Zdravstvenu zaštitu osigurava tim zdravstvene zaštite opće medicine Istarskih domova
zdravlja, Ispostava Labin.
Socijalnu pomoć i psihosocijalnu pomoć osiguravaju predstavnici Centra za socijalnu skrb
Labin.
4.3.7

PREGLED HUMANITARNIH ORGANIZACIJA KOJE POMAŽU U ZBRINJAVANJU

Stožer zaštite i spašavanja Općine Raša zajedno s Gradskim društvom Crvenog križa
Labin organizira osiguranje osnovnih potreba stanovništva (odjeća, obuća, prehrana i
drugo) i povezivanje s rodbinom.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Raša putem svojih članova uključuje se u osiguranje
potreba stanovnika koji su zbrinuti u određenim objektima na području njihovog djelovanja
i odgovornosti na snabdijevanju pitkom i tehničkom vodom, osiguranje opreme za grijanje,
gašenje požara, prijenos pokretnih i nepokretnih osoba na liječenje, školovanje, sportske
aktivnosti i drugo.
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VETERINARSKO ZBRINJAVANJE
Nositelj veterinarskog zbrinjavanja na području Općine Raša je Veterinarska ambulanta
Labin.
Veterinarskom zbrinjavanju na području s kojeg je izvršena evakuacija stanovništva
podliježu sve kategorije domaćih životinja smještajem na sigurna područja ili odvozom u
najbližu klaonicu, sve prema procjeni veterinarske struke.
Osim nositelja u veterinarsko zbrinjavanje uključuju se vlasnici prometnih sredstava
namijenjenih za prijevoz.
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POPUNA OBVEZNICIMA I MATERIJALNO-TEHNIČKIM SREDSTVIMA ZA RAD

Popuna obveznicima civilne zaštite provodi se temeljem Odluke o ustroju postrojbi i drugih
snaga civilne zaštite, a putem nadležnog PUZS i nadležnog tijela za obranu.
Povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenuje Općinski načelnik na prijedlog
PUZS Pazin.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici koriste osobna prijevozna sredstva, sustav
veza, pribor za rad kao i opremu i MTS građana u mjestu djelovanja.
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