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UVOD
Zaštita i spašavanje u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“ broj 174/04., 79/07. i 38/09, i 127/10.), propisima donesenim na temelju Zakona, te
međunarodnim ugovorima i sporazumima kojih je Republika Hrvatska potpisnica.
Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju određeno je da u ostvarivanju prava i obveza
u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave najmanje jednom godišnje u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, te
donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja.
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u
reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga
zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica
katastrofa.
Općina Lanišće (dalje u tekstu: Općina), u okviru svojih prava i obveza utvrđenih zakonom,
uređuje, planira, organizira i provedi zaštitu i spašavanje na svom području odgovornosti.
Ovom analizom stanja utvrđuje se stvarno stanje i dostignuti stupanj spremnosti svih sudionika i
operativnih snaga zaštite i spašavanja na području Općine Lanišće.
Sudionici zaštite i spašavanja temeljem čl.3 predmetnog zakona su :
-

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

-

stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
od službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti
vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi
zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite
službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u redovitoj
djelatnosti
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1. PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od većih nesreća i
katastrofa predstavlja temeljni dokument kojim se utvrđuje realna razina opasnosti, ali i procjenjuju
stvarne mogućnosti adekvatnog odgovora na sanaciji stanja i dovođenje života i rada stanovništva u
normalno stanje. Procjena je stoga temeljni dokument na osnovu kojeg se definiraju potrebne snage i
sredstva, ali i izrađuju planovi zaštite i spašavanja u cjelini.
Ažurirana i smotrirana Procjena ugroženosti Općine, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne
zaštite usvojeni su na Općinskom vijeću 23.12. 2014.godine („Službene novine Općine Lanišće“ broj
6/14.)

2. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Odredbama članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 79/07. i
38/09. i 127/10 ) i članka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“ broj 40/08. i 44/09.), utvrđena je obaveza ustrojavanja Stožera zaštite i spašavanja u
svim jedinicama lokalne samouprave na razini Republike Hrvatske.
Stožera zaštite i spašavanja Općine je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Načelnik.
Stožer ima 10 članova koje je posebnim rješenjem imenovalo Općinsko vijeće 16.08.2013.
godine (Rješenje o imenovanju Načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Lanišće –
„Službene novine Općine Lanišće“ broj 4/13.), na prijedlog Načelnika, a po prethodnom prijedlogu
službi koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovitom djelatnošću.
Sastav stožera ustrojen je i imenovan u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju i
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, te je kao takav kompetentan
za pripremu i provedbu zadaća u području zaštite i spašavanja, odnosno pružanja maksimalne pomoći
Načelniku u izvršavanju njegovih obaveza u slučaju većih nesreća ili katastrofa.
U mjesecu travnju 2014. godine održana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja Općine
Lanišće kao tematska sjednica vezana uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2014. godini, na kojoj
je usvojen Plana rada Stožera ZiS i Plan aktivnog uključenja na gašenju požara otvorenog prostora
JVP Buzet i svih subjekata zaštite od požara na području PVZ Buzet za 2014. godinu.
Osposobljavanje članova Stožera Grada Buzeta i općine Lanišće, zapovjedništva civilne
zaštite Grada Buzeta i zapovjedništva Područne vatrogasne zajednice Buzet održano je 20. studenog
2014.godine.
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3. VATROGASTVO
IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA JVP BUZET 2014.
VRSTA AKTIVNOSTI

01.

INTERVENCIJE NA DOGAĐAJIMA - Ukupno
STAMBENE GRAĐEVINE
GAŠENJE POŽARA GOSPODARSKE GRAĐEVINE
NA GRAĐEVINAMA JAVNE GRAĐEVINE
GRAĐEVINE U PODUZEĆIMA
OSTALE GRAĐEVINE
UKUPNO
ŠUME
GAŠENJE POŽARA ŠIKARA,MAKIJA,NISKO RASLINJE, TRAVA
NA OTVORENIM
POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
PROSTORIMA
OSTALO
UKUPNO:
GAŠENJE POŽARA MOTORNA VOZILA
ŽELJEZNIČKA VOZILA,
NA
ZRAKOPLOVI
PROMETNIM
PLOVILA
SREDSTVIMA
UKUPNO
NA OBJEKTIMA TEHNIČKE
GRAĐEVINAMA
INTERVENCIJENA OTVORENOM PROSTORU
SPAŠAVANJE
LJUDI I
U PROMETU
U ZAŠTITI OKOLIŠA IMOVINE U
AKCIDENTI
NESREĆAMA
IELEM.
OSTALO
NEPOGODAMA
UKUPNO
INTERVENCIJE
KOD
POŽARA
LAŽNIH DOJAVA
TEHNIČKE INTERVENCIJE
UKUPNO
02.

VATROGASCI
CIVILNE
POVRIJEĐENI I
OSOBE
POGINULI U
TEŽE
VATROGASCI
CIVILNE
POŽARIMA I
OSOBE
ELEMENTARNIM
POGINULI
VATROGASCI
CIVILNE
NEPOGODAMA
OSOBE
ODOBRENJE ZA LOŽENJE VATRE NA OTVORENOM PROSTORU

BROJ

BROJ

AKTIV.
114
3

DJELAT.
222
8

UTROŠ.
VRI.
SATMIN
826
9,00

1
1
5

4
2
14

4,00
2,00
15,00

2

4

4,00

1
3
3

2
6
8

2,30
6,30
16,20

3

8

16,20

10
4

16
9

18,20
88,20

12

24

48,50

76
102

143
192

631,30
787,00

1

2

1,10

1

2

1,10

LAKŠE

2
632

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI
DVD BUZET U 2014. GODINI
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TEHNIČKE INTERVENCIJE
1.

BR.
VATROGASACA

BROJ
SATI

IZVLAČENJE VOZILA IZ JARKA

1

2,30

UKUPNO:

1

2,30

PETKOTINA
SUBOTINA
SUBOTINA PO STARINSKI
AUTO UTRKA MOST – PENIČIĆI
HARMONIKA – ROČ
BICIKLISTIČKI SPUST
OPATIJA RALLY
ENDURO UTRKA
OSIGURANJE UTRKE OLDTIMERA
OSIGURANJE RUKOMETNE UTAKMICE
OSIGURANJE BUZETSKOG KARNEVALA

BR.
VATROGASACA
5
5
12
29
8
7
2
3
1
8
4

BROJ
SATI
40
45
96
335
64
67
18
15
5
16
24

VATROGASNA VJEŽBA
UKUPNO:

1
84

3
725

OSIGURANJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SVEUKUPNI BROJ AKTIVNOSTI:
SVEUKUPNI BROJA VATROGASACA:
SVEUKUPNI BROJ SATI:

13
85
727,30

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI JVP BUZET I DVD BUZET ZA 2014. GODINU
Tijekom 2014. godine JVP Buzet imala je ukupno 114 intervencija, od čega 5 gašenja požara na
građevinama , 3 gašenja požara na otvorenim prostorima, 3 gašenja požara na prometnim sredstvima,
102 tehničke intervencije te 1 intervenciju kod lažne dojave.
Na tim intervencijama sudjelovao je 222 vatrogasac i ostvareno ukupno 826 radnih sati.
Izdano je ukupno 632 odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru.
U 2014. godini povećan je broj tehničkih intervencija od kojih možemo izdvojiti poplavu nakon
obilnih kiša u naselju Grgurinčići kada su suradnji sa komunalnim poduzećem Park d.o.o. i Hrvatskim
vodama vatrogasci izradili zečje nasipe radi zaštite od izljevanja nabujalog potoka koji bi ugrozio
stambene zgrade.
DVD Buzet je u 2014. godini imao ukupno 13 aktivnosti, od čega jednu ispomoć na tehničkoj
intervenciji, 11 vatrogasnih osiguranja na sportskim i kulturnim manifestacijama te jedno sudjelovanje
na vatrogasnoj vježbi. Na tim je intervencijama sudjelovalo ukupno 85 vatrogasaca članova DVD
Buzet na kojima je ostvareno ukupno 727,30 radnih sati.
Pored navedenih aktivnosti Javna vatrogasna postrojba Buzet u sklopu europskog projekta
HOLISTIC (Adriatic Holistic Forest Fire Protection) dana 04.11.2014. godine izvela je pokaznu
vatrogasnu vježbu u Osnovnoj školi Vazmoslav Gržalja Buzet u kojoj je simulirano nastajanje požara u
školskoj kuhinji, spašavanje ozljeđenih osoba iz objekta, gašnje požara objekta te upotreba aparata za
početno gašenje požara.
Dana 07.11.2014. godine povodom obilježavanja tridesete godišnjice od osnivanja JVP Buzet
(01.11.1984. – 01.11.2014.) održan je Dan otvorenih vrata i pokazna vatrogasna vježba za djecu
Dječjeg vrtića Grdelin, OŠ Vazmoslav Gržalja te za prisutne građane.
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Mišljenja smo da je sustav zaštite i spašavanja pogotovo što se tiče vatrogasnih intervencija
(požari, tehničke intervencije i elementarne nepogode) na području našeg djelovanja (Grad Buzet i
Općina Lanišće) na zadovoljavajućem nivou budući da se u kratkom roku mogu angažirati operativni
pripadnici JVP Buzet, DVD Buzet i DVD Ćićarija, zatim javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe
Istarske županije, te pripadnici Gasilske brigade Koper na temelju potpisanog Sporazuma o
međusobnoj pograničnoj suradnji.
NAŠE POTREBE ZA RAZVOJ I OPREMANJE UNUTAR SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
 Nastaviti sa izgradnjom i održavanjem protupožarnih puteva i prosjeka na području Grad Buzeta
prema ranije utvrđenim potrebama.
 Nastaviti sa kontrolnim pregledom hidrantskog sustava na području Grad Buzeta uz provjeru
funkcionalnosti istih u skladu sa zakonskim propisima (npr. problem redukcionih ventila, tlak i
protok vode u hidrantskom sustavu...).
 Poboljšati sustav veza i mobilne telefonije radi bolje komunikacije operativnih snaga na
intervencijama.
 Nastaviti osposobljavanje svih operativnih vatrogasaca JVP i DVD Buzet koji bi sudjelovali u
zahtjevnijim intervencijama kod spašavanja s visina i dubina ili u nekoj drugoj elementarnoj
nepogodi.
 Nastaviti opremanje vatrogasnih postrojbi nedostatnom opremom za tehničke intervencije u
prometu ( rollcar, zaštita za zračne jastuke…) i opremom za spašavanje s visina i dubina kod
izvlačenja iz jama, spašavanja paraglajdera i ostalih ekstremnih sportova na području našeg
djelovanja.
 Planirati nabavu neophodne opreme za spašavanje i rad na vodi : manji gumeni čamac sa
motorom, minimum 4 odjela za rad u vodi, plutajući ponton te prsluci za spašavanje.
PRIJEDLOZI ZA POBOLJŠANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE
LANIŠĆE
 Označiti i zaštititi kraške jame koje predstavljaju opasnost kako za subjekte koji operativno
djeluju u sustavu zaštite i spašavanja tako i za sve ostale koji se kreću na navedenom području
 Educirati građane putem propagandnih poruka, obavijesti na oglasnim pločama i medija radi
preventivne protupožarne zaštite pojedinih naselja na području Općine Lanišće pogotovo u
vrijeme povećanih opasnosti od požara
 Kontinuirano raditi na edukaciji pravnih i fizičkih osoba uključenih u sustav zaštite i spašavanja,
provedbom vježbi, seminara, tečajeva i slično
 Unaprijediti suradnju sa svim službama u okviru sustava zaštite i spašavanja

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2014. godini.
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U programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2014. godini, utvrđeni su i zadaci, odnosno obveze koje su dužne izvršiti i jedinice lokalne
samouprave.
Program u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku temeljni
je dokument koordinacije godišnjih aktivnosti državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija u provedbi mjera zaštite od
požara.
Na tematskoj sjednici Stožera Zaštite i spašavanja Općine koja je bila vezana uz pripremu ljetne
protupožarne sezone u 2014. godini usvojen je Plan aktivnog uključenja na gašenju požara otvorenog
prostora JVP Buzet i svih subjekata zaštite od požara na području PVZ Buzet za 2014. godinu i
financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje požarne sezone, te
predložen za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti na području PVZ Buzet.
Zapovjednik JVP Buzet obrazložio je ustroj zapovijedanja u akcijama gašenja požara otvorenog
prostora, sustav prijema dojave o požaru i uključivanja u akciju gašenja požara vatrogasnih postrojbi, te
angažiranje snaga prema stupnju ugroženosti.
Na temelju Zakona o zaštiti od požara i Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini, Načelnik Općine Lanišće donio je
Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na
području Općine za 2014. godinu.

4. SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE
U Istarskoj županiji se nakon donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju krenulo s organizacijom
sustava na način da se koriste postojeći resursi i organizacija, da sustav bude što racionalniji i time
efikasniji te da sustav bude kompatibilan i integriran u jedinstven sustav organizacije i zapovijedanja.
Temeljem Ustava RH i Zakona o zaštiti i spašavanju to su poslovi na uređivanju, planiranju,
organiziranju, financiranju i provođenju zaštite i spašavanja civilnog stanovništva, imovine te ekosustava od katastrofa kao i saniranje nastalog stanja nakon nesreće odnosno katastrofe.
Osnovna zadaća službe zaštite i spašavanja je stručna i racionalna ispomoć tijelima lokalne i
područne (regionalne) samouprave uvijek u okvirima Ustavnih i zakonskih prava i obveza. Uloga
stručne službe u tom pogledu je stručna pomoć u obavljanju administrativno-stručnih poslova za
potrebe stožera, opremanje i osposobljavanje članova stožera do koordinacije i stručno tehničkih
poslova na suradnji sa sustavima zaštite i spašavanja susjednih općina, gradova do županije uvijek
temeljem pozitivnih zakonskih propisa.
Tako uspostavljen sustav i organizacija bili su do sada na provjeri u nizu operativnih akcija
spašavanja na području čitave županije-od potraga za nestalim osobama do šumskih požara i
spašavanja iz mora.
Tijekom 2014 g. Služba je organizirala 2 pokazne vježbe te sudjelovala u organizaciji 3 vježbe,
sa ciljem da se u približno stvarnim uvjetima utvrdi vrijeme i mogućnost evakuacije, spremnost ekipa
za spašavanje i pružanje prve pomoći, mobilnost i operativne mogućnosti hitnih postrojbi,te predvide
aktivnosti i uključivanje dodatnih snaga u evakuaciju i spašavanje kao i koordiniranost svih ekipa. Cilj je
i upoznavanje djelatnika, a i šire društvene zajednice sa evakuacijom te postupanje u slučaju nesreće.
Četvrti po redu Dani zaštite i spašavanja, u organizaciji Službe ,održani su 06.lipnja 2014.
godine u Medulinu,konferencijom na temu Turizam, zaštita i spašavanje.
U sklopu 4. Dana zis-a održana je i javna pokazna vatrogasna vježbu” ISTRA 2014 ” na
sportskoj zračnoj luci Campanož. Vježba je imala tematski karakter „Spašavanja ljudi kod sudara i pada
zrakoplova, te gašenju požara na otvorenom prostoru.
U Šibeniku je 28. veljače 2014., održana je središnja
svečanost povodom obilježavanja
Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, dodijeljene su i godišnje
nagrade za 2013. godinu, Dobitnik godišnje nagrade za 2013 godinu bila je Služba zaštite i
spašavanja Vatrogasne zajednice Istarske županije.
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Djelatnici Službe zaštite i spašavanja Vatrogasne zajednice IŽ kroz uspostavljenu suradnju s
Stožerom ZiS Vukovarsko-srijemske županije posjetili su poplavljena područja ( Gunja, Rajevo selo,
Posavski Podgajci), te dostavili pomoć za potrebe operativnih snaga i stanovništva sa najpotrebnijim
zaštitnim sredstvima.

5. CIVILNA ZAŠTITA
Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih
su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom
Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju postrojbe civilne zaštite jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ustrojavaju se odlukom čelnika jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, na temelju procjene ugroženosti, i to na razini gradova kao postrojbe
specijalističke namjene i postrojbe opće namjene.
Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
(„Narodne novine“ broj 111/07.) uređuje osobni i materijalni ustroj postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje po vrsti, sastavu i veličini, način popune postrojbi te oblik i sadržaj službene iskaznice
pripadnika civilne zaštite.
Sukladno navedenim zakonskim odredbama Odlukom o ustrojavanju Tima civilne zaštite Općine
Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“ broj 2/10), ustrojen je Tim civilne zaštite opće namjene.
I. Postrojbe civilne zaštite opće namjene u sastavu:
1. Tim opće namjene koji se sastoji se od 2 skupine i veličine je 20 pripadnika.
Postrojba je ustrojena sukladno pravilima struke u timove, skupine i ekipe, određeni su svi
zapovjedni sastavi u potrebnom obimu kvalitete, te je svakom pripadniku određena njegova dužnost i
raspored u postrojbi. Utvrđena su i mobilizacijsko zborište, a za svakog pripadnika postrojbe izrađen je
mobilizacijski poziv u dva primjerka. Pozivarski sustav za pripadnike civilne zaštite Općine razrađen je
prema načelu samopozivanja, čime je stvoren dio potrebnih uvjeta za uspješno funkcioniranje postrojbi.
Postrojba nije popunjena skupnom i osobnom opremom te bi njezino angažiranje u situacijama
koje zahtijevaju takvu vrstu opreme i sredstava bilo otežano. Bez obzira što su pripadnici postrojbi
birani prema zanimanjima, afinitetima i sposobnostima, za zahtjevnije zadaće zaštite i spašavanja,
pripadnike postrojbi potrebno je dodatno obučiti i uvježbati, što bi trebala biti jedna od zadaća u
narednom razdoblju.
Kod angažiranja snaga CZ treba imati na umu da se radi o pričuvnom sastavu kojega prije
angažiranja treba mobilizirati u postrojbu i opremiti, a za što je potrebno određeno vrijeme (8 – 12 sati).
Snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće
na području Općine zapovijeda Općinski načelnik .
Za sve navedene aktivnosti za izgradnju sustava za zaštitu i spašavanje na području Općine
Lanišće, trebaju se angažirati sve stručne službe općine, te pravne osobe i službi koji se bave
djelatnostima zaštite i spašavanja.
6. PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA PODRUČJU
OPĆINE LANIŠĆE
Unatoč činjenici da još uvijek nisu u potpunosti određene sve operativne snage zaštite i
spašavanja u Općini Lanišće, u nastavku ovog Izvještaja kratko su opisane službe i pravni subjekti koji
se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti, kao i neke specifične udruge građana
značajne za sustav ZiS u Općini.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u
vlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, a
posebno u slučajevima većih nesreća i katastrofa .
7. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
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Tijekom 2014. godine na području Općine Lanišće nije prijavljena niti jedna epidemija zarazne
bolesti.
- Također nije prijavljena niti jedna zarazna bolest od općeg javnozdravstvenog značaja.
- U prošloj godini nije prijavljen niti jedan ekološki incident.
- Radi poboljšanja sustava dojave u slučajevima izvanrednih stanja kod pojave zarazne bolesti u
epidemiološkom obliku ili kod pojave zaraznih bolesti od javnozdravstvenog značaja, kao i kod
pojave neke druge bolesti ili smrti obratite se ispostavi Službe za epidemiologiju Zavoda za javno
zdravstvo u Puli na tel. 529 017, 529 046, 529 047.
-

8. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE, ISPOSTAVA BUZE
Od 01.11.2011. započeo je s radom Zavod za hitnu medicinu Istarske županije – nova zdravstvena
ustanova s osnovnom djelatnosti pružanje hitne medicinske pomoći i skrbi u transportu životno
ugroženog pacijenta. HMP Buzet jedna je od ispostava novog Zavoda.
01.11.2011.započela je sa radom i centralna jedinica za primanje poziva za cijelu županiju u Puli.
Od 01.11.2011 započeo je sa radom i edukacijski centar zavoda za hitnu medicinu.
1.pregled aktivnosti tijekom 2014. godine na području zaštite i spašavanja
Tijekom 2014.godine HMS Buzet zabilježila je.
 534 hitnih medicinskih intervencija
 2666 pacijenata je ambulantno pregledano
Ostale aktivnosti: djelatnici su se uključili u provođenje izvanredne edukacije za sve vozače, med.
sestre/ tehničari i doktore po propisanim i licenciranim tečajevima iz područja osnovnog i
naprednog održavanja života odraslih i djece, zbrinjavanje traumatoloških i drugih hitnih stanja. U
ispostavi je provedena edukacija o transportu hitnih pacijenata helikopterom kao i edukacija
djelatnika o postupanju u slučaju ebole kao i edukacija za postupanje u masovnoj nesreći kao i
postupanje kod korištenja helikoptera. Provedeni su i redovni mjesečni sastanci unutar ispostave.
2.izviješće o izvanrednim aktivnostima na području zaštite i spašavanja u 2014. godini
Izvanrednih aktivnosti na području zaštite i spašavanja u 2014. godini nije bilo.
3.prijedlozi za poboljšanje sustava zaštite i spašavanja
U svrhu poboljšanja sustava zaštite i spašavanja razrađen je plan postupanja u masovnim nesrećama ,
te se planira i dalje barem 1x godišnje organiziranje vježbe koja bi provjerila spremnost ekipa za rad u
izvanrednim uvjetima , ali i pridonijela vježbi prijavno dojavne jedinice za koordinaciju postupanja.
Molimo da se ulože napori, kako građana tako i svih relevantnih struktura u gradovima i općinama, da
se svaka kuća ili stambena jedinica vidljivo označi kućnim brojem jer brzina pružanja pomoći
često ovisi o brzini pronalaženja točnog mjesta intervencije.
Predlažemo da se još jednom potakne nabava AVD aparata (automatskih vanjskih defibrilatora) za
brzu isporuku elektrošokova u slučajevima srčanog zastoja u svim ustanovama, kampovima, hotelima
ili na javnim mjestima gdje svakodnevno cirkuliraju ljudi. Naime, u zemljama EU na javnim se mjestima
nalaze upravo ovi aparati koji omogućavaju treniranim laicima da uz pomoć brzog elektrošoka spase
čovjeka koji ima srčani zastoj.
Zavod za hitnu medicinu ove godine provodi posebne aktivnosti koje populariziraju i obučavaju sve
zainteresirane građane u korištenju ovih aparata, ali i širi znanja o postupcima oživljavanja kod
iznenadnog srčanog zastoja.

Prikaz broja pregledanih i broja intervencija na terenu u 2014. g:

10

Ambulanta
Hitne intervencija

Buzet
2666
534

Labin
9539
1672

Pazin
4107
838

Poreč
3580
1959

Pula
778
5922

Rovinj
2401
1198

Umag
7089
1618

ukupno
30902
13741

9. KOMUNALNO PODUZEĆE „PARK“
Komunalno poduzeće „PARK“ d.o.o. Buzet tijekom 2014. godine nije sudjelovalo u nikakvim
aktivnostima ili radnjama na području zaštite i spašavanja, kao ni u tehničko-tehnološkim akcidentima ili
izvanrednim situacijama izazvanih elementarnim nepogodama na području općine Lanišće.
Naše se aktivnosti na području općine Lanišće svode na odvoz komunalnog otpada jednom tjedno na
osnovu potpisanog ugovora za što smo tehnički i tehnološko osposobljeni.

10. „ISTARSKI VODOVOD“ - BUZET
1. Pregled naših aktivnosti tijekom 2014. godine na području zaštite i spašavanja
1.1. Redoviti pregledi, kontrole i umjeravanja na klornim stanicama na postrojenjima za
kondicioniranje vode:
- Sv.Ivan (područje grada Buzeta),
- Gradole (područje općine Vižinada),
- Butoniga (područje grada Buzeta),
1.2. Redoviti pregledi, kontrole i umjeravanja na stanicama za dokloriranje vode:
- Beram (područje grada Pazina),
- Šubjent (područje općine Karojba),
- Kanfanar (područje općine Kanfanar),
- Medici (područje općine Oprtalj)
- Hlaji (područje Grada Buzeta)
- Stari Pazin ( područje grada Pazina)
Pregledi i kontrole se provode svakodnevno putem sustava daljinskog nadzora i upravljanja, preko
uzimalaca uzoraka te preko zaposlenika koji periodićki obilaze objekte na kojima se vrši kloriranje i
dokloriranje. Umjeravanje se vrši u pravilu jedanput tjedno, a po potrebi i češće. Servis i provjera
ispravnost rada opreme i uređaja obavlja se jedanput godišnje, sve sukladno Planu intervencija u zaštiti
okoliša na skladištima klora IVB.
2. Izvješće o izvanrednim aktivnostima tijekom 2014. godine na području zaštite i spašavanja
Tijekom 2014 nije bilo izvanrednih aktivnosti.
2.1.

Tehničko tehnološki akcidenti

Tijekom 2014. godine nisu se desili nikakvi važni događaja u smislu tehnološko-tehničkih akcidenata
radi kojeg je dio potrošača ostao bez redovne vodoopskrbe.
3. Naše potrebe za razvoj i opremanje unutar sustava zaštite i spašavanja
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- Istarski vodovod d.o.o. Buzet za rješavanje izvanrednih aktivnosti unutar sustava zaštite i
spašavanja ima potrebna sredstva i opremu, s tim da eventualno nedostajuću opremu može u
kratkom roku posuditi od drugih Vodovoda ili drugih tvrtki.
Za sada raspolažemo sa slijedećim materijalno-tehničkim sredstvima:
- prenosivi PVC spremnici za vodu 1m3 – 5 komada (u svakoj PJ po jedan)
- od materijalno – tehničkih sredstava raspolažemo sa ručnim, električnim i motornim alatom za
potrebe održavanja i saniranja vodovodne mreže, a od prijenosnih i fiksnih elektroagregat i
potopnih ili motornih pumpi:
Org. jedinica
PJ Buje
PJ Buzet
PJ Pazin
PJ Poreč
PJ Rovinj
RJ Proizvodnja
RJ Održavanje
UKUPNO:

Broj fiksnih i prijenosnih
agregata
4
2
1
5
4
6
3
25

Broj potopnih ili motornih
pumpi
6
2
2
4
6
3
0
22

- vozni park se sastoji od:
Org. jedinica
PJ Buje
PJ Buzet
PJ Pazin
PJ Poreč
PJ Rovinj
RJ Proizvodnja
RJ Stručne službe
RJ Održavanje
UKUPNO:
-

Broj osobnih
vozila
4
4
3
5
8
5
22
6
57

Broj teretnih
vozila
16
8
11
17
7
3
1
12
75

Broj rovokopača,
traktora
2
1
2
2
3
0
0
3
13

U Radnoj jedinici Proizvodnja na lokacijama izvorišta i uređaja za kondicioniranje vode
Sv.Ivan, Gradole i Butoniga postoji posada 24 sata na dan.
U dispečerskom centru dispečer operater također radi neprekidno 24 sata na dan.
U Poslovnim jedinicama Buje, Poreč i Rovinj u ljetnim mjesecima (lipanj – rujan) van radnog
vremena uvodi se dežurstvo od 15,00 do 22,00 sata, a nakon toga pripravnost dok se u
zimskim mjesecima uvodi samo pripravnost od 15,00 sati do 07,00 sati idućeg dana.
U poslovnim jedinicama Buzet i Pazin te u Radnoj jedinici Održavanje se u ljetnim
mjesecima (lipanj – rujan) uvodi pripravnost.

10. HRVATSKE VODE -VGI BUZET
Hrvatske vode, VGI za mali sliv "Mirna-Dragonja", na vodama I reda - rijeka Mirna, tijekom 2014.
godine, proglasile su mjere obrane od poplava u više navrata. Mjere obrane od poplava proglašene su
na rijeci Mirni tj. njenoj dionici E.22.4. od Senjskog mosta do Tombazina.
Mjere obrane od poplava na gore navedenoj dionici provodile su se kako slijedi:


19.01.2014. – 21.01.2014. tijekom provođenja mjera obrane od poplava proglašene su mjere
pripremnog stanja i redovne obrane od poplava. Redovna obrana od poplava proglašena je za
cjelokupan tok rijeke Mirne dana 20.01.2014. u 01:30, temeljem vodostaja na mjernom mjestu
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most Buzet, a kada je isti dosegnuo visinu 110 m.n.m. Cjelokupne mjere obrane od poplava
ukinute su 21.01.2014 u 09:00.
Tijekom uspostave gore navedenih mjera nije bilo potrebe za angažmanom većeg broja ljudi,
kao niti angažmana mehanizacije. Vršio se samo monitoring korištenjem ljudi iz sustava
Hrvatskih voda (vodočuvari, djelatnici VGI-a). Povećani vodostaj rijeke Mirne tijekom vremena
proglašenih mjera obrane od poplava prouzročio je manje štete na pokosima korita.


10.02.2014. – 11.02.2014. tijekom provođenja mjera obrane od poplava proglašene su mjere
pripremnog stanja i redovne obrane od poplava. Redovna obrana od poplava proglašena je za
cjelokupan tok rijeke Mirne dana 11.02.2014. u 00:45, temeljem vodostaja na mjernom mjestu
most Buzet, a kada je isti dosegnuo visinu 110 m.n.m. Redovne mjere obrane od poplava
ukinute su 11.02.2014. u 13:30.
Tijekom uspostave gore navedenih mjera bilo je manjih potreba za angažmanom manjeg broja
ljudi i mehanizacije od strane ovlaštenog izvođača te se vršio i monitoring korištenjem ljudi iz
sustava Hrvatskih voda (vodočuvari, djelatnici VGI-a). Povećani vodostaj rijeke Mirne tijekom
vremena proglašenih mjera obrane od poplava prouzročio je štete na pokosima korita. Na nekim
su vodotocima hitno obavljeni radovi uklanjanja nanosa sa rešetki radi povećanja protočnosti pri
čemu su uklonjene naplavine nastale uslijed radova redovnih godišnjih košnji.



15.10.2014. – 17.10.2014. tijekom provođenja mjera obrane od poplava proglašene su mjere
pripremnog stanja i redovne obrane od poplava. Redovna obrana od poplava proglašena je za
cjelokupan tok rijeke Mirne dana 15.10.2014. u 06:30, temeljem vodostaja na mjernom mjestu
most Buzet, a kada je isti dosegnuo visinu 115 m.n.m. Cjelokupne mjere obrane od poplava
ukinute su 17.10.2014. u 15:00.
Tijekom uspostave gore navedenih mjera bilo je potrebe za angažmanom manjeg broja ljudi i
mehanizacije od strane ovlaštenog izvođača a bez prekida se vršio i monitoring korištenjem ljudi
iz sustava Hrvatskih voda (vodočuvari, djelatnici VGI-a). Na nekim su vodotocima radi
povećanja protočnosti hitno obavljeni radovi uklanjanja naplavina nastalih uslijed radova
redovnih godišnjih košnji.



07.11.2014. – 08.11.2014. tijekom provođenja mjera obrane od poplava proglašene su mjere
pripremnog stanja, redovne te izvanredne obrane od poplava. Redovna obrana od poplava
proglašena je za cjelokupan tok rijeke Mirne dana 07.11.2014. u 14:30, temeljem vodostaja na
mjernom mjestu most Buzet, a kada je isti dosegnuo visinu 110 m.n.m. Izvanredna obrana od
poplava proglašena je 07.11.2014. u 16:15, temeljem vodostaja na mjerodavnom vodomjeru
most Buzet kada je isti dosegnuo visinu 143 cm s tendencijom daljnjeg porasta. Prekid
izvanredne obrane od poplava proglašen je 08.11.2014. u 07:00 sati, temeljem vodostaja na
mjerodavnom vodomjeru most Buzet kada je isti pao na 118 cm s tendencijom daljnjeg
opadanja. Redovne mjere obrane od poplava ukinute su 08.11.2014. u 17:00 temeljem
vodostaja na mjerodavnom vodomjeru most Buzet koji je tada iznosio 377 cm s tendencijom
daljnjeg opadanja. Tijekom uspostave gore navedenih mjera bilo je potrebe za angažmanom
manjeg broja ljudi i mehanizacije od strane ovlaštenog izvođača održavanja vodnih građevina, a
bez prekida se vršio i monitoring korištenjem ljudi iz sustava Hrvatskih voda (vodočuvari,
djelatnici VGI-a).
Na lokaciji Minjera došlo je do prelijevanja vode iz korita rijeke Mirne 07.11.2014. u 19:00 sati,
kada je na mjerodavnom vodomjeru most Buzet zabilježen vodostaj od 160 cm s tendencijom
daljnjeg porasta, te je ograničen cestovni promet na nerazvrstanoj cesti na dionici od državne
ceste D-44 prema naselju Sovinjak.
U naselju Grgurinčići provedena je intervencija slaganja zečjeg nasipa na jednoj obiteljskoj kući
gdje je zbog nabujalosti vode u bujici došlo do izlijevanja iste u dvorište te je time spriječen
daljnji prodor vode prema samom objektu.
Zbog povećanog vodostaja došlo je do erozije dijela pokosa rijeke Mirne pri čemu je došlo do
rušenja stabla u korito same rijeke te su radi povećanja protočnosti obavljeni radovi uklanjanja
srušenog stabla.



17.11.2014. – 18.11.2014. tijekom provođenja mjera obrane od poplava proglašene su mjere
pripremnog stanja, redovne te izvanredne obrane od poplava. Redovna obrana od poplava
proglašena je za cjelokupan tok rijeke Mirne dana 17.11.2014. u 23:30, temeljem vodostaja na
mjernom mjestu most Buzet, a kada je isti dosegnuo visinu 111 m.n.m. Izvanredna obrana od
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poplava proglašena je 18.11.2014. u 01:00, temeljem vodostaja na mjerodavnom vodomjeru
most Buzet kada je isti dosegnuo visinu 140 cm s tendencijom daljnjeg porasta. Prekid
izvanredne obrane od poplava proglašen je 18.11.2014. u 03:00 sati, temeljem vodostaja na
mjerodavnom vodomjeru most Buzet kada je isti pao na 118 cm s tendencijom daljnjeg
opadanja. Redovne mjere obrane od poplava ukinute su 18.11.2014. u 08:00 temeljem
vodostaja na mjernom mjestu most Buzet koji je tada iznosio 100 m.n.m. s tendencijom daljnjeg
opadanja. Cjelokupne mjere obrane od poplava ukinute su 20.11.2014. u 20:50 sati.
Tijekom uspostave gore navedenih mjera nije bilo potrebe za angažmanom ljudi i mehanizacije
od strane ovlaštenog izvođača održavanja vodnih građevina, već se samo bez prekida vršio
monitoring korištenjem ljudi iz sustava Hrvatskih voda (vodočuvari, djelatnici VGI-a).
Preliminarnim obilaskom i pregledom vodotoka nisu primijećena znatnija oštećenja.


01.12.2014. – 02.12.2014. tijekom provođenja mjera obrane od poplava proglašene su mjere
pripremnog stanja i redovne obrane od poplava. Redovna obrana od poplava proglašena je
01.12.2014. u 12:00, temeljem vodostaja na mjernom mjestu most Buzet, a kada je isti
dosegnuo visinu 110 m.n.m. Cjelokupne mjere obrane od poplava ukinute su 02.12.2014. u
09:00.
Tijekom uspostave gore navedenih mjera nije bilo potrebe za angažmanom ljudi i mehanizacije
od strane ovlaštenog izvođača a bez prekida se vršio i monitoring korištenjem ljudi iz sustava
Hrvatskih voda (vodočuvari, djelatnici VGI-a).

Tijekom praćenja prolaska vodnih valova za prethodno navedene mjere provođenja obrana od poplava,
te obilaska praćenih dionica, zabilježeno je izlijevanje vode iz korita (osim na mjestima koja su
predviđena za) samo na lokaciji Minjera (dionica od državne ceste D-44 prema naselju Sovinjak) i u
naselju Grgurinčići.
Na cjelokupnom vodnom sustavu tj. vodnim građevinama zamjećena su manja oštećenja na pokosima
koja su u većoj mjeri naknadno sanirana.
Stanje sustava i zaštitnih vodnih građevina na vodama I reda pri uvjetima kakvi su zabilježeni
tijekom 2014. godine u potpunosti je zadovoljavajuće.
Na vodama II reda, sa područja vaše JLS, Hrvatske vode, VGI za mali sliv "Mirna-Dragonja" nisu imale
proglašene mjere obrane od poplava u 2014. godini.
Temeljem planova upravljanja vodama I i II reda vodotoci se na slivnom području "Mirna-Dragonja"
održavaju dinamikom i planom Hrvatskih voda za tekuću godinu.
Financijski plan za obranu od poplava i nabavku sredstava za provedbu iste predviđen je kroz plan
upravljanja Hrvatskih voda.

11. UPRAVA ŠUMA BUZET – ŠUMARIJA BUZET
Aktivnosti u zaštiti i spašavanju koje UŠP Buzet
Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb Odlukom Vlade RH dodijeljen je status pravne osobe od posebnog
značaja za obranu Republike Hrvatske, što znači da se proizvodnja drvne mase smatra strateški
značajnom za Hrvatsku, da HŠ d.o.o. nastavljaju obavljanje djelatnosti radi kojih ih je Država osnovala,
u svim uvjetima i izvanrednim okolnostima u nesmanjenom obimu (podmirenje potreba OS RH, izrada i
pojačanje objekata za zaštitu, sanacija šteta, zadovoljavanje osnovnih potreba građana, proizvodnja
sirovine za drvnu industriju koja je najveći izvoznik iza turizma i drugo).
To bi prilikom reguliranja raspoređivanje građana i materijalno tehničkih sredstava za potrebe OS i
potrebe civilne obrane RH trebalo značiti da takva pravna osoba načelno zadržava svoje radnike,
strojeve, vozila i opremu u ratu i drugim izvanrednim okolnostima.

Zaštita od šumskih požara
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Šume kojima gospodari UŠP Buzet po kategoriji požarne ugroženosti.
S T U P NJ E V I
ŠUMARIJA
I
Buje

-

Buzet

-

Labin

-

Pazin

-

Poreč

-

Pula

-

Rovinj
UKUPNO
ŽUPANIJA
ISTARSKA

-

UGROŽENOSTI
(u ha)
II
III
IV
95
6.51
32
2
7
2
41
1.65
95
5
3
2
3.41
5.58
2.49
9
0
6
1.30
3.74
19
1
3
6
63
6.00
17
9
9
3
2.50
8.70
1.74
1
4
6
5.35
1.52
2
7

14.579

33.733

UKUPNA
POVRŠINA
7.79
1
3.02
0
11.49
5
5.24
0
6.82
1
12.95
1
6.87
9

5.885

54.197

UKUPNA
POVRŠINA
10.00
4
10.06
5

S T U P NJ E V I

Cres-Lošinj

-

Opatija
UKUPNO
ŽUPANIJA
PRIMORSKOGORANSKA

-

UGROŽENOSTI
(u ha)
II
III
IV
5.12
4.83
4
4
8
2
47
4.20
5.38
4
6
5

-

5.598

ŠUMARIJA
I

S T U P NJ E V I

ŠUMARIJE
SVE

I

UKUPNO
UPRAVA
ŠUMA
PODRUŽNICA
BUZET

II

-

9.044

5.427

UGROŽENOSTI
(u ha)
III
IV

20.177

42.777

20.069

UKUPNA
POVRŠINA

11.312

74.266

Sukladno tome poduzete su preventivne mjere zaštite od požara:
ŠUMARIJA
Naziv rada

Njega pomlatka
Njega mladika

JM

Buje

ha

4,36

ha

1,4

Buzet

CresLošinj

Labin

Opatija
Pazin
Matulji
količina

Poreč

Pula

Rovinj

10,51
10,95

29,33

1,07

16,08

19,87

4,33
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Čišćenje
sastojine

ha

9,06

Prorjeđivanje
sastojina
Pripremni radovi
sanacija
požarišta

ha

29,56

ha

1,22

rd

221

Čuvari šuma

12,2
97,45

221

ha

Osmatračka PP
služba

rd

428

321

Održav.PP
prosjeka

ha

4

5

kom

20

20

Zaštita šuma
orezivanje

39,55

29,39

15,37

13,41

21,61

25,05

9,6

31,29

Suzbijanje
biljnih štetnika

Postava znakova
upozore

53,9

44,24

221

221

7,53
442

442

221

663

221

214

321

321

321

321

9

6

7,46

32,85

10

30

20

20

40

11,43

0,35

20

ha

321

535
1,28

20

20

24,23

Izrada zaštitnih
brklji

kom

Održav.PP
prosjeka/el.ceste

km

0,2

Održavanje
šumskih vlaka
Održavanje
šumskih
prosjeka

km

0,3

Prosjecanje
svjetlih pruga

km

9
0,21

0,04

ha

1,49
2

U razdoblju povećane opasnosti od požara na području UŠP Buzet uspostavlja se motrilačko dojavna služba. Motilačko - dojavna služba u UŠP Buzet organizira se u periodu od 01. 06. do
15. 09. kada nastupi velika i vrlo velika opasnost od nastajanja šumskih požara. Voditelj Uprave šuma
Podružnice Buzet, te nadležne inspekcijske službe mogu motrilačko-dojavnu službu (prema potrebi)
ustrojiti i van ovoga termina.
Šumarija Buzet
Motriteljsko mjesto 1 (Štelki)
Ophodnje se organiziraju s ciljem brze intervencije za gašenje inicijalnog požara. Ukoliko osoba koja
ophodari primjeti vatru ili dim, dužna je pristupiti gašenju, te ako nije u mogućnosti ugasiti požar o tome
treba izvjestiti najbližu vatrogasnu postrojbu, policijsku postaju, centar 112 i šumariju. Šumarija je dužna
u što kraćem roku obavijestiti Upravu šuma.
Šumarija Buzet
Ophodnja 1
Oprema:

Buzet-dolina Bračane-dolina Mirne-dolina Butonege-Buzet

- terensko vozilo,
- motorna pila,
- brentača,
- metlanica,
- mobitel,
- dvogled.
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Zaštita bilja
Šumarije putem svog terenskog osoblja uz pomoć odjela za ekologiju UŠP Buzet kontinuirano motre
kroz cijelu godinu pojavu biljnih bolesti i štetnika, sušenje stabala i uginuće životinja, te sukladno
uočenim pojavama planira i poduzima mjere zaštite.
Izvanredne aktivnosti
Kao izvanredne aktivnosti na području UŠP Buzet tijekom 2014. godine možemo izdvojiti šumske
požare. Bilo je 2 šumska požara. Na području šumarije Pula 3,00 ha opožarene površine, te na
području šumarije Buje 0,18 ha.
Snage i sredstva UŠP Buzet koje se mogu angažirati u zaštiti i spašavanju.

Buje
Broj zaposlenih
terenskih vozila
transporter
osobni auto
kombi
motorne pile

13
1
1
1
1
16

CresLošin
j

Labin

10
3
1

10
1
2
1

14
2
2
1

16

14

21

Buzet

Opati
jaMatul
ji
15
1
2
1
1
21

Pula

Rovin
j

Pazin

Poreč

14
1
1
1
1
11

13
2
2

17
3
1

10
2
2

11

11

11

Jedinica za zaštitu od požara na nivou UŠP Buzet organizira se radi intervencije u slučaju požara većih
razmjera. Njihov zadatak je sudjelovati u gašenju požara te izradi protupožarnih prosjeka. Interventnu
grupu aktivira Upravitelj šumarije u kojoj je grupa oformljena, odnosno Voditelj UŠP Buzet. Osobe
odgovorne za mobilizaciju interventne grupe dobivaju nalog od zapovjednika akcije gašenja požara.
Na razini UŠP Buzet formirana je interventna grupa s ukupno 28 pripadnika, a podijeljena je u 3 dijela.
1.jedinica "Labin" - Interventna grupa djeluje na području šumarija Labin, Buzet, Pazin, Pula i Cres –
Lošinj
2.jedinica "Poreč" - Interventna grupa djeluje na području šumarija Poreč, Buje i Rovinj
3.jedinica "Opatija" - Interventna grupa djeluje na području šumarije Opatija
Mjere i postupci koje će kontinuirano provoditi UŠP Buzet u zaštiti i spašavanju kao i u izvanrednim
situacijama
-

naglasak na zaštiti šuma od požara i biljnih bolesti. U tom cilju planirat će se sredstva u okviru
potreba i mogućnosti za preventivne mjere zaštite od požara i biljnih bolesti.

-

Izradit će se Operativni plan protupožarne zaštite UŠP Buzet koji je integriran u Operativni plan
PPZ Županije.

-

Motrenje i dojava primjena u eko sustavu i svih drugih neuobičajenih promjena i kretanja na terenu.

-

U slučaju ukazane potrebe zbog dobrog poznavanja terena prirodnih i drugih objekata, radnici će se
uključit u potragu na terenu.

-

U slučaju potrebe radnici UŠP Buzet uključivat će se i u raščišćavanje i uklanjanje izvaljene i
slomljene vegetacije od olujnog nevremena u parkovima naseljima ili uz prometnice.

12. POLICIJSKA POSTAJA BUZET
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Temeljem Vašeg traženja u dopisu, broj i datum iz veze, izvješćujemo vas da tijekom 2014.
godine na području koje pokriva PP Buzet, to je cjelokupno područje Grada Buzeta, s područjem
Općine Lanišće, nije zabilježen niti jedan događaj gdje je bila potreba za postupanjem policije, odnosno
koordiniranog postupanja sa ostalim službama temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju.
Obzirom da ova PP nije imala postupanja sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju, pa samim
time nema nekih iskustava koja bi ukazivala na potrebe za razvoj i opremanje unutar sustava zaštite i
spašavanja, kao i prijedloga za poboljšanje sustava zaštite i spašavanja na području Grada Buzeta.

13. VETERINARSKA STANICA RIJEKA, AMBULANTA BUZET

Epidemiološke i sanitarne opasnosti koje se temelje na procjenama zdravstvenih, sanitarnih,
veterinarskih i drugih službi
Veterinarska ambulanta Buzet se mora uključiti u jedinstven sustav zaštite i spašavanja u
okviru redovite djelatnosti.
Ambulanta ima jednog zaposlenika (liječnik veterinarske medicine )koji je gotovo cijelo radno
vrijeme na terenu i zato se u , eventualno nastalim izvanrednim situacijama, mora osloniti na
ŽC 112.
Obaveza zaposlenika Ambulante je da s nadležnim tijelima Općine Lanišće i Grada Buzeta
koordinira radnje s ciljem što uspješnije aktivnosti zaštite i spašavanja ljudstva i materijalnih
dobara.
14. UDRUGE, KLUBOVI I ORGANIZACIJE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Pojedine udruge, klubovi i društvene organizacije od posebnog su značaja za cjelokupni sustav
zaštite i spašavanja. U tim se udrugama stvaraju specifične vještine i znanja toliko potrebna za
postupanje u slučaju nesreće ili pak katastrofe.
Članovi udruga građana koje se sufinanciraju sredstvima općinskog proračuna direktno su
uključeni u sustav ZiS kao članovi udruge ( GSS, GD CK) ili kao pripadnici postrojbi CZ.

Gradsko društvo crvenog križa Buzet
Podaci za izradu Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja za područje Grada Buzeta
U Planu zaštite i spašavanja za područje republike Hrvatske / N.N. 96/10 od 06.08.2010.g. / utvrđeno
je da svi ustrojeni oblici Hrvatskog Crvenog križa sudjeluju u pružanju prve pomoći, evidentiranju
žrtava, psihosocijalnoj pomoći, evakuaciji i zbrinjavanju ugroženih.








Uloga Crvenog križa u sustavu zaštite i spašavanja podrazumijeva poslove oko :
prihvata i smještaja stradalih,
psihološke pomoći stradalima,
službe traženja i ureda za informiranje,
prve pomoći kao nadopune stručnim medicinskim ekipama,
prijema i raspodjele humanitarne pomoći,
tehničke pomoći, osobito osiguravanja pitke vode,
procjene štete i koordinacije aktivnosti.

Gradsko društvo Crvenog Križa Buzet ( u nastavku GDCK Buzet) djeluje na adresi II. Istarske
brigade 13/1, u Buzetu, tzv. bivše "prostorije štaba". Na raspolaganju imamo kancelariju i salu za
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sastanke. U prostorijama se obavljaju redovne djelatnosti, opremljena je kompjuterskom opremom i
internet vezom.
GDCK Buzet ima 20 volontera članova udruge te ekipu mladih članova i djeluje temeljem svojih
planova i programa rada usklađenih sa županijskim i državnim planom Crvenog križa, a spreman je
aktivno se uključiti u sustav zaštite i spašavanja na području Grada Buzeta i Općine Lanišće.
Redovne djelatnosti Crvenog križa također imaju značajnu ulogu u pripremama za katastrofe, te se
obavljaju u pojačanom obimu u slučaju katastrofa i izvanrednih stanja.


Služba traženja
Služba traženja ustrojena je i djeluje u Hrvatskom Crvenom križu. U slučaju oružanog sukoba
obavlja zadaće ureda za informiranje sukladno odredbama Ženevske konvencije o postupanju s
ratnim zarobljenicima i Ženevske konvencije o zaštiti civila u ratu.
Služba traženja obavlja poslove obavješćivanja i traženja žrtava velikih prirodnih nepogoda i
drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, kao i mirnodopska traženja. Služba primjenjuje
jedinstvenu metodologiju rada na području cijele Hrvatske, a ta je metodologija istovjetna metodologiji
rada službe u svijetu, povezane Centralnom agencijom za traženje u Ženevi i službama traženja ostalih
nacionalnih društava Crvenog križa u svijetu.
Za poslove službe traženja obučena su dva profesionalna djelatnika i 1 volonter GDCK Buzet.


Prva pomoć
Jedna od osnovnih djelatnosti Crvenog križa, ujedno i jedina djelatnost koja donosi prihod
gradskim društvima Crvenog križa je osposobljavanje za pružanje prve pomoći. Cilj ove djelatnosti je
kontinuiranom edukacijom osposobiti što veći broj građana za pružanje prve pomoći u svim situacijama
ozljeda i naglo nastupajućih bolesti, jer pravodobno i na pravilan način pružena prva pomoć smanjuje
trajanje liječenja, sprječava ili ublažava invalidnost, a nerijetko spašava život. Hrvatski Crveni križ sa
svojim tečajevima prve pomoći namijenjenima cjelokupnoj populaciji, ima u Hrvatskoj vodeću ulogu u
širenju znanja i popularizaciji prve pomoći. Hrvatski Crveni križ osposobljava predavače iz prve pomoći
koje koriste gradska društva na tečajevima prve pomoći za vozače (Zakon o sigurnosti prometa), za
tvrtke (Zakon o zaštiti na radu) i za članove mladeži.
U 2014.g. GDCK Buzet organiziralo je Gradsko natjecanje pomlatka i mladeži HCK na kojem su bile 4
ekipe po šest članova.
Nakon provedenog gradskog natjecanja 15.ožujka krenule su pripreme za međužupanijsko natjecanje
koje se 5. travnja održalo u Karlovačkoj županiji, u Duga Resi.
U velikoj konkurenciji ekipa na međužupanijskom natjecanju, ekipa pomlatka Gradskog društva
Crvenog križa Buzet osvojila je 5. mjesto,kao i ekipa mladeži Gradskog društva Crvenog križa Buzet.
GDCK Buzet održalo je u 2014. godini devet tečaja prve pomoći za vozače koje je pohađalo 75
kandidata i dva tečaja za radnike koje je pohađalo 10 kandidata .


Dobrovoljno davanje krvi
Dobrovoljno darivanje krvi je redovita djelatnost Crvenog križa i provodi se u suradnji s
djelatnosti za transfuziologiju OB Pula.
GDCK Buzet obavlja poslove evidencije, pozivanja i animiranja darivatelja. S obzirom na broj aktivnih
darivatelja (dali krv unutar posljednjih 5 godina) može se izračunati mogućnost aktiviranja većeg dijela
tih darivatelja za izvanredne potrebe.
GDCK Buzet bilježi 340 aktivnih darivatelja u proteklih 5 godina, te ukupno u bazi imamo 505
darivatelja krvi.
U 2014. godini Gradsko društvo Crvenog križa Buzet prikupilo je 265 doza krvi.


Služba spašavanja na vodi
Program službe spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa sastoji se od tri osnovne
komponente:
a) Edukacija spasilaca
b) Koordinacija rad spasilaca i suradnja s koncesionarima i drugim subjektima
c) Prevencija kroz projekt „Sigurnost na vodi“
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U okvirima svojih mogućnosti i u skladu sa potrebama Gradsko društvo provodi određene edukacije na
tom području.


Prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći
Hrvatski Crveni križ pokreće, organizira i provodi redovne i izvanredne akcije solidarnosti kojima
se prikuplja pomoć osobama u potrebi, kao i žrtvama katastrofa i izvanrednih situacija.
GDCK Buzet prikuplja rabljenu odjeću i obuću te se redovito vrši podjela. Velikom akcijom
"Solidarnost na djelu" jednom godišnje prikupe se sredstava za nabavku paketa sa osnovnim
prehrambenim i higijenskim namirnicama. U akciji prikupljanja sudjeluje oko desetak odraslih volontera
i oko devedeset djece volontera. U distribuciji oko 80 paketa godišnje, od toga oko 30 paketa za osobe
sa područja Općine Lanišće, sudjeluju volonteri GDCK Buzet. Od 2012. nabavkom vlastitog vozila
uvelike nam je olakšan obilazak terena.
U 2014. godini GDCK Buzet prikupljao je humanitarnu pomoć za stradalo stanovništvo u
poplavama.
Tablica 1.: Prikupljena humanitarna pomoć za poplavljena područja
(ILI)
KOM

PRIKUPLJENO:

KG

HRANA
HIGIJENA, SRED. ZA ČIŠĆENJE I DEZINF.
POSTELJINA
ODJEĆA I OBUĆA
MADRACI
VODA

1452,25
1835,8
1163,4
560
11
3172

Također se prikupljala i financijska pomoć koja je tada bila ravnomjerno raspoređena Crvenom križu
Hrvatske, BIH i Srbije.


Priprema za katastrofe i izvanredna stanja
Da bi GDCK Buzet moglo kvalitetno sudjelovati i odrađivati poslove iz područja zaštite i
spašavanja trebao bi posjedovati i odgovarajuću opremu, stoga treba pristupiti ponovnom i sustavnom
opremanju Društva za ovu namjenu za što bi bilo potrebno osigurati dodatna financijska sredstva ali i
primjereniji skladišni prostor. Trenutno raspolažemo sa jednim priručnim skladištem koje je nedovoljno i
za redovne aktivnosti pa sigurno ne bi zadovoljilo potrebe u izvanrednim stanjima. Od opreme za
prihvat i smještaj stradalih posjedujemo 30 sklopivih kreveta i oko stotinjak deka, za prikupljanje i
distribuciju pomoći jedno vozilo te za pružanje prve pomoći 7 opremljenih torbica. Osim nabavke
opreme bitno je kontinuirano raditi na educiranju članova i volontera te formiranju gradskog
interventnog tima.
GDCK Buzet potrebno je dodatno razvijati organizacijski i financijski da bude pripravan djelovati
preventivno ili naknadno u saniranju stanja nakon nesreće ili katastrofe.
Potrebno je provoditi edukaciju i osposobljavanje građana za osobnu i uzajamnu zaštitu u
programima informativno-promotivnog djelovanja kao i putem odgovarajućih vježbi zaštite i spašavanja.
Lovačko društvo „Ćićarija“ – praćenjem stanja u lovištu nije evidentirana pojava većih ugroza biljnog
i životinjskog svijeta na tom području. Nije evidentirana ni pojava zaraznih bolesti među lovnom i ne
lovnom divljači. Lovište se redovito obilazi i nadzire u svrhu kontrole stanja, izvođenja radova, čišćenja
putova, staza i prosjeka, a sve radi omogućavanja bolje prohodnosti, te sprječavanja pojave i širenja
požara
Zbog svojih posebnih vještina članovi društva važni su za sustav zaštite i spašavanja, a što
naročito može doći do izražaja kod organizacija potražnih akcija, prevencije i djelovanja kod pojave
određenih zoonoza, naročito bjesnoće. U zimskom razdoblju, članovi društva redovito vrše
prihranjivanje divljači, a tijekom ljeta osiguravaju divljači pitku vodu.
Društvo je u ovoj godini bilo aktivno i tijekom pojave neautohtone divljači (medvjeda) na području
lovišta, a kroz redovito praćenje njihova kretanja i informiranja javnosti.
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15. ZAKLJUČAK
Iz ovog Izvješća koji sadrži skraćenu analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine možemo konstatirati:
1. Općina Lanišće ima „Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od većih nesreća i katastrofa“ , Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite iz 2014. godine
2. Ustrojen je Stožer ZiS Općine, a članovi Stožera imenovani su u skladu sa svim pozitivnim
zakonskim propisima. Stožer ja sastavljen od stručnih osoba sa područja Općine i šire, te je na visokoj
razini kompetencije za ispunjavanje zadaća ZiS.
3. Općina Lanišće raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama zaštite i spašavanja od stalno
aktivnih snaga (JVP, Dom zdravlja, ekipe HEP-a, Vodovod, Komunalno poduzeće, Hrvatske šume,
Vodoprivreda) . Najveći dio ovih subjekata dostavio je svoja cjelovita izvješća koje je Općinsko vijeće
usvojilo, tako da je u ovom izvješću prikazan samo sažetak njihovog djelovanja u sustavu ZiS.
4. Prema ovom Izvještaju pa i analizi, stanje zaštite i spašavanja u Općini Lanišće je na razini
koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima tako
i u izvanrednim situacijama.
5. Sukladno zakonskim odredbama ustrojena je Postrojba civilne zaštite opće namjene.
Postrojba CZ je kvalitetno popunjene, a izvršeni su i svi preduvjeti za njezino angažiranje u slučaju
potrebe. Osobna i skupna oprema postrojbi CZ Općine je ograničavajući čimbenik u angažiranju snaga
CZ, ali se ovaj nedostatak može dijelom kompenzirati opremom drugih sudionika

PRILOZI:
- Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja
- Rješenje o imenovanju postrojbe civilne zaštite
- Dopis upućen operativnim snagama od kojih je zatraženo Izvješće
- Tabela-Financiranje sustava Zis-a
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