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AKTI POVJERENIKA 
VLADE RH 
 
4. 
 
 Temeljem članka 34. Zakona o popisima 
birača («Narodne novine» br. 19/07.) i toč. III. 
Rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 
Općinskog vijeća Općine Kršan («Narodne novine» 
br. 11/07.) Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u 
Općini Kršan donosi 
 

RJEŠENJE 
o osnivanju i imenovanju  

Povjerenstva za popise birača 
 

I. 
 
 Osniva se i imenuje Povjerenstvo za popise 
birača (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) za izbor 
članova Općinskog vijeća Općine Kršan, za izbore 
koji su raspisani za dan 22. travnja 2007. godine. 
 

II. 
 
 U Povjerenstvo iz toč. I. ovog rješenja 
imenuju se: 
 

1. Bruno Donadić – za predsjednika, 
2. Zdravko Vidak – za zamjenika predsjednika, 
3. Vladimir Čekada – za člana, 
4. Vladimir Benčić – za zamjenika člana, 
5. Roko Terković – za člana, 
6. Silvano Uravić – za zamjenika člana. 

 
III. 

 
 Nadležnost i zadaci Povjerenstva utvrđeni 
su odredbama Zakona o popisima birača. 
 

IV. 
 
 Ovo rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u «Službenom glasilu 
Općine Kršan». 

     
Klasa: 080-02/07-01/1 
Ur.br: 2144/04-01-01-07-57 
Kršan, 12, travnja 2007.  
 

   Povjerenik Vlade RH 
   u Općini Kršan 

 
            Ivica Kralj, v.r. 
---------------------------------------------------------------- 

 
5.  
 
 

Na temelju  točke 6. Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 
za Republiku Hrvatsku u 2007. godini («Narodne 
novine» br. 142/06), Procjene ugroženosti i Plana 
zaštite od požara za Općinu Kršan, točke III. 
Rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine 
Kršan od 25. siječnja 2007. godine ("Narodne 
novine" br. 11/07.) i članka 88. Zakona o područnoj i 
lokalnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 
br. 33/01, 129/05) Povjerenik Vlade Republike 
Hrvatske u Općini Kršan dana 13. travnja  2007. 
godine donosi 

 

Z A K LJ U Č A K  
 

            1.  Utvrđuje se da je Područna vatrogasna 

zajednica Labin temeljem Zakona o zaštiti od požara,   

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 

u 2007. godini i Procjene ugroženosti i Planova 

zaštite od požara Grada Labina i Općina Sv. Nedelja, 

Kršan, Pićan i Raša izradila jedinstven Operativni 

plan motrenja, čuvanja i ophodnje za 2007. godinu 

br: 07/07 od 10.04.2007. godine. 

 

            2. Operativnim planom motrenja, čuvanja i 

ophodnje za 2007. godinu iz toč.1.  obuhvaćeno je  

područje Općine Kršan  s posebnim naglaskom na:  

- Ophodarsku službu II (Plomin) Hrvatskih šuma,  

Šumarije Labin koja za vrijeme povećane opasnosti 

od požara kontrolira područje Šušnjevica-Plomin-

Vidikovac-Brestova, 

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Kršan čiji članovi 

u periodima povećane opasnosti od požara motre i 

patroliraju  na području Općine Kršan pogotovo 

vikendom, a sve u dogovoru sa zapovjednikom PVZ 

Labin, 

- nadzor otvorenog područja pomoću video kamera 

od kojih se jedna nalazi na području Općine Kršan u 

mjestu Brdo (Kostrčani), 

  

te se isti potvrđuje i prihvaća u cilju sprečavanja 

nastanka i širenja požara na području Općine Kršan u 

skladu s toč.6. Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2007. godini.         
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             3.  Područna vatrogasna zajednica Labin 

izvršit će dopunu toč.1. Operativnog plana iz toč.1.  

ovog zaključka podacima o motriocima utvrđenih 

Motrilačkih mjesta, te  podacima o  sastavu ophodnje 

I i  II  Ophodarske službe Hrvatskih šuma, Šumarije 

Labin. 
 
 4.  Operativni planom motrenja, čuvanja i 
ophodnje za 2007. godinu iz toč.1.  čini sastavni dio 
ovog zaključka. Zaključak i Operativni plan objavit u 
«Službenom glasilu Općine Kršan» i stupaju na 
snagu danom objave. 
 
Klasa: 214-01/07-01/2 
Ur.broj: 2144/04-01-01-07-2 
Kršan, 13. travnja  2007. 

   Povjerenik Vlade RH 
   u Općini Kršan 

 
   Ivica Kralj, v.r. 

 
 

PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA 
LABIN 
 
Broj: 07/07. Labin. 10.04.2007 
 

Na temelju Zakona o vatrogastvu («Narodne 
novine» 106/99. 117/01. 96/03. 139/04.-pročišćeni 
tekst, 174/04.), Zakona o zaštiti od požara («Narodne 
novine 58193. 33/05.), točke 7. i 30. Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2007. 
godini («Narodne novine» 142/06.). Procjena 
ugroženosti i Planova zaštite od požara Grada Labina 
i Općina Sv. Nedelja, Kršan, Pićan i Raša te 
provedbe Plana operativne provedbe zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 
područje Istarske županije utvrđuje se: 

 
 

OPERATIVNI PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I 
OPHODNJE ZA 2007. GODINU 
 
 
1. MOTRENJE 
 

Motrilačko-dojavna služba Hrvatskih šuma 
Šumarije Labin organizirana je sa pet (5) motrilačkih 
mjesta i 2 ophodarske službe. Provodi se u periodu 
od 01.06. do 30.09. Motrenje se vrši unutar tog 
termina, i to kad nastupi velika i vrlo velika opasnost 
od nastajanja šumskih požara. Cilj je da se sa 
motrilačkih mjesta pokrije što veća površina. Sistem 
dojave je takav da prilikom pojave požara osoba na 

motrilačkom mjestu određuje poziciju na kojoj se 
požar pojavio, te o tome obavještava ophodarsku 
službu ovisno o njenom rasporedu na terenu. Ukoliko 
ophodnja nije u mogućnosti ugasiti početni požar 
dalje obavještava Javnu vatrogasnu postrojbu Labin, 
Policijsku postaju Labin,  Centar 112. 

 
MOTRlLAČKA MJESTA HŠ ŠUMARIJE LABIN 

MOTRILAČKO MJESTO BR. 1 (SVETA 
MARINA) 
Vrijeme motrenja: od 10 do 18 sati 
Popis opreme: dvogled, karta područja, osobno 
vozilo, naprtnjača, kosir, motorna pila 
Motrioci:  
Mobitel broj: 
 
MOTR1LAČKO MJESTO BR. 2 (MOTRIONICA 
UBAŠ) 
Vrijeme motrenja: od 10 do 18 sati 
Popis opreme: dvogled, karta područja, osobno 
vozilo, brentača, kosir 
Motrioci:  
Mobitel broj: 
 
MOTRILAČKO MJESTO BR: 3 (MOTRIONICA 
GRBAC)  
Vrijeme motrenja:  od 10 do18 sati 
Popis opreme: dvogled, karta područja, osobno 
vozilo, naprtnjača,  kosir  
Motrioci: 
Mobitel broj: 
 
MOTRILAČKO MJESTO BR: 4 (MOTRIONICA 
TRGETARI)  
Vrijeme motrenja: od 10 do 18 sati 
Popis opreme: dvogled, karta područja, osobno 
vozilo, naprtnjača, kosir 
Motrioci: 
Mobitel broj: 
 
MOTRILAČKO MJESTO BR. 5 (SKITAČA) 
Vrijeme motrenja: od 10 do 18 sati 
Popis opreme: dvogled, karta područja, osobno 
vozilo, naprtnjača,  kosir 
Motrioci : 
Mobitel broj: 
 
OPHODARSKE_SLUŽBE  HŠ  ŠUMARlJE LABIN 
 

Ophodarska služba organizirana je sa ciljem 
brze intervencije za gašenje inicijalnog požara. 
Ukoliko osoba koja vrši ophodnju primijeti vatru ili 
dim, dužna je pristupiti gašenju, te ako nije u 
mogućnosti ugasiti požar o tome treba obavijestiti 
najbližu vatrogasnu postrojbu, policijsku postaju, 
šumariju ili Centar 112. 
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Šumarija na svom području organizira u 
vrijeme povećane opasnosti od požara dvije (2) 
ophodnje. 
 
OPHODNJA I (RAŠA) 
Sastav ophodnje: . 
Vrijeme ophodarenja: od 10 do 18 sati 
Kontrolno područje: Labin-Raša-Most Raša-Barban 
Vozilo: 
Sredstvo veze mobitel broj: 
Oprema u vozilu: motorna pila, naprtnjače, kosiri, 
metlanice, kanistri sa vodom 
 
OPHODNJA II (PLOMIN) 
Sastav ophodnje: 
Vrijeme ophodarenja: od 10 do 18 sati 
Kontrolirano područje: Šušnjevica-Plomin- 
Vidikovac- Brestova 
Vozilo: 
Sredstvo veze mobitel broj: 
Oprema u vozilu: motorna pila, naprtnjače, kosiri,  
metlanice, kanistri sa vodom 
 
MOTRILAČKO MJESTO I OPHODNJA 
PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE LABIN 

MOTRlLAČKO MJESTO RABAC 
«GIRANDELLA» 
Sastav ophodnje: 
Vrijeme ophodarenja: od 10 do 18 sati 
Kontrolirano područje: Maslinica-Girandella-Prižnja 
Vozilo: 
Sredstvo veze mobitel broj: 
Oprema u vozilu:  naprtnjače, kosiri, metlanice, 
kanistri sa  vodom 
 

Procjenom ugroženosti i Planova zaštite od 
požara Grada Labina i Općina Sveta Nedelja, Kršan, 
Pićan i Raša i mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku formirana su Dobrovoljna 
vatrogasna društva i to DVD Labin-Rabac, DVD 
Sveta Nedelja, DVD Kršan, DVD Pićan i DVD Raša 
koja u periodima povećanih opasnosti od požara 
motre i patroliraju po svom području pogotovo 
vikendom u dogovoru sa zapovjednikom PVZ Labin. 

 
2. DOJAVA 
 

Dojavu o nastalom požaru dojavljaju 
motrioci odnosno ophodarske grupe Šumarije Labin i 
PVZ Labin svaka za svoje područje putem telefona, 
prenosne radio-stanice ili drugim raspoloživim 
sredstvima koje su im na raspolaganju. 

Ostali subjekti u okviru svojih djelatnosti 
dojavu vrše na uobičajne načine telefonom, osobno 
ili nekim drugim sredstvima veze kojima raspolažu. 

 
Građani koji zamijete nastanak požara 

dojavljuju  o tome na broj telefona 93, 052/851-654 
ili 052/851-656. 

 
3. DEŽURSTVO 
 

Stalno dežurstvo je ustaljeno u Javnoj 
vatrogasnoj postrojbi Labin za područje djelovanja 
PVZ Labin odnosno za područje Grada Labina i 
Općina Sv. Nedelja, Kršan, Pićan i Raša. 
Sva zapažanja i dojave tijekom dežurstva upisuju se 
u knjigu dežurstva. 
 

Dežurni djelatnik vrši motrenje otvorenog 
prostora pomoću video nadzora (kamere) koje se 
nalaze na određenim  pozicijama radi što bolje 
kontrole našeg područja po pitanju zaštite od požara. 

 
Kamere se nalaze na poziciji 

1. Goli 
2. Cres (Sis) 
3. Brdo (Kostrčani) i 
4. Dubrova JVP 
 
         Zapovjednik  PVZ  Labin  
     
         Darko Vitasović, dipl. ing. 
 
---------------------------------------------------------------- 
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