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Na temelju članka 86. stavka 3.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i članka 

32. Statuta Općine Podgora  („Glasnik “, službeno glasilo Općine Podgora, broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15), 
Općinsko vijeće Općine Podgora na 31. sjednici održanoj 16. veljače 2016. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora 

 
I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora 

(„Službeni glasnik općine Podgora  br. 4/07, 1/10, 7/11, 7/13, 7/14 i 13/15.), u daljnjem tekstu: Izmjene i 
dopune. 
 
(2)  Ovom odlukom određuje se  pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna,  razlozi donošenja 

Izmjena i dopuna, obuhvat Izmjena i dopuna, ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna, ciljeve i programska 
polazišta Izmjena i dopuna, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih 
posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova,  način pribavljanja 
stručnih rješenja Izmjena i dopuna, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve 
za izradu Izmjena i dopuna te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i 
dopuna,  planirani rok za izradu Izmjena i dopuna, odnosno njegovih pojedinih faza,  izvore financiranja izrade 
Izmjena i dopuna i druga pitanja od značaja za izradu nacrta Izmjena i dopuna. 
 
 
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA 
 

Članak 2. 
(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna su: 

- članci  86. do  113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13), 
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu 

elaborata prostornih planova („Narodne novine" broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 135/10)  
- Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja („ NN br. 115/15“) i 
- ostali važeći propisi iz područja prostornog uređenja i posebni propisi. 
 

 
 
III.  RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA 
 

Članak 3. 
(2) Općina Podgora je  zaprimila zahtjeve (prijedloge) za izmjenu i dopunu važećeg Prostornog plana. 
Osnovni razlozi za pristupanje izradi Izmjena i dopuna su slijedeći: 

 Preispitivanje i izmjena prostornih pokazatelja, uvjeta i smjernica za gradnju i uređenje prostora, a sve 

temeljem stručnih analiza  zahtjeva  dostavljenih od strane fizičkih i pravnih osoba (poduzetnika) te 
javnopravnih tijela. 

 Preispitivanje obveze donošenja i obuhvata urbanističkih planova uređenja. 
 Građevinsko područje se sukladno Zakonu o prostornom uređenju (u slučaju kad se nisu stekli uvjeti za 

proširenje, ovisno o postotku izgrađenosti do sada utvrđenih površina građevinskih područja), u načelu 
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se ne može povećavati ali se mogu izvršiti manje korekcije-redefiniranje granica građevinskih područja 

(određivanjem-usklađenjem s novim stanjem u prostoru izgrađenog i neizgrađenog, te neizgrađenog 
uređenog građevinskog područja). 

 U svrhu osiguranja provedivosti i usklađenosti svih dijelova Plana potrebno je otkloniti uočene 

nedostatke u grafičkom i tekstualnom dijelu Plana, te izmijeniti i dopuniti Odredbe za provođenje, radi 

nedvojbene primjene istih u postupcima izdavanja akata za gradnju. 
 Usklađivanje s posebnim zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela. 
 Izrada pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela nakon usvajanja ovih Izmjena i dopuna. 

 
  

IV.  OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA 
 

Članak 4. 
- Obuhvat izmjena i dopuna odnosi se na cjelokupan obuhvat Općine Podgora. 

 
 
V. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA  

 
Članak 5. 

 
 Zadnje Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Podgora  donesene su u 2015. (Sl. Gl. 13/15.) u svrhu 

planiranja lokacije za oporabu komunalnog i građevinskog otpada.  
 U razdoblju od donošenja zadnjih cjelovitih Izmjena i dopuna (Sl. Gl. 7/14.) zaprimani su prijedlozi za 

izmjenama i dopunama tog Plana u odnosu na građevinska područja (granice, te izgrađeni i neizgrađeni 
dio), način i oblik korištenja i zaštite prostora, uvjete određivanja i razgraničavanja površina i namjena , 

uvjete za smještaj gospodarskih te posebno turističkih sadržaja, mjera očuvanja i zaštite krajobraznih i 

prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina i građevina. 
 
 
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA 
 

Članak 6. 
1. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna  obuhvaćaju usklađenje sa zakonskim propisima i 

zahtjevima javnopravnih tijela, preispitivanje prostorno-planskih odredbi prema dostavljenim zahtjevima 
građana-fizičkih i pravnih osoba vezanih uz redefiniranje: granica građevinskih područja, namjene 

prostora, prostornih parametara gradnje i infrastrukturne i komunalne mreže i objekata.  
(2) Određivanje (redefiniranje) namjene dijela površina, kao i uvjeta gradnje i uređenja mora se temeljiti na: 

- vrijednostima pojedinih područja – prirodnih sustava, zaštićenih  i vrijednih prirodnih cjelina, 

obale, te šumskih i poljoprivrednih površina 
- potrebi sanacije zatečenog stanja i načina korištenja prostora (urbana preobrazba i sanacija) 
- stavu da se realizacijom zahvata mora omogućiti poboljšanje infrastrukturnog i urbanog standarda 
prostora u kojem se projekt realizira, uključivo i rješavanje prometa u mirovanju. 
- poticanju investiranja i zapošljavanja  
- stvaranju pretpostavki za aktiviranje postojećih i otvaranje novih radnih zona i lokacija za razvoj 
gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i novim tehnologijama 
- podizanju kvalitete postojećih turističkih zona 
- omogućavanju realizacije javnih i društvenih, te rekreacijskih i sportskih sadržaja 
- redefiniranju gradnje izvan granica građevinskog područja za potrebe gradnje građevina za 
obiteljska poljoprivredna gospodarstva, te pružanje usluga u sklopu istih. 
- ostalim uvjetima od značaja za zaštićeno obalno područje, sukladno zakonskim odrednicama.  
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VII.  STRUČNE PODLOGE POTREBNE ZA IZRADU PLANA 
 

Članak 7. 
a) Za izradu Izmjena i dopuna nije utvrđena potreba izrade stručnih podloga. U izradi Plana će se koristiti 

postojeće stručne podloge, kao i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog 
djelokruga osiguravaju javnopravna tijela. 

b) Sukladno „Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja „ NN br. 115/15.“, Izmjena i dopuna 

Plana - pročišćeni tekstualni i grafički dio, isporučit će se sukladno članku 12. stavku 3. predmetne 
Uredbe (topološki uređen i georeferenciran u službenoj kartografskoj projekciji). 

  
 
 
VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 
 

Članak 8. 
 Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog 

uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i 

dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima. 
 
 
IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU 

ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA 
PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA 

 
Članak 9. 

 (1) U smislu članka 90. Zakona o prostornom uređenju javnopravna tijela određene posebnim propisima 
koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Izmjena i 
dopuna sudjelovat će u izradi Izmjena i dopuna na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u 

izradi Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna koja se odnose na predmet izmjena i dopuna iz članka 3. stavka 3. 
Ove odluke. Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna plana. 
 
(2) Javnopravna iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju: 
 MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, 

Porinova 1, 21000 Split 
 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Republike Austrije 14, 10000 Zagreb  
 HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, 

Vukovarska 35, 21000 Split 
 Vodovod d.o.o. Makarska 
 HRVATSKE CESTE, Ispostava Split, R. Boškovića 22 , 21000 Split 
 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, R. Boškovića 22 , 21000 Split 
 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, ELEKTRODALMACIJA  Split,; Pogon 

Makarska, 21300 Makarska 
 HOPS, OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. , prijenosno područje Split, Kneza 

Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split 
 HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, Ulica Roberta 

Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb 
 MUP- Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne 

zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split 
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 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i 

spašavanje, Moliških Hrvata 1, 21000 Split, 
 MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Lučka kapetanija Split, 

Obala Lazareta 1, 21000 Split  
 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: 

-  Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 
-   Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb 

 HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma, Podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, 21000 Split  
 LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, Prilaz Braće Kaliterna 10,  21000 

Split 
 drugi sudionici sukladno Zakonu o prostornom uređenju ili potrebama postupka Izmjena i dopuna 

PPUG Omiša i s tim u vezi izmjene i dopune UPU-a. 
 

(3) Tijela i osobe iz stavka 2. ovog članka dužna su svoje  zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane 

dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku od 30 dana Nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz 
ove Odluke . 
 
(4) Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju, Nositelj izrade će o izradi izmjena i dopuna PPU 
obavijestiti javnost objavom na web stanicama Općine, kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda 

za prostorni razvoj. 
 
(5) Odluka o izradi donosi se, sukladno članku 86. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju, po prethodno 
pribavljenom mišljenju sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.  
 
(6) O izradi izmjena i dopuna PPU-a moraju se pisanim putem obavijestiti i susjedni gradovi i općine. 
 
 
X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA 

PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM 

PROPISOM 
 

Članak 10. 
(1) Za izradu Izmjena i dopuna, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, određuju se sljedeći okvirni 

rokovi: 
-  za pribavljanje zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna 30 dana 
-  za izradu Prijedloga Izmjena i dopuna za javnu raspravu i objavu javne rasprave 50 dana 
-  za provedbu javne rasprave 15 dana 
-  za izradu izvješća o javnoj raspravi i izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna 15 dana 
- za izradu i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana 15 dana 

 
(2) Unutar planiranih okvirnih rokova moguća su odstupanja u slučaju nepredviđenih razrada, 
usuglašavanja  i poslova tijekom izrade  Izmjena i dopuna. Unutar rokova iz ovog članka nije sadržano 

vrijeme potrebno za pribavljanje propisanih suglasnosti. 
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XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA 
 

Članak 11. 
 

(1) Izmjene i dopune financiraju se iz sredstava proračuna  Općine. 
 
 
XII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 12. 
 

(1)  Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena i dopuna tijelima i osobama određenim posebnim 

propisima, s pozivom, da mu u roku od najviše petnaest dana dostave eventualne zahtjeve  za izradu Izmjena i 
dopuna. Ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju i u tom slučaju moraju se u 

izradi i donošenju Izmjena i dopuna poštivati uvjeti, koje za sadržaj Izmjena i dopuna određuju odgovarajući 
važeći propisi i dokumenti. 
 
 Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi Izmjena i dopuna dostavlja se Zavodu. 

 

Članak 13. 
 

(1)   Ova Odluka će se objaviti u „Glasniku", službenom glasilu Općine Podgora i stupa na snagu osmog dana 

od dana objave. 
 

 
 
KLASA: 350-02/12-01/06                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-377  
Podgora, 16. veljače 2016. godine 
 
         

Općinsko vijeće Općine Podgora 
 Predsjednik: 
                                                                                                               Ivo Mihaljević, v.r. 
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora», br. 5/09, 9/09, 3/13 i 

3/15) Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 31. sjednici održanoj dana 16. veljače 2016. 
godine, donijelo je: 
 

ODLUKA 
o izradi Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Podgora za 

razdoblje od 2016. do 2020. godine 
 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Podgora daje suglasnost za izradu temeljnog planskog dokumenta Plana 
ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Podgora za razdoblje od 2016. do 2020. 

godine (dalje u tekstu: Plan). 
 

Članak 2. 
Planom će se utvrditi razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Općine 

Podgora te identificirati ključni razvojni projekti Općine. 
 

Članak 3. 
Ovlašćuje se Načelnik Općine za osnivanje i imenovanje članova savjetodavnih i/ili radnih tijela 

zaduženih za pripremu i za izradu dokumenata u skladu s ovom Odlukom. 
 

Članak 4. 

Sredstva za izradu Plana osigurat će se u Proračunu Općine Podgora za 2016. godinu. 
 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u « Glasniku», službenom 

glasilu Općine Podgora. 

 

 
KLASA: 302-02/16-01/1                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-1  
Podgora, 16. veljače 2016. godine 
 
                                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                    Ivo Mihaljević, v.r. 
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Na temelju članka 12. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 

broj: 33/01,60/01,106/03,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Podgora 

(“Glasnik Općine Podgora“ br. 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15 ), Općinsko vijeće Općine Podgora na 31. 
sjednici održanoj dana 16. veljače 2016. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U  
o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (LAGUR) 

 
 

Članak 1. 
 
      Općina Podgora je suglasna da će sudjelovati u formiranju i djelovanju Lokalne akcijske grupe 

u ribarstvu (dalje – LAGUR) koja obuhvaća područje Grada Makarske, Općine Tučepi, Općine 

Podgora, Općine Gradac, Općine Sućuraj i Općine Selca, a koja se osniva radi ostvarivanja 

zajedničkih interesa svih uključenih sudionika i ukupnog razvoja LAGUR-om obuhvaćenog 

područja. 
     

Članka 2. 
 

            Za predstavnika Općine Podgora u procesu formiranja LAGUR-a imenuje se Tomislav 
Urlić, a kao njegov zamjenik Branimir Mrkušić. 
 
 

Članak 3. 
 

  Ova Odluka objavit će se u „Glasniku Općine Podgora“ i stupa na snagu osmog dana od 

dana objave. 
 
 
 
KLASA: 021-05/16-01/3                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-1  
Podgora, 16. veljače 2016. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 
                                                                                                 Ivo Mihaljević, v.r. 
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Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14) i čl. 32. Statuta Općine Podgora (“Glasnik 

Općine Podgora“ br. 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15), Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 31. 
sjednici održanoj dana 16. veljače 2016. godine, donosi: 
 
 

ODLUKU 
o rasporedu sredstava 

članovima/ci Općinskog vijeća Općine Podgora 
iz Proračuna Općine Podgora za 2016. godinu 

 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom utvrđuje se visina i način raspoređivanja sredstava političkim strankama i 

članovima kandidacijske liste grupe birača Općinskog vijeća Općine Podgora iz Proračuna Općine 

Podgora u od 01. siječnja 2016. godine Općinskog vijeća do 31.prosinca 2016. godine. 
 

Članak 2. 
 
Općinsko vijeće Općine Podgora ima 13 članova, čija je pripadnost političkim strankama, odnosno 

kandidacijskoj listi grupe birača u trenutku konstituiranja sljedeća: 
  
SDP- 4 člana (3 člana i 1 članica) 
HDZ-2 člana 
HSP -1 član  
Kandidacijska lista grupe birača (nositelj Ante Miličić): - 5 članova 
Kandidacijska lista grupe birača (nositelj Čedomil Letica): - 1 član 
 

Članak 3. 
 
Ovom Odlukom političkim strankama i članovima kandidacijskih lista grupe birača Općinskog 

vijeća Općine Podgora iz prethodnog članka raspoređuje se iznos od 10 000 kuna na način da 

svakoj političkoj stranci koja je u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća imala predstavnika u 

Općinskom vijeću, pripada po vijećniku (članu) iznos od 763,36 kn, odnosno tako da svakom 

vijećniku kandidacijske liste grupe birača pripada iznos od 763,36 kn, a vijećnici SDP-a još 10%, 

odnosno  839,70 kn. 
 

Članak 4. 
 
Raspoređena sredstva doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima na žiro-račun političke 

stranke, a za vijećnike kandidacijske liste grupe birača na poseban žiro-račun, koji su dužni otvoriti 

za redovito financiranje djelatnosti.  
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Članak 5. 
 
Sredstva za redovito godišnje financiranje iz članka 3. ove Odluke politička stranka i član 

kandidacijske liste grupe birača može koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih 

programom i statutom političke stranke odnosno programom kandidacijske liste grupe birača.  
 

Članak 6. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku“- službenom glasilu Općine 

Podgora. 
 
        
KLASA: 402-08/16-01/2                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-1  
Podgora, 16. veljače 2016. godine 
                                                                              
                                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 
                                                                                               Ivo Mihaljević,v.r. 
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Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne 

novine« broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝, br. 5/09, 9/09, 
3/13 i 3/15), Općinsko vijeća Općine Podgora na 31. sjednici održanoj 16. veljače 2016. godine 
usvaja: 
 

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PODGORA ZA 2015. 
GODINU 

 
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite 

i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i 

katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
 
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 

operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje 

svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa 

sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa 

te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike 

Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja 

posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
 
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja 

spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 
 
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te 

načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i 

načelo kontinuiteta djelovanja. 
 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog 

samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 

financiranje sustava civilne zaštite. 
 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost 

postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika 

od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne 
mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe 

civilne zaštite. 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod 

velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa. 
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U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno 

odredbama ovog Zakona i posebnih propisa. 
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne 

zaštite: 
a) stožeri civilne zaštite 
b) operativne snage vatrogastva 
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 
e) udruge 
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite 
g) koordinatori na lokaciji 
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

 
STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
 
1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
 Budući da do donošenja ove analize čelnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje nije 

donio Pravilnik kojim će se odrediti sastav stožera, način rada kao i uvjeti imenovanja načelnika, 

zamjenika i članova stožera načelnik će po donošenju navedenog Pravilnika osnovati stožer civilne 

zaštite Općine Podgora. 
Članovi stožera civilne zaštite obvezni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava za 

zaštitu i spašavanje prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite. 
 Do osnivanja stožera civilne zaštite Općine Podgora mjerodavan je Stožer zaštite i 

spašavanja Općine Podgora.  te ih je potrebno upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 82/2015) odnosno sa mjerama sustava civilne zaštite,  ustrojavanjem 

sustava civilne zaštite,  djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, 

sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite.  
 
Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Podgora ("Glasnik" službeno 

glasilo Općine Podgora br. 12/13), temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN» 

174/04,79/07 i 38/09.) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za 

zaštitu i spašavanje («NN» br.40/08. i 44/08.), u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su: 
 

- TOMISLAV URLIĆ, zamjenik načelnika, za načelnika Stožera, 
- IVO MIHALJEVIĆ, predsjednik vijeća Općine Podgora, za člana Stožera, 
- STJEPKO MRSIĆ, zapovjednik postrojbe DVD Podgora, za člana Stožera, 
- MILJENKO LUCIJETIĆ, potpredsjednik vijeća Općine Podgora, za člana Stožera 
- SANJA LULIĆ, djelatnica PUZS Split, za člana Stožera, 
- ANTE JURČEVIĆ, predstavnik Policijske postaje Makarska,  
- DARKO GRANIĆ, liječnik iz zdravstvene ustanove,  
- STIPE BUŠELIĆ, tajnik HGSS-a, stanica Makarska 
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Općina Podgora je na svojoj 23. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2011. godine  usvojila 
Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, 

nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Podgora («Glasnik» 
službeno glasilo Općine Podgora br. 12/11), koju je izradio ZAST  d.o.o. sa sjedištem u Splitu, 

Tončićeva 2/I, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 

Područnog ureda u Splitu, klasa: 810-03/11-04/15, ur.broj: 543-15-11-2 od 22. rujna 2011. godine. 
 
Općina Podgora je na svojoj 24. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2012. godine usvojila 

Plan civilne zaštite za Općinu Podgora, kojeg je izradio ZAST  d.o.o. sa sjedištem u Splitu, 

Tončićeva 2/I( « Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora br. 2/12). 
 
Općina Podgora je na svojoj 24. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2012. godine usvojila 

Plan zaštite i spašavanja za Općinu Podgora, kojeg je izradio ZAST  d.o.o. sa sjedištem u Splitu, 

Tončićeva 2/I( « Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora br. 2/12). 
 
Općina Podgora je na svojoj 8. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. godine usvojila 

Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Podgora, koju je izradio ZAST  
d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Tončićeva 2/I( « Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora br. 20/13, 

a po pribavljenom prethodnim mišljenjima Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije, 

Povjerenstvo za davanje prethodnog mišljenja na procjene ugroženosti od požara, broj: 164-5/13 
od 26. srpnja 2013. godine i Ministarstva unutarnjih poslova, policijske uprave Splitsko-
dalmatinske, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, broj: 511-12-18-15365/2-2013-M.P. od 14. 
listopada 2013. godine. 

 
Općina Podgora je na svojoj 8. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. godine usvojila 

Plan ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozije Općine Podgora, koju je izradio ZAST  
d.o.o sa sjedištem u Splitu, Tončićeva 2/I( « Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora br. 20/13, a 

po pribavljenom prethodnim mišljenjima Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije, 

Povjerenstvo za davanje prethodnog mišljenja na procjene ugroženosti od požara, broj: 164-5/13 
od 26. srpnja 2013. godine i Ministarstva unutarnjih poslova, policijske uprave Splitsko-
dalmatinske, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, broj: 511-12-18-15365/2-2013-M.P. od 14. 
listopada 2013. godine. 
 

Planskim dokumentima utvrđena je obveza pravnih osoba i udruga građana kojima zaštita i 

spašavanje nije osnovna djelatnost, te sukladno njihovim mogućnostima bit će uključene u dodatne 

operativne snage. 
 
Rješenjem Državne uprave za zaštitu i spašavanje, samostalne službe za inspekcijske 

poslove, područna jedinica Split, KLASA:UP/I-822-02/13-02/33, URBROJ:543-01-09-01/14-13-2 
od 16. prosinca 2013. godina Općini Podgora naloženo je provođenje sljedećih mjera: 

 
 Usklađivanje, dorada i donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih 

i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i 

velikih nesreća za područje Općine Podgora. 
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 Izrada i donošenje Izmjena i dopuna Plana civilne zaštite za Općinu Podgora i 

Plana civilne zaštite za Općinu Podgora. 
 

 Donošenje Plana pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Podgora. 
 
 Popunjavanje, opremanje i osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene 

za područje Općine Podgora. 
 
 Donošenje rješenja o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika za Općinu 

Podgora. 
 
             Općina Podgora uspješno je provela mjere iz točke 3. i 5. navedenog rješenja.  
Provođenje mjera iz točki 1., 2. i 4. navedenog Rješenja je u tijeku kao i usklađivanje istih s novim 
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) odnosno sa obavezama 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih 

Zakonom o sustavu civilne zaštite. 
 
 
1.2. DODATNE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 
 
- VATROGASTVO 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u 

sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje 

vatrogastva(temeljni zakoni Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) i Zakon o vatrogastvu (NN 

139/04, 174/04, 38/09, 80/10) te pravilnici http://www.arhitekti-hka.hr/hr/zakoni-
propisi/popis/zastita/od-pozara/). 
U DVD-u Podgora djeluje: 
- dobrovoljnih vatrogasaca: 37 
- operativnih dobrovoljih vatrogasaca:  26 
Pregled voznog parka DVD-a 

 
NAZIV VOZILA KOMADA 

LADA/ZAPOVJEDNO 1 
AUTOCISTERNA / FAP 1 
TEHNIČKO / MERCEDES 1 
NAVALNO ŠUMSKO (ZASTAVA 650) 1 
ŠUMSKO (TAM 110) 1 

 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Podgora podnijet će Općinskom vijeću Općine Izvješće o 

radu DVD Podgora u tijeku -. godine. 
1. DVD Podgora dužno je izvršiti kontrolu ispravnosti hidrantske mreže na području 

Općine Podgora,  
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2. DVD Podgora dužno je izvršiti kontrolu prohodnosti protupožarnih putova na 

području općine i predložiti mjere održavanja ovih putova, 
3. DVD Podgora dužno je izvršiti potrebnu obuku vatrogasne postrojbe i organizirati 

zajedničku vježbu s vatrogasnim društvima Makarskog primorja, 
4. DVD Podgora je dostavilo program rada i financijski plan za --. godinu 

 
 
- OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA 

Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradsko društvo Crvenog križa Makarska 
koje je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama u 

izvršavanju obveza sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, 

Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima. 
 
Gradsko društvo Crvenog križa Makarska je nadležno za provođenje svih humanitarnih 

poslova. Društvo ima i nekoliko aktivista sa područja Općine, ima Klub dragovoljnih darivatelja 
krvi i članstvo može uključiti u sve programe za osposobljavanje i usavršavanje stanovništva 

svih dobnih skupina za potrebe zaštite i spašavanja. U određenom trenutku mogu aktivirati 

ekipe za dobrovoljno darivanje krvi i pružanje prve pomoći, ekipu za spašavanje iz vode i 

prevenciju nesreća na vodi, ekipu za službu traženja i ekipu za pripremu izmještajnih centara.  
     Gradsko društvo Crvenog križa Makarska pokriva cjelokupno Makarsko područje. 
     U svom sastavu ima: 

 Službu traženja koja se sastoji od 5 članova; 
 Postrojbu prve pomoći, 5 ekipa sa po 5 članova (25 pripadnka) 
 Postrojbu za zbrinjavanje stanovništva sa 3 ekipe po 5 članova (15 pripadnika); 
 Postrojbe za obilazak starih i nemoćnih sa 2 ekipe po 5 članova (10 pripadnika); 

    Gradsko društvo raspolaže sa: 
 18 kompleta torbi za prvu pomoć; 
 12 komada nosila; 
 6 komada šatora po 24 ležaja (ukupno 144 ležaja); 
 2 poljske kuhinje; 
 400 komada ležaja za sportske dvorane; 
 800 komada deka; 

     Crveni križ ima 128 aktivnih volontera i 467 dobrovoljnih darivatelja krvi. 
 
Općina Podgora nastaviti će sa financiranjem Gradskog društva crvenog križa sukladno     

važećim propisima. 
 
    -OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA 

Stanica Makarska broji 32 člana; od toga 8 spašavatelja, 14 pripravnika i 10 vanjskih suradnika i 
djeluje na području gradova Makarske, Vrgorca i Imotskog. 
HGSS - stanica Makarska raspolaže s potražnim timovima, letačkim timom, medicinskim 

timom s liječnikom i licenciranim ITLS spašavateljima, roniocom za tehničko ronjenje do 100 
metara dubine i za speleo-ronjenje. Kao dio sustava službe Stanica ima na raspolaganju 
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potražne timove s psima za traganje i spašavanje unesrećenih. 
Hrvatska gorska služba spašavanja stanica Makarska je operativna snaga sustava Civilne 

zaštite i kao javna služba organizira, unapređuje i obavlja djelatnost spašavanja i zaštite 

ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima, i u drugim izvanrednim 

okolnostima kada je potrebno primijeniti posebno stručno znanje, tehniku i opremu 

namijenjenu spašavanju u planini. 
HGSS je prema Standardnom operativnom postupku nositelj traganja i spašavanja u 

neurbanim područjima Republike Hrvatske, kao i jedan od sudionika u zaštiti i spašavanju 

u prometnim nesrećama na cestama. 
Općina Podgora je sklopila sa HGSS stanicom Makarska Sporazum o zajedničkom interesu i 

dugoročnoj suradnji u provedbi Programa traganja i spašavanja na području Općine Podgora na 

neodređeno vrijeme (broj 2147/05-07/1 od 14. travanj 2007. godine). 
 
- POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

Na snazi su Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Podgora (« 
Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora br. 12/11) i Odluka o određivanju operativnih snaga 

zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine 

Podgora ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br. 1/12) koje je na temelju Procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i 

posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Podgora, donio načelnik Općine 

Podgora.  
Postojeće snage civilne zaštite su djelomično osposobljene, nisu opremljene, nije izvršeno  

smotriranje postrojbe i povjerenika CZ. 
-  Skupina Općine Podgora – 27 pripadnika CZ (postrojba opće namjene) 
   (1 zapovjednik, 1 dozapovjednik i 5 ekipa (25 pripadnika)   

   2 ekipe     – 10 pripadnika CZ (Podgora) 
                  ekipa     – 5 pripadnika CZ  (Drašnice) 
                  ekipa     – 5 pripadnika CZ (Živogošće) 

             ekipa     – 5 pripadnika CZ (Igrane) 
             povjerenici CZ-a - 6 pripadnika 
             zamjenici povjerenika CZ-a  - 6 pripadnika 
 

-PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 
 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite dužne su u operativnim planovima izraditi 

plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno 

odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih akata. 
Pravne osobe od značaja za sustav civilne na području Općine Podgore su: 
 
 -     HEP – Distribucija – Ispostava Makarska,  
 Vodovod KP Makarska, Makarska, 
 HMP SD Županije, Ispostava Makarska,  
 Dom zdravlja, Ispostava Makarska, 
 Nastavni zavod za javno zdravstvo, Ispostava Makarska, 
 Veterinarska stanica Makarska, 
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 Centar za socijalnu skrb Makarska, 
 Županijske ceste – Ispostava Makarska, 
 Hrvatske vode – Ispostava Vrgorac-Makarska, 
 Hrvatske šume Ispostava Makarska,.. 

 
 
 
 
 -UDRUGE 

Na području Općine Podgora djeluju udruge koje različitim aktivnostima njeguju specifična 

znanja i vještine koje mogu unaprijediti učinkovitu provedbu mjera zaštite i spašavanja u 

sustavu civilne zaštite.  
      Udruge građana od značaja za sustav civilne zaštite sa područja Općine Podgora su: 
     - POMORSKA ŠPORTSKA RIBOLOVNA DRUŠTVA: 
     «Kanjac», «Cipal», «Skuša», «Škrpun» i «Gira» 

- LOVAČKO DRUŠTVO:  «Kamenjarka» 
- RONILAČKI KLUB:  «Birgmaiersub» 

 
IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA 

ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2015. god. 
 
Redni broj Opis pozicije Realizirano u 2015. 

god. (kuna) 
Planirano u 
2015.god. (kuna) 

1. Civilna zaštita  
    0 kn 

 
    0 kn 

 
2. VATROGASTVO 

DVD Podgora 
 

 
    419.960,13 kn 

   
  455.000,00 kn 

3.  
HGSS 

 

 
       0 kn 

       

      
    10.000,00 kn 

   
4. Crveni križ   34.212,51 kn    50.000,00 kn 

5. Udruge  14.265,11 kn 0 kn 

 
 
 
KLASA: 810-01/16-01/2                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-1  
Podgora, 16. veljače 2016. godine 
 
 
                                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                          Ivo Mihaljević, v.r. 
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Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne 

novine« broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝, br. 5/09, 9/09, 

3/13 i 3/15), Općinsko vijeća Općine Podgora na 31. sjednici održanoj 16. veljače 2016. godine 
usvaja, 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU  
OPĆINE PODGORA ZA 2016. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA 

TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 

 
UVOD  
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015.) određeno je da  sustav 

civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, 

nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih 
sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji 

se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa  te zaštite i 

spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od 

posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica 

terorizma i ratnih razaranja. 
Također je definirano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju 

analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje. 
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Podgora, a sukladno 

razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom 

ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja 

ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne 

zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja, udruga građana od 

značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Podgora za 2016. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja).  
Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima 

financijskih sredstava Proračuna Općine Podgora koja će se odvojiti za subjekte u sustavu 
civilne zaštite.  
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:  

    1. CIVILNA ZAŠTITA 
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Stožer zaštite i spašavanja, povjerenici civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite trebaju osigurati 
kontinuirano provođenje sustava civilne zaštite.   

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  
Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne 
prijetnje, katastrofe i velike nesreće, te  je stručna potpora načelniku Općine kod rukovođenja i 

zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe.  
 
Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Podgora ("Glasnik" 

službeno glasilo Općine Podgora br. 12/13), temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju 

(«NN» 174/04,79/07 i 38/09.) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 

snaga za zaštitu i spašavanje («NN» br.40/08. i 44/08.), u Stožer zaštite i spašavanja imenovani 
su: 

 
c) TOMISLAV URLIĆ, zamjenik načelnika, za načelnika Stožera, 
d) IVO MIHALJEVIĆ, predsjednik vijeća Općine Podgora, za člana Stožera, 
e) STJEPKO MRSIĆ, zapovjednik postrojbe DVD Podgora, za člana Stožera, 
f) MILJENKO LUCIJETIĆ, potpredsjednik vijeća Općine Podgora, za člana Stožera 
g) SANJA LULIĆ, djelatnica PUZS Split, za člana Stožera, 
h) ANTE JURČEVIĆ, predstavnik Policijske postaje Makarska,  
i) DARKO GRANIĆ, liječnik iz zdravstvene ustanove,  
j) TONĆI BUŠELIĆ, tajnik HGSS-a, stanica Makarska 

 
Donoseni Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Podgora potrebno je kontinuirano 
ažurirati.  
Do osnivanja stožera civilne zaštite Općine Podgora mjerodavan je Stožer zaštite i spašavanja 

Općine Podgora,  te je članove stožera potrebno upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne 
zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) odnosno sa mjerama sustava civilne zaštite,  

ustrojavanjem sustava civilne zaštite,  djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava 

civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu 

civilne zaštite.  
 

U rokovima propisanim Zakonom o civilnoj zaštiti („Narodne novine“ broj 82/15) donijet će se 

provedbeni akti, te do tada ostaju na snazi slijedeći dokumenti donijeti  na temelju Zakona o 

zaštiti i spašavanju: 
- Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Podgora (« Glasnik» 
službeno glasilo Općine Podgora br. 12/11) 
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za 

zaštitu i spašavanje na području Općine Podgora 
- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, 

nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Podgora (« Glasnik» 
službeno glasilo Općine Podgora br. 12/11) 
- Plan zaštite i spašavanja za Općinu Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora 

br. 2/12) 
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- Plan civilne zaštite za Općinu Podgora, («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora br. 
2/12) 

 
    
 
 
 
 
  POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

 
Postrojbe civilne zaštite: 
Tijekom druge polovice 2016. godine nakon popune opremanja i obuke, a u svrhu povećanja 

spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je izvršiti 

smotriranje postrojbi civilne zaštite.  
U suradnji sa DUZS/PUZS Split, potrebno je kontinuirano vršiti popunjavanje postrojbi 

civilne zaštite sa vojnim obveznicima starim do 55. godina života  (promjene prebivališta, 

umrli, invalidi, bolesni i sl.), kao i njihovu smotru i edukaciju. 
Potrebno je opremiti postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa 

raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom.  
 

Povjerenike civilne zaštite potrebno je upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 82/2015) a prije svega sa 
- djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite  
- obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih 

obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite  
- obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća  
Rok za izvršenje navedenog je druga polovica 2016. godine. 

2. VATROGASTVO:  
Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od 
požara u postrojbi DVD-a Podgora. 
Posebna usavršavanja zaposlenika DVD-a: pružanje prve pomoći, u prometnim intervencijama, 

radovima na vodi, intervencijama u slučaju potresa  
Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatrogastva, te kontinuirano provoditi 
njihovo osposobljavanje.   
U području rada sa članstvom DVD-a posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj 

mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima. 
Sredstva za financiranje DVD-a Podgora planiraju se temeljem članka 43.-45. Zakona o 
vatrogastvu. 
U proračunu Općine Podgora za financiranje rada i djelovanja DVD-a Podgora za 2016. godinu 
planirano je 550.000,00 kuna. 
 

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  
Udruge građana od značaja za sustav civilne sa područja Općine Podgora su: 
 
- POMORSKA ŠPORTSKA RIBOLOVNA DRUŠTVA: 
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     «Kanjac», «Cipal», «Skuša», «Škrpun» i «Gira» 
-Lovačko društvo  «Kamenjarka» 
Udruge građana će sukladno osiguranim financijskim sredstvima nabavljati opremu koja će se 

moći, uz već postojeću, koristiti i u druge svrhe u slučaju izvanrednih situacija. 
 
 
 
 
4. PRAVNE OSOBE KOJE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

Pravne osobe koje su odlukom izvršnog tijela Općine Podgora određene od interesa za sustav 
civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama ovog Zakona, posebnih propisa i 

njihovih općih akata.  
 

5. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA  
U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska 

podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, sustav uzbunjivanja pokazao se vrlo bitnim 

čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:  

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s 

normama u Europi, 
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća   i 

katastrofa. 
 

6. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA  
 
Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti stanovnika kao sudionika sustava civilne 
zaštite, te iz tog razloga potrebno kontinuirano vršiti:  
- upoznavanje stanovnika sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim  
odborima te putem web stranice Općine,  
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i 

katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i požarima, 
 

7. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  
 
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za 

osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. 

Financiranje sustava civilne zaštite po prijedlogu Proračuna Općine Podgora za 2016. godinu je 
slijedeće: 

 
Redni 
broj 

Opis pozicije Planirano u 2015. 
god. (kuna) 

1. Civilna zaštita  
5.000,00 kn 

2. VATROGASTVO 
DVD Podgora 

 

 
   550.000,00 kn 
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3.  
HGSS 

 

 
    8.000,00 kn 

       
4. Crveni križ   50.000,00 kn 

5. Udruge  0 kn 

 
Ukupno financiranje sustava civilne zaštite za 2017. i 2018. godinu bit će utvrđeno Projekcijom 

proračuna Općine Podgora za navedene godine. 
 

8. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE  
 
Suradnja svih civilne zaštite na području Općine je zadovoljavajuća zbog čega  je u 2016. godini 
ovu  suradnju potrebno unaprijediti. 
Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama civilne zaštite 

potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva.  
 

                                                                                 
                                                                             PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

                                                                         Ivo Mihaljević, v.r. 
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Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj  

82/15.) i članka 32. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝, br. 5/09, 9/09 i 3/13), a na 

prijedlog načelnika uz mišljenje Stožera zaštite i spašavanje Općine Podgora, Općinsko vijeće 

Općine Podgora na 31. sjednici održanoj 16. veljače 2016. godine, donosi: 
 
 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OPĆINE PODGORA ZA RAZDOBLJE OD 2016. GOD. - 2019. GOD. 
 
 

I. 
1. UVOD: 
 
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015.) određeno je da  sustav civilne 

zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i 

financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne 
zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno 

nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa  te zaštite i spašavanja 

građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica 

prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i 

ratnih razaranja. 
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj  razini te povezuje resurse i 

sposobnosti sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 

katastrofa, pružanja brzog odgovora  na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica 

velike nesreće ili katastrofe. 
Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 

može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, infrastrukturalne i sigurnosne 

poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati veće posljedice od utjecaja ugroze 

koja je već nastupila. 
Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od velikih 

nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog 

sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima 

će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i 

spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih 

snaga.  

2. SMJERNICE 
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2.1. SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
 
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne 

zaštite:  
1.Stožer civilne zaštite  
2.operativne snage vatrogastva 

3.operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 
4. operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja  

5. udruge 
6. postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

7. koordinatori na lokaciji 
8. pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 6. Zakona o civilnoj zaštiti načelnik je odgovoran za 

osnivanje operativnih snaga civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja 

sustava civilne zaštite te sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 2. navedenog Zakona donosi 

plan odnosno vrstu i način provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite. 
Općina Podgora će sukladno članku 20. stavak 2.  Zakona o sustavu civilne zaštite  zajedno sa 

operativnim snagama civilne zaštite voditi i ažurirati bazu podataka o pripadnicima i resursima 
operativnih snaga, te o promjenama dostavljati podatke Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje  

putem Područnog ureda Split. 
 
2.2 STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  
Budući da do donošenja ovih smjernica čelnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje nije donio 

Pravilnik kojim će se odrediti sastav stožera, način rada kao i uvjeti imenovanja načelnika, 

zamjenika i članova stožera načelnik će po donošenju navedenog Pravilnika osnovati stožer 

civilne zaštite Općine Podgora. 
Članovi stožera civilne zaštite obvezni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava 

za zaštitu i spašavanje prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite. 
Do osnivanja stožera civilne zaštite Općine Podgora mjerodavan je Stožer zaštite i spašavanja 

Općine Podgora te ih je potrebno upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 82/2015) odnosno sa mjerama sustava civilne zaštite,  ustrojavanjem 

sustava civilne zaštite,  djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, 

sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite.  
 
2.3. SNAGE VATROGASTVA 
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u 

sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje 

vatrogastva (temeljni zakoni Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) i Zakon o vatrogastvu (NN 

139/04, 174/04, 38/09, 80/10) te pravilnici http://www.arhitekti-hka.hr/hr/zakoni-
propisi/popis/zastita/od-pozara/). 
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Planom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozije Općine Podgora, koju je izradio ZAST  
d.o.o sa sjedištem u Splitu, Tončićeva 2/I( « Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora br. 20/13) 
prikazan je stvarni broj, veličina, smještaj i ustroj dobrovoljnog vatrogasnog društva te njihovo 

područje djelovanja i odgovornosti sukladno Pravilniku o planu ZOP (NN 51/12). 
Pravilnikom o minimumu tehničkih sredstava i opreme propisan je minimum tehničke 

opreme i sredstava potreban da bi vatrogasne postrojbe mogle obavljati vatrogasnu djelatnost 
sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.  
Procjenom ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Podgora, koju je izradio 
ZAST  d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Tončićeva 2/I( « Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora br. 

20/13) utvrđena  je razina ugroženosti od požara i/ili tehnološke eksplozije i zaštitne mjere, dano 

je stručno mišljenje o postojećem stanju, ustroju službe za zaštitu od požara te dobrovoljne 
vatrogasne postrojbe, napravljena numerička analiza požarne ugroženosti te predlažene mjere – 
dakle procjenom je određen potreban broj vatrogasaca za ugroženo područje, a po prije 

navedenom pravilniku opremljena postrojba i određena vrsta i veličina postrojbe. 
U razdoblju od 2016. do 2019. godine potrebno je provoditi različite oblike osposobljavanja 

vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih sve prema Pravilniku o programu 
osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94), prema Pravilniku o programu 
osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94) kao i prema članku 28., st. 2 

Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09, 80/10). 
Vatrogasnom djelatnošću razumijeva se i osposobljavanje vatrogasaca te njihovo sudjelovanje 
u vježbama, natjecanjima i sl. kao i redovito obavljanje liječničkih pregleda sukladno posebnim 

propisima. 
Posebnu pažnju treba posvetiti radu sa vatrogasnom mladeži kao mogućim budućim 

vatrogascima, ali se ne smije zanemariti ni edukacija građana posebno poljoprivrednika u vezi 

spaljivanja biljnog otpada zbog  mogućnosti izbijanja požara na otvorenim prostorima, ali i 

štetnosti na okoliš. Potrebno je osvijestiti, upoznati javnost i provoditi preventivne aktivnosti u 

svrhu povećanja sigurnosti i smanjiti opasnost (ili rizike) od nastanka požara. 
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.) u razmatranom periodu 

potrebno je: 
 donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 

  izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 

 donijeti plan motrilačko dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti otvorenog 

prostora. 

 plan zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave usklađivati 

najmanje jednom godišnje s novonastalim uvjetima. 

 prema čl. 17. Zakona u cilju održavanja i provjere provedbe preventivnih mjera zaštite od 

požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe održavaju 

protupožarne vježbe, na način i u vremenu koje odredi ministar. 

     
2.4. SNAGE CRVENOG KRIŽA 
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Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradsko društvo Crvenog križa Makarska koje je 

temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama u 

izvršavanju obveza sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, 

Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima. 
Osim navedenog Gradsko društvo Crvenog križa  traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć 

za potrebe na području svog djelovanja, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju 

velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja i epidemija.  
Gradsko društvo Crvenog križa Makarska je nadležno za provođenje svih humanitarnih 
poslova. Društvo ima i nekoliko aktivista sa područja Općine, ima Klub dragovoljnih darivatelja 

krvi i članstvo može uključiti u sve programe za osposobljavanje i usavršavanje stanovništva 

svih dobnih skupina za potrebe zaštite i spašavanja. U određenom trenutku mogu aktivirati 

ekipe za dobrovoljno darivanje krvi i pružanje prve pomoći, ekipu za spašavanje iz vode i 

prevenciju nesreća na vodi, ekipu za službu traženja i ekipu za pripremu izmještajnih centara.  
     Gradsko društvo Crvenog križa Makarska pokriva cjelokupno Makarsko područje. 
     U svom sastavu ima: 

k) Službu traženja koja se sastoji od 5 članova; 
l) Postrojbu prve pomoći, 5 ekipa sa po 5 članova (25 pripadnka) 
m) Postrojbu za zbrinjavanje stanovništva sa 3 ekipe po 5 članova (15 pripadnika); 
n) Postrojbe za obilazak starih i nemoćnih sa 2 ekipe po 5 članova (10 pripadnika); 

Općina Podgora nastaviti će sa financiranjem Gradskog društva crvenog križa sukladno     

važećim propisima. 

 
   2.5. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA 
 

Stanica Makarska broji 32 člana; od toga 8 spašavatelja, 14 pripravnika i 10 vanjskih suradnika. 
Pripadnici GSS-a vrhunski su obučeni za spašavanje iz najnepristupačnijih terena i objekata, 

svoj rad obavljaju dobrovoljno i spremni su na intervenciju 24 sata dnevno, djeluje na području 

gradova Makarske, Vrgorca i Imotskog. 
HGSS - stanica Makarska raspolaže s potražnim timovima, letačkim timom, medicinskim 

timom s liječnikom i licenciranim ITLS spašavateljima, roniocom za tehničko ronjenje do 100 

metara dubine i za speleo-ronjenje. Kao dio sustava službe Stanica ima na raspolaganju 

potražne timove s psima za traganje i spašavanje unesrećenih. 
Hrvatska gorska služba spašavanja stanica Makarska je operativna snaga sustava Civilne 

zaštite i kao javna služba organizira, unapređuje i obavlja djelatnost spašavanja i zaštite 

ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima, i u drugim izvanrednim 

okolnostima kada je potrebno primijeniti posebno stručno znanje, tehniku i opremu 

namijenjenu spašavanju u planini. 
HGSS je prema Standardnom operativnom postupku nositelj traganja i spašavanja u 

neurbanim područjima Republike Hrvatske, kao i jedan od sudionika u zaštiti i spašavanju 

u prometnim nesrećama na cestama. 
Općina Podgora je sklopila sa HGSS stanicom Makarska Sporazum o zajedničkom interesu i 

dugoročnoj suradnji u provedbi Programa traganja i spašavanja na području Općine Podgora na 

neodređeno vrijeme (broj 2147/05-07/1 od 14. travanj 2007. godine). 
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  2.6. UDRUGE 

Na području Općine Podgora djeluju udruge koje različitim aktivnostima njeguju specifična 

znanja i vještine koje mogu unaprijediti učinkovitu provedbu mjera zaštite i spašavanja u 

sustavu civilne zaštite.  
Potrebno je ažurirati popis udruga od značaja za sustav civilne zaštite te ih dodatno financirati 
kako bi svojim aktivnostima što kvalitetnije osposobljavali svoje članove i nabavljali opremu 

koja će se koristiti za njihovu redovnu aktivnost ali će biti važna i u slučaju izvanrednih 

situacija. Udruge koje su od interesa za sustav civilne zaštite npr. zajednica tehničke kulture, 

izviđači, planinarsko društvo, pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite i svojim 

sposobnostima nadopunjuju sposobnost temeljnih operativnih snaga. 
Za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa Općina Podgora organizirati 

će po potrebi i sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite. 
   
   Udruge građana od značaja za sustav civilne sa područja Općine Podgora su: 
     - POMORSKA ŠPORTSKA RIBOLOVNA DRUŠTVA: 
     «Kanjac», «Cipal». «Skuša», «Škrpun» i «Gira» 

- LOVAČKO DRUŠTVO:  «Kamenjarka» 
- RONILAČKI KLUB:  «Birgmaiersub» 
 

   2.7. POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 
Na snazi su Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Podgora (« 
Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora br. 12/11) i Odluka o određivanju operativnih snaga 

zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine 

Podgora ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br. 1/12) koje je na temelju Procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i 

posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Podgora, donio načelnik Općine 

Podgora.  
Postojeće snage civilne zaštite su djelomično osposobljene, nisu opremljene, nije izvršeno  

smotriranje postrojbe i povjerenika CZ. 
 
Skupina Općine Podgora – 27 pripadnika CZ (postrojba opće namjene) 
   (1 zapovjednik, 1 dozapovjednik i 5 ekipa (25 pripadnika)   

   2 ekipe     – 10 pripadnika CZ (Podgora) 
                  ekipa     – 5 pripadnika CZ  (Drašnice) 
                  ekipa     – 5 pripadnika CZ (Živogošće) 

             ekipa     – 5 pripadnika CZ (Igrane) 
              
Povjerenik civilne zaštite  

Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje načelnik za pojedine mjesne odbore i 

naselja Općine Podgora sukladno članku 34. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite. 
Povjerenici i zamjenici 

 Sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera 

osobne i uzajamne zaštite, 
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  Daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 

mobilizacije radi sudjelovanju u sustavu civilne zaštite 
 Sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera 

civilne zaštite 
 Organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina 
 Provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na 

području svoje nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite.  
 

Povjerenici CZ-a Općine Podgora - 6 pripadnika 
Zamjenici povjerenika CZ-a Općine Podgora  - 6 pripadnika 

 
Za navedeno ustrojstvo civilne zaštite Općine, treba: 
Osigurati financijska sredstva u Proračunu Općine za opremanje, osposobljavanje i 
uvježbavanje, sukladno Pravilnicima koje je donio ravnatelj Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje; 
Osposobiti i opremiti sve pripadnke civilne zaštite. 

 
     2.8. KOORDINATOR NA LOKACIJI 
 

Koordinator na lokaciji procjenjuje situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s 
mjerodavnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne 

zaštite. 
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje odlukom 

načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite po osnivanju 

operativnih snaga civilne zaštite. 
 
     2.9. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU  CIVILNE ZAŠTITE  

 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuju se odlukom predstavničkog tijela, a 

na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu 

civilne zaštite. 
Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima izraditi 

plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno 

odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih akata. 
Sa pravnim osobama koje se civilnom zaštitom bave u redovnoj djelatnosti na području Općine 

Podgora koje će poradi nekog interesa zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara Općine Podgora dobiti zadaće, potrebno je održati sastanak na kojem će se 

razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.  
 

  Pravne osobe od značaja za sustav civilne na području Općine Podgore su: 
 
 -     HEP – Distribucija – Ispostava Makarska,  
- Vodovod KP Makarska, Makarska, 
- HMP SD Županije, Ispostava Makarska,  
- Dom zdravlja, Ispostava Makarska, 
- Nastavni zavod za javno zdravstvo, Ispostava Makarska, 
- Veterinarska stanica Makarska, 
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- Centar za socijalnu skrb Makarska, 
- Županijske ceste – Ispostava Makarska, 
- Hrvatske vode – Ispostava Vrgorac-Makarska, 

 -     Hrvatske šume Ispostava Makarska. 
 

  
 
 
 
   3. PROCJENA RIZIKA I PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE 
 

Općina Podgora donijet će Procjenu rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite 

temeljem članka 97. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite u roku od dvije godine od dana 

stupanja na snagu pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa, pravilnika o 
mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju i  pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati 
ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite. 
 
Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja doneseni temeljem Zakona o zaštiti i 

spašavanju ostaju na snazi do donošenja procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite. 
 

II. 
 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Podgora za period 2016. god. - 
2019. god. stupaju na snagu 8 dana od dana objave u "Glasniku" službenom glasilu Općine 

Podgora.  
 
 
KLASA: 810-01/16-01/4                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-1  
Podgora, 16. veljače 2016. godine 
 

                                                                                            PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
 

                                                                                           Ivo Mihaljević, v. r. 
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Na temelju članka 3. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (˝Narodne novine˝,  br. 92/10) i članka 

26. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝, br. 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) Općinsko 

vijeće Općine Podgora, na svojoj  31. sjednici održanoj 16. veljače 2016. godine, donijelo je: 
 

                           PREVENTIVNO-OPERATIVNI PLAN 
ZAŠTITE OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA OTVORENOM 

PROSTORU OPĆINE PODGORA U 2016. GODINI 
 

I .    OPĆE ODREDBE 
 
1. Ovim Planom se utvrđuje organizacija, mjere, radnje, postupci, prava i dužnosti Općine 

Podgora,  poduzeća, ustanova, vatrogasnih i drugih organizacija i građana (u daljnjem tekstu: 
nositelji obveza) u provođenju preventivnih i operativnih mjera zaštite i gašenja šumskih i drugih 

požara na otvorenom prostoru Općine Podgora  u 2016. godini. 
 
2. Zaštita od šumskih požara je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Zasniva se na 
načelima samozaštite, međusobne suradnje i solidarnosti između nositelja obaveza na području 

općine i susjednih općina Makarskog primorja, te susjednih gradova i općina.      
 
3. Ovim Planom zaštite od šumskih požara naročito se reguliraju radnje i postupci za razdoblje od 
1. lipnja do 30. rujna, kada je područje Općine Podgora, najviše i ugroženo od šumskih požara. 
 
4. Zavisno o klimatskim prilikama provođenja mjera iz ovog Plana može otpočeti i prije, odnosno 

nakon isteka navedenog razdoblja o čemu će odlučiti Općinsko vijeće, a na prijedlog 

Zapovjedništva DVD-a Općine Podgora. 
 
5. Na gašenju šumskih i drugih požara najprije se angažiraju redovne vatrogasne snage s područja 

općine i vatrogasne snage s područja Makarskog primorja. Po potrebi, na gašenju će se angažirati 

snage, materijalno tehnička sredstva i oprema od značenja za gašenja šumskih požara. Ako se 

šumski požar ne može učinkovito gasiti sa navedenim snagama, zatražiti će se pomoć susjednih 

gradova i općina preko nadležnog županijskog zapovjedništva. 
 
6. Nositelji obveze provođenja preventivnih, a naročito operativnih mjera osiguravaju u stalnoj 

pripravnosti materijalno tehnička sredstva i opremu za gašenje požara, a u okviru raspoloživih 

financijskih sredstava.                                                
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II. OSIGURANJE NORMATIVNIH I OPĆIH PREPOSTAVKI ZA 

OSTVARIVANJE PROGRAMA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
7. Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara Općine Podgora izradio je ZAST  d.o.o. sa 

sjedištem u Splitu, Tončićeva 2/I. Nositelj zadatka: Općinsko vijeće Općine Podgora. 
 
8. Izraditi planove, te postaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja fizičkog osiguranja i drugih 

oblika preventivne zaštite građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i 

širenja požara, uključujući i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka u tim 

građevinama ili površinama u vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje požara. 
 
          Nositelj zadatka: Općinsko vijeće Općine Podgora 
 
          Sudjelovatelji:     Vlasnici i korisnici građevina i prostora 
 
          Rok:                    31. svibnja  2016. godine. 
 
9. Ustrojiti motrilačku i dojavnu službu s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara, 

te osigurati potrebita dežurstva na području Općine Podgora. 
 
        Nositelj zadatka: Općinsko vijeće Općine Podgora i Javno poduzeće Hrvatske 
                                   šume - Šumarija Makarska 
 
        Sudjelovatelji:     DVD Podgora i Sektor zaštite od požara PU SD 
 
        Rok:                     31. svibnja 2016. godine 
 
10. Ustrojiti povremene izviđačko-preventivne patrole, koje na licu mjesta poduzimaju mjere za 
uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno povremeno otkrivaju, javljaju i počinju gasiti 

požar u samom začetku.  
 
        Nositelj zadatka: Općinsko vijeće Općine Podgora, Javno poduzeće Hrvatske 
                                     šume - Šumarija Makarska, DVD Podgora 
                                                           
        Sudjelovatelj:      Policijska postaja Makarska 
 
        Rok.                    31. svibnja 2016. godine 
 
11. Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu 

izradu prosjeka radi zaustavljanja širenja šumskih požara. 
 
        Nositelj zadatka:   Općinsko vijeće  Općine Podgora 
 
        Sudjelovatelj:         Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora 
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        Rok:                        31. svibnja 2016. godine 
 
III. PROVEDBA PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI NA OTKLANJANJU 
OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA TE TEHNOLOŠKIH 
EKSPLOZIJA 
12. PROCJENA UGROŽENOSTI OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA OTVORENOM 
PROSTORU 
 
Područje Općine Podgora je ugroženo od šumskih požara, posebno u tijeku ljeta 
i suhim razdobljima tijekom cijele godine. 
 
Najugroženija područja su: 
 
ŠUME NA PODRUČJU OD GORNJE PODGORE DO STAZE I PODRUČJE 

MURAVE U ŽIVOGOŠĆU 
 
Navedeni šumski kompleksi predstavljaju šumsku biogenezu u kojoj dominira 
alpski bor s primjesama čempresa, pinjola i niskog raslinja, te su lako zapaljivi.  
 
U pogledu tih spoznaja potrebito je provoditi maksimalno pojačane preventivne  
mjere u cilju sprečavanja nastanka požara, jer i najmanji propust može izazvati 
katastrofalne posljedice za navedene šumske komplekse, pa i šire. 
                                                       
ZAKLJUČAK: 
 
Iz izloženog stanja strukture i količine, te specifičnih karakteristika općine, opisanih šuma, zbog 

toga će se preventivne i operativne mjere zaštite od šumskih požara provoditi primjereno značenju 

šume i specifičnim uvjetima dotičnog prostora, tijekom cijele godine, a naročito u razdoblju od 1. 

lipnja do 30. rujna 2016. godine. 
 
MJERE: 
 
Uspostavlja se dežurstvo jednog polu odjeljenja DVD Podgora( 3 vatrogasca ) u vatrogasnom 

domu Podgora i jednog polu odjeljenja Županijske vatrogasne zajednice (3 vatrogasca) u 
Živogošću, sve u vremenu od 1. lipnja  do 30. rujna 2016. godine. 
     Izvršitelji: DVD Podgora i Županijska vatrogasna zajednica. 
 
13. MOTRILAČKO DOJAVNA SLUŽBA  
 
Motrilačko dojavna služba će se ustrojiti u suradnji Općine Podgora i Javnog poduzeća Hrvatske 
šume- Šumarija Makarska. U motrenju i dojavi dužni su sudjelovati i slijedeći nositelji obaveza: 

Hrvatska elektroprivreda - pogon Makarska, VIII PP Makarska, Centar za obavješćivanje 

Makarska, te ostala poduzeća i ustanove kao i svaki građanin koji primijeti požar. 
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MOTRILAČKE POSTAJE 
A./ ZAGON  
B./ MURAVA  
    U periodu od 1. lipnja do 30. rujna u vremenu od 00,00 do 24,00 na osmatračnicama 
   Izvršitelj: Javno poduzeće Hrvatske šume - Šumarija Makarska 
 
 
14. IZVIĐAČKO PREVENTIVNE PATROLE 
 
Radi poduzimanja pravovremenih mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno 
otkrivanju, javljanju i početnom gašenju požara u samom početku uspostavljaju se Izviđačko 

preventivne patrole i to: 
ŠUMA DRAČEVAC 
Uspostavlja se stalna patrola Šumarije Makarska od 15. lipnja do 30. rujna u vremenu od 08.00 do 
21.00 sati. 
 
     Izvršitelj: Šumarija Makarska 
 
15. U slučaju nastajanja većih požara kada je potrebito angažiranje teških građevinskih strojeva, 

izvršiti će se angažiranje privatnih poduzeća i obrta s područja susjednih jedinica lokalne 

samouprave, jer na području Općine Podgora nema građevinske mehanizacije. 
Angažiranje strojeva izvršit će se na zahtjev zapovjednika požarišta, preko osobe koju ovlasti 

Općinsko vijeće Općine Podgora. 

IV. POSEBNE MJERE 
 
16. Izvršiti pregled stanja na hidrantskoj mreži regionalnog vodovoda na području općine i 

mjesnim hidrantskim mrežama, te otkloniti moguće nedostatke i o stanju izvijestiti Općinsko vijeće 

Općine Podgora. 
        Izvršitelj: “ Vodovod “ Makarska 
     
17. Sve protiv požarne putove na području općine dovesti u stanje prohodnosti, te izvršiti 

zaprečivanje ulaza isti, kako bi se onemogućilo korištenje istih. 
               Izvršitelj: Općinsko vijeće Općine Podgora i 
                              JP Hrvatske šume - Šumarija Makarska 
 
18. U danima vrlo velike opasnosti od nastojanja šumskih požara i vjetra kojem brzina prelazi 10.7 

metara u sekundi, kada dolazi do brzog širenja i nastajanja požara, obavezno se provode pojačane 

mjere zaštite od strane pojedinih nositelja obaveze ovog plana i to: 
- DVD Podgora pojačava mjere zaštite od požara uvođenjem dodatnih snaga, kako u DVD-u 
Podgora tako u šumskim kompleksima na području općine. 
- JP Hrvatske šume - Šumarija Makarska vrši pojačani nadzor u motrilačkoj i izviđačkoj patrolnoj 

službi na području općine 
- “ Vodovod “ Makarska uvodi dežurnu ekipu za opsluživanje hidranata na regionalnom vodovodu. 
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- HEP - pogon Makarska vrši pojačano dežurstvo za slučaj angažiranja na terenu. 
                                                 

V.  UPOTREBA SNAGA I MTS 
19. Osnovne snage za gašenje požara na području općine je DVD  Podgora, a dodatne snage su 

DVD-i s područja Makarskog primorja. 
Zapovjednik postrojbe procjenjuje mogućnost gašenja požara raspoloživim snagama, te ako 

procjeni da to nije u mogućnosti poziva vatrogasna društva s područja Makarskog primorja. Ako su 

i te snage nedostatne traži preko područnog zapovjednika pomoć u ljudstvu i tehnici od ostalih 

vatrogasnih postrojbi prema Planu upotrebe  Splitsko - Dalmatinske županije i obavještava 

Načelnika Općine Podgora.   
Ako požar poprimi razmjere elementarne nepogode koju proglašava Župan Splitsko-Dalmatinske 
županije na prijedlog Načelnika Općine Podgora na temelju prosudbe zapovjednika požarišta, u 

gašenju se angažiraju i građani. 
Svim aktivnostima na zaštiti i spašavanju rukovodi vatrogasni zapovjednik temeljem Zakona o 

vatrogastvu i Plana upotrebe snaga.  
Kompletnu logističku potporu ( prijevoz ljudstva, ishranu, zdravstveno zbrinjavanje, gorivo i 

mazivo) snagama za gašenje osigurava Općina Podgora. 

VI. FINANCIRANJE 
 
20. Financiranje provođenje mjera zaštite i gašenje šumskih požara redovnim vatrogasnim 

snagama osigurava se iz proračuna Općine. 
 
21. Preventivno operativno dežurstvo iz točke 8. po utvrđenom rasporedu osigurava se iz 
proračuna Općine Podgora. 
 
22. Pokriće troškova nastalih pri gašenju šumskih  požara koji su poprimili veće razmjere i 

elementarne nepogode, osigurava nositelj zaštite od požara u skladu sa Zakonom o elementarnim 

nepogodama, Zakonom o vatrogastvu i drugim propisima. 
 
23. U slučaju angažiranju snaga s područja Županije i šire, sredstva za pokriće troškova osigurat će 

se iz proračuna Općine Podgora. 
                                                
VII.  ZAVRŠNE ODREDBE 
 
24. U slučaju da šumski požar poprimi razmjere elementarne nepogode, Općinsko vijeće Općine 

Podgora zapovjedit će poduzimanje i drugih neophodnih mjere koje nisu utvrđene ovim Planom, a 

po prijedlogu zapovjednika. 
 
25. Svi nositelji obaveza Plana dužni su svoje obaveze izvršiti do 15. svibnja 2016.god. i o tome 
obavijestiti  Općinsko vijeće Općine Podgora. 
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26. Ovisno o hidrometeorološkim prilikama, odnosno stupnju opasnosti od šumskih požara, 

pojedine odredbe iz ovog Plana mogu se mijenjati o čemu će odlučivati Općinsko vijeće Općine 

Podgora, a na prijedlog zapovjedništva DVD-a.  
 
27. Sastavni dio ovog plana je Plan zaštite šuma Šumarije - Makarska. 
 
KLASA: 214-02/16-01/1                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-1  
Podgora,16. veljače 2016. godine                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                         Ivo Mihaljević, v. r. 
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i na 

temelju članka 32. Statuta Općine Podgora („Glasnik“ službeno glasilo Općine Podgora, broj 5/09, 

9/09, 3/13 i 3/15), Općinsko vijeće Općine Podgora je na svojoj 31. sjednici održanoj 16. veljače 

2016. godine donijelo  
 

PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA ZA 2016. GODINU 

 
UVOD 
 

Općinsko vijeće Općine Podgora je usvojilo Procjenu ugroženosti od požara koja je temelj, 

sukladno članku 13. stavku 4. Zakona, za donošenje Provedbenog plana za unapređenje zaštite od 

požara za područje Općinu Podgora za 2016. godinu.  
 

I. 
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Podgora Općinsko vijeće Općine 

Podgora donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Podgora za 

2016. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).    
 
                                                                   II. 
 
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Podgora potrebno je u 2016. 

godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 
 

1. ORGANIZACIJSKE MJERE 
 

1.1.Vatrogasne postrojbe 
a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara 

osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. Za obavljanje aktivne vatrogasne 
djelatnosti najmanje 10 dobrovoljnih vatrogasaca mora imati tjelesnu i duševnu 

sposobnost 
Izvršitelj zadatka: Općina Podgora 

b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je 

osigurati stalno vatrogasno dežurstvo. 
Izvršitelj zadatka: DVD Podgora 
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1.2.Normativni ustroj zaštite od požara 
a) Uskladiti Preventivno operativni plan zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom 

prostoru Općine Podgora za 2016. god. 
Izvršitelj zadatka: Općina Podgora, rok: jednom godišnje 

b) Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora 
Izvršitelj zadatka: Načelnik Općine Podgora, rok: jednom godišnje 
 
 
 

2. TEHNIČKE MJERE 
 

2.1.Vatrogasna oprema i tehnika 
Sukladno Procjeni zaštite od požara potrebno je u 2016. godini nabaviti, u skladu sa 

objektivnim fiskalnim mogućnostima, komplet osobne zaštitne opreme za 10 

vatrogasaca kako bi se postigla minimalna opremljenost za dobrovoljnih vatrogasaca. 
Prvenstveno treba osigurati komplete za šumske požare, vatrogasne čizme, vatrogasne 

kombinezone, vatrogasne opasače te kacige za šumske požare.  
Izvršitelj zadatka: DVD Podgora. 
 

3. URBANISTIČKE MJERE 
 

3.1.U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) 
ovisno o razini prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara 

sukladno važećim propisima. 
Izvršitelj zadatka: Općina Podgora 
 

3.2.U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine 

bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih 

osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije. 
Izvršitelj zadatka: Općina Podgora 

 
4. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

 
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, 

nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane 

opasnosti od požara. 
Izvršitelj zadatka: Općina Podgora 
 

b) Gusterne i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na 

otvorenom prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila 

održavati prohodnima. 
Izvršitelj zadatka: Općina Podgora, fizičke i pravne osobe koji su vlasnici zemljišta na 

kojem se nalaze pričuve vode za gašenje 
 

c) Obvezan je nadzor i skrb nad županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz 

cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa 
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tako i zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara po njemu. Stoga je obavezno čišćenje 

zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle 

izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje. 
Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste Splitsko-dalmatinske županije, Općina 

Podgora 
 
 
 
 

5. FINANCIJSKA KONSTRUKCIJA 
 

5.1. Planirana sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti u Proračunu Općine Podgora 

za 2016. godinu iznose 550.000,00 kn.  
  

III.  
 

Ovaj Provedbeni Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku“ službenom 

glasilu Općine Podgora. 
 
KLASA: 214-02/16-01/2                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-1  
Podgora, 16. veljače 2016. godine 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

                                                                                                          Ivo Mihaljević, v.r.         
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Podgora (“Glasnik Općine Podgora“ broj 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15 ) 

i članka 19. Odluke o grobljima (“Glasnik Općine Podgora“ broj 6/07), Općinsko vijeće Općine 

Podgora na svojoj 31. sjednici održanoj dana  16. veljače 2016. godine donijelo je: 
 

ODLUKA 
o visini cijene grobnice na Novom groblju u Podgori 

 
 

Članak 1. 
 

 Općina Podgora će izgraditi grobnice, odnosno proširiti Novo groblje u Podgori (IV. faza 

gradnje). 
 

Članak 2. 
 

 Planira se izgradnja 22 grobnice, od toga 20 jednorednih, 1 dvoredna i 1 zajednička. 
 

Članak 3. 
 

 Temeljem kriterija iz članka 19. Odluke o grobljima (“Glasnik Općine Podgora“ broj 6/07) 
utvrđuje se da je cijena izgrađenih grobnica po kojima će se prodavati kako slijedi; 
 

 jednoredne ..................................... 23.000,00 kn 
 dvoredne..........................................40.000,00 kn 

 
Članak 4. 

 
Cijenu grobnice je moguće platiti u dva obroka, na način da se prvi koji iznosi polovinu cijene 

plaća prilikom potpisivanja ugovora o kupnji iste, a druga polovica nakon završetka radova, prema 

redoslijedu prvenstva zaprimljenih zahtjeva. 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Glasniku» Općine Podgora.  
 
     
KLASA: 363-05/16-01/2                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-1  
Podgora, 16. veljače 2016. godine 
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                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                             Ivo Mihaljević, v.r. 
   

 
 
 
 
Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Općine 

Podgora ("Glasnik Općine Podgora" broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15), Općinsko vijeće Općine 

Podgora, na  31. sjednici održanoj dana 16. veljače 2016. godine donosi: 
 
 

ODLUKU 
o prodaji komunalnog vozila za pražnjenje polupodzemnih kontejnera 

                      
Članak 1. 

  Općina Podgora će prodati komunalno vozila za pražnjenje polupodzemnih kontejnera-
kamiona s nosačima za kontejnere za komunalne potrebe, marke mercedes, diesel, proizvodnja 
1999. godina. 

 
Članak 2. 

        Utvrđuje se procijenjena vrijednost vozila opisanog u članku 1. ove Odluke u iznosu od 

229.408,75 kuna. 
 

Članak 3. 
         Ovlašćuje se Načelnik da provede postupak prodaje vozila opisanog u članku 1. ove Odluke 
po cijeni koja ne može biti niža od one utvrđene u članku 2. ove Odluke. 
 

Članak 5. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Glasniku", službenom glasilu Općine Podgora. 
 
 
 
KLASA: 021-05/16-01/4                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-1  
Podgora, 16. veljače 2016. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:                                                                                                                                                                                                                        
               Ivo Mihaljević, v.r. 
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Na temelju članka 48. stavka 4. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (˝Narodne novine˝, 

br. 10/97, 107/07, 94/13), te članka 32. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝, br. 

5/09, 9/09, 3/13, i 3/15) Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 31. sjednici održanoj 16. 

veljače 2016. godine, donijelo je: 
 

O  D  L  U  K  U 
o izmjeni Odluke o visini upisnine i naknade za boravak djece u Dječjem vrtiću 

˝Morski konjić˝ Podgora  
 

 
Članak 1. 

       
U Odluci o visini upisnine i naknade za boravak djece u Dječjem vrtiću ˝Morski konjić˝ 

Podgora mijenja se članak 2. i sada glasi: 
 

          «Naknada za boravak djece u Dječjem vrtiću ˝Morski konjić˝ Podgora, koji obuhvaća 6-satni 
program, iznosi 410,00 kn mjesečno za jedno dijete. 

Roditelji koji imaju u istom vrtiću dvoje i više djece plaćaju cijeli iznos 
naknade za jedno dijete, a za drugo, treće i svako slijedeće dijete, kao i za dijete s poteškoćama u 

razvoju naknadu plaća Općina Podgora.» 
 

Članak 2. 
          

 Ova Odluka će se objaviti u ˝Glasniku˝ službenom glasilu Općine Podgora, a stupa na 

snagu dana 1. ožujka 2016. godine. 
 
 
 
KLASA: 601-02/16-01/2 
URBROJ: 2147/05-02/01-16-1 
Podgora, 16. veljače 2016. godine 
 
 

                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                               
                                                                   Ivo Mihaljević, v.r. 
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           Na temelju članka 37. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (˝Narodne 

novine˝ br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine 

Podgora˝, broj 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15), Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 31. sjednici 

održanoj 16. veljače 2016. godine, donijelo je sljedeću: 
 
 
     ODLUKU 
 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića « Morski konjić» u Podgori 
 

1. Utvrđuje se da je akt Općinskog vijeća Općine Podgora Suglasnost za imenovanje 
ravnateljice Dječjeg vrtića «Morski konjić» Podgora», Klasa: 021-05/12-01/19, Ur.broj: 
2147/05-02/01-12-1 od 14. prosinca 2012.godine pogrešno naslovljen kao «Suglasnost» 

umjesto «Odluka», te da je istim imenovana ravnateljica Dječjeg vrtića «Morski konjić» u 

Podgori. 

2. Ovom Odlukom utvrđuje se da mandat imenovane ravnateljice Dječjeg vrtića «Morski 
konjić» u Podgori Angele Lucić traje do 14. prosinca 2016. godine. 

      3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u ˝Glasniku˝, službenom 
glasilu Općine Podgora. 

 
 
     KLASA: 021-05/16-01/2                             
     URBROJ: 2147/05-02/01-16-1  
     Podgora, 16. veljače 2016. godine 

 
 
            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                           Ivo Mihaljević, v.r. 
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Izdavač: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora 
Urednik: Marijan Knezović, dipl. oec., tajnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora  
Telefon: 021/603-953 
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