
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PODGORA 

GLASNIK 
s l u ž b e n o    g l a s i l o    O p ć i n e   P o d g o r a 

 

GODINA XXVII              PODGORA, 5. lipnja 2020.                                 BROJ  14 

 

 

SADRŽAJ :                                                                                                                  STR.                                                                                                                          

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

1. Statutarnu odluku o izmjenama statuta Općine Podgora …………………………..…2 

2. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

pružanja usluge premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i blokade 
vozila za koja je dozvoljena blokada na području Općine Podgora…………….…..…4 

3. Odluka o dopuni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti…………6 

4. Odluka o produljenju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti 

pružanja usluga parkiranja vozila na parkiralištima i premještanja nepropisno 
zaustavljenih i parkiranih vozila ………………………………………………………7 

5. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Podgora…………………………………..…8 

6. Odluka o dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada…………………………...10 

7. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Podgorskog komunalca j.d.o.o…11 

8. Odluka o određivanju pravnih osoba od značaja za sustav civilne zaštite za Općinu 
Podgora ………………………………………………………………………………12 

9. Preventivno-operativni plan zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru 

Općine Podgora u 2020. godini ………………………………………………………14 

10. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Podgora za 2020. 

godinu…………………………………………………………………………………20 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj: 98/19) i članka 32. Statuta Općine 
Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br. 05/09, 09/09, 3/13 i 3/15 i 4/18), Općinsko 
vijeće Općine Podgora na 25. sjednici održanoj  5. lipnja 2020. godine donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA  

STATUTA OPĆINE PODGORA 

  
Članak 1. 

 U Statutu Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br. 05/09, 09/09, 3/13, 
3/15 i 4/18) mijenja se članak 7. i glasi: „Dan 8. travnja se svečano slavi i obilježava kao Dan Općine 
Podgora.“ 

Članak 2. 

 U članku 19.stavku 4. riječi: »središnje tijelo državne uprave« u određenom padežu zamjenjuju 
se riječima: »tijelo državne uprave« u odgovarajućem padežu. 

Članak 3. 

 U članku 20. stavku 2.riječi: »središnjem« brišu se. 

Članak 4. 

 U članku 21. riječi: »središnje tijelo državne uprave« u određenom padežu zamjenjuju se 
riječima: »tijelo državne uprave« u odgovarajućem padežu. 

Članak 5. 

 U članku 25. riječi: »središnje« brišu se. 

Članak 6. 

 U članku 34. stavku 2. riječi: „predstojniku ureda državne uprave u županiji (u daljnjem tekstu: 

predstojnik)“ zamjenjuju se riječima: „nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći 
akt“. 

Članak 7. 

 U članku 46., stavku 3., podstavku 15. riječi: „poslova državne uprave, ako su preneseni 
Općini“ zamjenjuju se riječima: „povjerenih poslova državne uprave“. 

 U stavku 3. podstavku 16. ispred riječi: „poslovima“ dodaje se riječ: „povjerenim“. 



3 

 

 

Članak 8. 

 U članku 49. stavku 1. točki 1. riječi: „predstojnika ureda državne uprave u županiji“ 

zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 

  

Članak 9. 

 U članku 55. stavku 1. riječi: „obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na 
Općinu“ zamjenjuju se riječima: „povjerenih poslova državne uprave“. 

Članak 10. 

  U članku 91. u stavku 4. riječi: „su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene 
javne ovlasti“ zamjenjuju se riječima: „je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno 
obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine.“  

Članak 11. 

 U članku 92. riječ: „središnja“ briše se. 

  

Članak 12. 

 U članku 93. riječi: „ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i“  te riječ: 
„središnja“ brišu se. 

  

Članak 13. 

 Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i objavi 

pročišćeni tekst Statuta Općine Podgora. 

 

 Članak 14. 

 Ova Statutarna odluka objavit će se u „Glasniku“, službenom glasilu Općine Podgora, a stupa 
na snagu osmog dana od dana objave, osim članka 1. koji stupa na snagu 1.siječnja 2021.godine. 

 

KLASA: 012-03/20-01/2 

URBROJ: 2147/05-02/01-20-1 

Podgora, 5. lipnja 2020. godine 

 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PODGORA    

             Predsjednik  Općinskog vijeća 
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                                                                                                   Marin Urlić, v.r. 

 

Na temelju članka 38. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17), članka 
5. Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se obavlja na temelju koncesije u Općini Podgora 
("Glasnik" službeno glasilo Općine Podgora br.: 20/19)  i članka 32. Statuta Općine Podgora 
("Glasnik", službeno glasilo Općine Podgora br. 5/09, 9/09, 3/13, 3/15 i 4/18) Općinsko vijeće 
Općine Podgora, na 25. sjednici održanoj 5. lipnja 2020. godine, donijelo je: 

 

ODLUKU 

o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti pružanja usluge 
premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i blokade vozila za koja je 

dozvoljena blokada na području Općine Podgora 

 

I. Poništava se postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti pružanja 
usluga premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i blokade vozila za koja je 
dozvoljena blokada, Evidencijski broj:NK-1/20, Obavijesti o namjeri davanja koncesije 

objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2020/S 01K-0012967 od 

30.03.2020. godine jer nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda. 

 

II. Obrazloženje razloga za poništenje: 

Općina Podgora pokrenula je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

pružanja usluga premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i blokade vozila za 
koja je dozvoljena bloka, objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave, broj objave: 2020/S 01K-0012967 od 30.03.2020. godine. Rok za 

dostavu ponuda je bio zaključno do 5.svibnja 2020. godine do 11:00 sati, bez obzira na način 
dostave. Povjerenstvo za postupak davanja koncesije je uz prijedlog ove Odluke dostavilo 

zapisnik o javnom otvaranju ponuda KLASA: 410-31/20-01/1, URBROJ: 2147/05-01/01-20-

4 od 5.svibnja 2020. godine, čiji je prilog upisnik o zaprimanju ponuda, iz kojeg je razvidno 
da do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla nijedna ponuda, slijedom čega je, u skladu s 
odredbom članka 38. stavka 1. podstavka 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 

69/17) odlučeno kao pod točkom I. ove Odluke. 

 

III. Uputa o pravnom lijeku:  

Protiv Odluke o davanju koncesije ili Odluke o poništenju postupka davanja koncesije 
može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Koturaška 
cesta 43/IV, 10000 Zagreb), neposredno ili preporučenom pošiljkom u roku od 10 dana, 

računajući od dana: 
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Primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda,    
ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja. 

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka nema pravo na žalbu u        

kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. 

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na 

dokaziv način. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, a žalbeni postupak se 
provodi sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Nar.nov.“ br. 120 /16). 

 

IV. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije objavit će se bez odgode u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH na standardnom obrascu i u „Glasniku“, 

službenom glasilu Općine Podgora.“ 

 

KLASA: 410-31/20-01/1 

URBROJ: 2147/05-02/01-20-4 

Podgora, 5. lipnja 2020. godine 

 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

Marin Urlić, v.r.       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i 

članka 32. Statuta Općine Podgora ("Glasnik", službeno glasilo Općine Podgora br. 5/09, 9/09, 3/13, 
3/15 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Podgora je na 25. sjednici, održanoj 5. lipnja 2020., donijelo 

sljedeću  

O D L U K U  

o dopuni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti  

 

Članak 1. 

U Odluci o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti ("Glasnik", službeno glasilo Općine 
Podgora br. 24/18 dodaje se novi članak 5.a koji glasi: 

 „Zbog nastupanja posebnih okolnosti epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-

2 obustavlja se od primjene članak 3. stavak 1. podstavak 1. ove Odluke dok traju te okolnosti, 

odnosno do 15.listopada 2020. godine zbog čega će tu komunalnu djelatnost umjesto Podgorskog 

komunalca j.d.o.o. obavljati Općina Podgora.“ 

 

Članak 2. 

Ova Odluka će se objaviti u "Glasniku", službenom glasilu Općine Podgora, a stupa na snagu 
prvog dana od dana objave.  

 

KLASA: 363-02/20-01/4 

URBROJ: 2147/05-02/01-20-1 

Podgora, 5. lipnja 2020. godine 

 

                                                                                       PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 

              Marin Urlić, v.r. 
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Na temelju članka 62. st. 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17), te članka 
32. Statuta općine Podgora («Glasnik» 5/09, 09/09 i 3/13) Općinsko vijeće Općine Podgora na 
svojoj 25. sjednici održanoj  5. lipnja 2020. godine, donosi: 

 

ODLUKU 

o produljenju Ugovora o koncesiji za 

obavljanje komunalnih djelatnosti pružanja usluga parkiranja vozila na parkiralištima i 
premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila 

 

Članak 1. 

     

           Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Podgora da produlji Ugovor o koncesiji za 
javnu uslugu obavljanja komunalnih djelatnosti pružanja usluga parkiranja vozila na 
parkiralištima i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i blokade vozila za 
koja je dozvoljena blokada na području Općine Podgora KLASA: 410-31/18-01/3, URBROJ: 

2147/05-02/01-18-12 od 11.srpnja 2018. godine sklopljen s koncesionarom STS d.o.o. Split 

na rok do 15.listopada 2020. godine. 

  

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se u „ Glasniku“, službenom glasilu 
Općine Podgora. 

 

KLASA: 410-31/20-01/4 

URBROJ: 2147/05-02/01-20-1 

Podgora, 5. lipnja 2020. godine 

                                                                                   

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                     Marin Urlić, v.r. 
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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 

broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Podgora ("Glasnik", službeno glasilo 
Općine Podgora br. 5/09, 9/09, 3/13, 3/15 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Podgora je na 25. sjednici, 
održanoj 5. lipnja 2020., donijelo sljedeću  

 

O D L U K U 

o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 
na području Općine podgora 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom dodjeljuje se obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Podgora trgovačkom društvu Podgorski komunalac, 
jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Podgori, A.K.Miošića 2, 
OIB: 41555314063 ( dalje u tekstu: Podgorski komunalac j.d.o.o. Podgora), čiji je osnivač i jedini član 
Općina Podgora, odnosno u kojem Općine Podgora ima sve udjele.  

 

Članak 2. 

Podgorski komunalac j.d.o.o. Podgora obavljat će  javnu uslugu iz članka 1. ove Odluke, 
sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje usluge prikupljanja 

miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i odlukama Općinskog vijeća donesenih sukladno tim 
propisima. 

Obavljanje javnu uslugu iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se trgovačkom društvu Podgorski 
komunalac j.d.o.o. Podgora na neodređeno vrijeme. 

 

Podgorski komunalac j.d.o.o. Podgora dužno je jednom godišnje  podnijeti osnivaču godišnji 
izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) i to u roku od mjesec dana od 

predaje završnih financijskih izvještaja za prethodnu godinu. 

 Podgorski komunalac j.d.o.o. Podgora mora računovodstvene poslove za djelatnosti 
dodijeljene ovom Odlukom obavljati odvojeno ako obavlja i drugu djelatnost od općeg interesa i/ili 
tržišnu gospodarsku djelatnost. 
 

Članak 3. 

Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog 

otpada na području Općine Podgora, koji je sklopljen prije donošenja ove Odluke, ostaje na snazi do 

isteka ugovorenog roka.  
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Članak 4. 

Ova Odluka će se objaviti u "Glasniku", službenom glasilu Općine Podgora, a stupa na snagu 
osmog dana od dana objave.  

 

KLASA: 363-02/20-01/5 

URBROJ: 2147/05-02/01-20-1 

Podgora, 5. lipnja 2020. godine 

                                                                                 PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 

              Marin Urlić, v.r. 
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Na temelju članka 30. stavka 7.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 
br. 94/13, 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 
50/2017), i čl. 32. Statuta Općine Podgora (“Glasnik Općine Podgora“ br. 5/09, 9/09 i 3/13), 

općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 25. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2020. godine 

donijelo je: 

 

 

O D L U K U  

o dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom dopunjuje se članak 4. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada ( „Glasnik“, službeno 
glasilo Općine Podgora broj 2/18) tako da se iza riječi „Podgora“ dodaje zarez i tekst: 

„Odlukom o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine podgora povjerila, odnosno“ 

Članak 2. 
Ova Odluka će se objaviti u „Glasniku“, službenom glasilu Općine Podgora, a stupa na snagu 
prvog dana od dana objave. 
 

 

 

KLASA: 363-02/20-01/6 

URBROJ: 2147/05-02/01-20-1 

Podgora, 5. lipnja 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

                                                                                    Marin Urlić, v.r. 
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Na temelju članka 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgora za 2020. god. 
(«Glasnik» Općine Podgora broj: 20/19) i članka 32. Statuta Općine Podgora («Glasnik» Općine 
Podgora broj: 5/09, 9/09, 3/13, 3/15 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Podgora, na 25. sjednici održanoj 
dana 5. lipnja 2020. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Podgorskog komunalca j.d.o.o.  

 

 

Članak 1. 

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Podgorskog komunalca j.d.o.o.. 

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Glasniku», službenom 
glasilu Općine Podgora. 

 

KLASA: 400-01/20-01/4 

URBROJ: 2147/05-02/01-20-1 

Podgora, 5. lipnja 2020. godine 

 

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                   Marin Urlić, v.r. 
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Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite. ("Narodne novine" 
br. 82/15)  i članka 46. Statuta Općine Podgora („Glasnik“ - službeno glasilo Općine Podgora 05/09, 
09/09, 03/13 03/15), a u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća za Općinu Podgora („Glasnik“ - 

službeno glasilo Općine Podgora br. 4/19),uz predhodno pribavljenu suglasnost Područnog ureda 
civilne zaštite Split, KLASA: 810-05/20-04/5, URBROJ: 511-01-366-20-4, od 31. ožujka 2020 godine,  
Općinsko vijeće Općine Podgora na 25. sjednici održanoj 5. lipnja 2020.   donosi: 

 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od značaja za 

sustav civilne zaštite za Općinu Podgora 

 

Članak 1. 
            Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od interesa za sustav civilne zaštite na području 
Općine Podgora  su:    

 

1.Dobrovoljno vatrogasno društvo Podgora 

2.Podgora čistoća d.o.o. Ruđera Boškovića 20, Podgora 

3.Podgorski komunalac d.o.o. Andrije Kačića Miošića ,Podgora 

4.Šime punta d.o.o. Punta 160 21329 Igrane 

5.Dječji vrtić „Morski konjić“ Put sv. Vicenca 1. 21 327 Podgora 

 6.Dječji vrtić „Morski konjić Područni objekt Igrane 

 7.Dječji vrtić „Morski konjić Područni objekt Drašnice 

8.Dom kulture ,Andrije Kačića Miošića 2, Podgora 

9.Hotel Medora Auri, Medora Hotels & Resorts, Tina Ujevića 7 Podgora 

10.Sensimar Makarska  Hoteli Živogošće d.d. Igrane b.b, 21329, Igrane 

11.Sensimar Adriatic Beach Resort - Hoteli Živogošće d.d. Porat bb, Živogošće, 21329,    Igrane 

 12.  Lovačko društvo, Andrije Kačića Miošića 2, Podgora 

 13.  Ronilački klub „Bigmaier sub“ ,Branimirova obala 107, Podgora 

 14. Športsko ribolovno nautičko društva KANJAC, Mrkušića dvori 2,Podgora 

članak 2. 

            Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Podgora su one pravne 
osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji 
nositelji tih djelatnosti na području Općine Podgora.  
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članak 3. 

 

                      Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite 
Općine Podgora.  

članak 4. 

           Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana djelovanja 
civilne zaštite koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju 
prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.  

 

članak 5. 

            Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Općine Podgora, u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i 
aktivnosti.   

članak 6. 

            Pravne osobe iz članka 1. točke 12.,13. i 14. ove Odluke ne izrađuju operativne planove, već se 
utvrđuje obveza dostave podataka u sadržaju i rokovima utvrđenim člankom 48. stavak 3. i 4. 
Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu 
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja.   

članak 7. 

  

           Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje s važenjem Odluka o određivanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Podgora od 

27.12.2011.Klasa: 021-05/11-01/1092 Urbroj: 2147/05-11/1(„Glasnik“ - službeno glasilo Općine 
Podgora br. 01/12). 

 

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasnik“ - službeno glasilo Općine 
Podgora.                                                                                     

KLASA:  810-01/20-01/11 

URBROJ: 2147/05-02/01-20-1 

Podgora, 5. lipnja 2020. godine 

   Predsjednik općinskog vijeća 

                     Marin Urlić, 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, 3/15 i 
4/18) Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj  25.  sjednici održanoj  5. lipnja 2020. 
godine, donijelo je: 
 

 

               PREVENTIVNO-OPERATIVNI PLAN 

ZAŠTITE OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA OTVORENOM 

PROSTORU OPĆINE PODGORA U 2020. 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 2020. 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.                                                
 

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. 
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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  2020. 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 2020. 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 2020. godine 
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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 

 

        Rok:                        31. svibnja 2020. 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, a posebno u vrijeme dok pušu jaki vjetrovi. 
 

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 2020.godine do 30. rujna 2020. godine. 
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MJERE: 
 

Uspostavlja se dežurstvo jednog polu odjeljenja DVD Podgora (3 vatrogasca  u smjeni) u 
vatrogasnom domu Podgora i jednog polu odjeljenja Županijske vatrogasne zajednice (3+1 
vatrogasca) u Živogošću, sve u vremenu od 1. lipnja  do 30. rujna 2020. 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. 
MOTRILAČKE POSTAJE 

A./ ZAGON  

B./ MURAVA  

    U periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2020. godine 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 2020. godine 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 
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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. 

- 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. 
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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 31. svibnja 2020.god. i o 
tome obavijestiti  Općinsko vijeće Općine Podgora. 
 

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:  214-02/20-01/2 

URBROJ: 2147/05-02/01-20-1 

Podgora, 5. lipnja 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                         

Marin Urlić, v.r.      
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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, 
3/15 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Podgora je na svojoj 25. sjednici održanoj 5. lipnja 2020. godine 
donijelo  

 

PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA ZA 2020. 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 2020. 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 2020. 
godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).    

 

                                                                     II. 

 
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Podgora potrebno je u 2020. 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 20 dobrovoljnih vatrogasaca mora imati tjelesnu i duševnu 
sposobnost 

Izvršitelj zadatka: DVD Podgora 

b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je 
osigurati stalno vatrogasno dežurstvo (3 vatrogasca u smjeni). 
Izvršitelj zadatka: DVD Podgora 

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara 

a) Uskladiti Preventivno operativni plan zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom 
prostoru Općine Podgora za 2018. 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 
U toku prošle i tekuće godine vatrogasno društvo DVD Podgora je dobilo na korištenje od 
RH vatrogasnu cisternu, nabavilo je kombi vozilo i zapovjedno vozilo. Do mjeseca srpnja 

stići će i šumsko vatrogasno vozilo. Sada treba održavati ta vozila i redovno financirati 
rate kredita. Što se tiče ostale vatrogasne opreme trenutno je ima dovoljno s tim da je treba 
redovno mijenjati novom uslijed korištenja i trošenja na intervencijama. 
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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 
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 
2020. godinu iznose 1.020.000,00 kn.  

  

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

glasilu Općine Podgora. 
 

 

KLASA: 214-02/20-01/3 

URBROJ: 2147/05-02/01-20-1 

Podgora, 5. lipnja 2020. godine 

 

 

                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA    

                                                                                                     Marin Urlić, 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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