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Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne
novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 32. Statuta Općine Podgora, Općinsko
vijeća Općine Podgora na 13. sjednici održanoj 11. travnja 2014. godine usvaja,
ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA ZA 2013. GODINU

Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04,
79/07 i 38/09) određeno je da u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja,
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom
godišnje u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, te donose smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja, na prijedlog općinskog načelnika.
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i
sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje
na svome području.
Ova analiza uključuje sve poduzete aktivnosti u području zaštite i spašavanja u
navedenom razdoblju.
STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. CIVILNA ZAŠTITA
1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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,
NENAD GLUČINA, potpredsjednik vijeća Općine Podgora, za člana Stožera
SANJA LULIĆ, djelatnica PUZS Split, za člana Stožera,
ANTE JURČEVIĆ, predstavnik Policijske postaje Makarska, Ante Jurčević
DARKO GRANIĆ, liječnik iz zdravstvene ustanove,
MATE BALOV, pročelnik 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 Splitskodalmatinske 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: 511-1218-15365/2-2013-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 Splitskodalmatinske 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: 511-1218-15365/2-2013-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:543-01-09-01/1413-2 od 16. prosinca 2013. godina Općini Podgora naloženo je provođenje sljedećih mjera:
1.

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.

2.

Izrada i donošenje Izmjena i dopuna Plana civilne zaštite za Općinu
Podgora i Plana civilne zaštite za Općinu Podgora.
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3.

Donošenje Plana pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Podgora.

4.

Popunjavanje, opremanje i osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće
namjene za područje Općine Podgora.

5.

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

Općina Podgora uspješno je provela mjere iz točki 3. i 5. navedenog rješenja.
Provođenje mjera iz točki 1., 2., i 4. navedenog Rješenja je u tijeku i biti će provedene u
propisanim rokovima.

1.2. DODATNE OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I
CIVILNE ZAŠTITE
Na temelju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Podgora,
načelnik Općine Podgora je donio Odluku 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) i Odluku o osnivanju postrojbi
civilne zaštite opće namjene Općine Podgora ( « Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora
br. 12/11).
Dobrovoljno vatrogasno društvo Podgora podnijet će Općinskom vijeću Općine
Izvješće o radu DVD Podgora u tijeku 2014. godine.
- DVD Podgora dužno je izvršiti kontrolu ispravnosti hidrantske mreže na
području Općine Podgora,
- DVD Podgora dužno je izvršiti kontrolu prohodnosti protupožarnih putova na
području općine i predložiti mjere održavanja ovih putova,
- DVD Podgora dužno je izvršiti potrebnu obuku vatrogasne postrojbe i
organizirati zajedničku vježbu s vatrogasnim društvima Makarskog primorja,
- DVD Podgora je dostavilo program rada i financijski plan za 2013. godinu
Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje sa područja Općine Podgora su:
- Hrvatski crveni križ Gradski odbor Makarska
- POMORSKA ŠPORTSKA RIBOLOVNA DRUŠTVA:
«Kanjac», «Cipal». «Skuša», «Škrpun» i «Gira»
-Lovačko društvo «Kamenjarka»
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IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA
ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U
2014. god.
Redni broj

Opis pozicije

1.

Civilna zaštita

2.

3.

VATROGASTVO
Dobrovoljno vatrogasno
društvo
UDRUGE GRAĐANA
Gorska služba spašavanja
Crveni križ

Realizirano u 2013. Planirano u
god. (kuna)
2014.god. (kuna)
20.000,00 kn

5.000,00 kn

486.836,45 kn

550.000,00 kn

10.000,00 kn
37.000,00 kn

9.000,00 kn
50.000,00 kn

KLASA: 810-01/14-01/4
URBROJ: 2147/05-02/01-14-1
Podgora, 11. travnja 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivo Mihaljević, v.r.
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Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine»,
br. 174/04,79/07, 38/09 i 127/10.), a na prijedlog načelnika uz mišljenje Stožera zaštite i
spašavanje Općine Podgora, Općinsko vijeće Općine Podgora na 13. sjednici održanoj 11.
travnja 2014. godine, donosi:
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
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Na temelju članka 10. Zakona o plaćama o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine 28/10) i članka 32. Statuta Općine Podgora («Glasnik» 5/09, 9/09 i 3/13),
Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 13. sjednici održanoj 11. travnja 2014. godine
donosi:
ODLUKU
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 7. Odluke o koeficijentima za obračun plaće
zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora (" Glasnik " službeno glasilo
Općine Podgora broj: 13/10, 10/12 i 2/14 ) i sada glasi:
I. Kategorija radnih mjesta:
Potkategorija: glavni rukovoditelj
Klasifikacijski rang: 1.

-

pročelnik/ca………………………………..………………..3,13

Potkategorija: viši rukovoditelj
Klasifikacijski rang: 2.

-

pomoćnik/ca pročelnika/ce…………………………….……2,60

II. Kategorija radnih mjesta:
Potkategorija: viši stručni suradnik
Klasifikacijski rang: 6.

-

viši stručni suradnik/ca za proračun i financije..……….……2,30
viši stručni suradnik/ca za naplatu poreza……………...……2,17

III. Kategorija radnih mjesta:
Potkategorija: stručni suradnik
Klasifikacijski rang: 8.

-

stručni suradnik/ca za naplatu poreza………...….…...….…..2,14
stručni suradnik/ca za proračun i financije…………...….…..2,05

Potkategorija: viši referent
Klasifikacijski rang: 9.

-

viši referent/ica za administrativne poslove – tajnik.………...2,04
viši referent/ica za naplatu poreza…………….…….….…….2,02

Potkategorija: referent
Klasifikacijski rang: 11.

-

referent/ica komunalni redar……………….…....….......…….2,00
referent/ica prometni redar……………………….……..…....1,65
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IV. Kategorija radnih mjesta:
Potkategorija: namještenik II. potkategorije, razina 1.
Klasifikacijski rang 11.

-

namještenik/ca pomoćni komunalni redar….…...…………….1,60

Potkategorija: namještenik II. potkategorije, razina 2.
Klasifikacijski rang: 13.

-

namještenik/ca komunalni djelatnik…………….…..…….......1,44
namještenik/ca – čistač…………………..…….…………...…1,14

Članak 2.
Ova odluka će se objaviti u " Glasniku " službenom glasilu Općine Podgora i stupa na
snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 021-05/14-01/23
URBROJ: 2147/05-02/01-14-1
Podgora, 11. travnja 2014. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Mihaljević, v.r.

16

Na temelju članka 14. Zakona o koncesijama («Narodne novine» br. 143/12) i
članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije
(«Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 3/13 i 2/14) načelnik Općine Podgora
donosi:
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za postupak davanja koncesije za
obavljanje komunalnih djelatnosti pružanja usluga parkiranja vozila na parkiralištima,
premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i blokade vozila za koje je
dozvoljena blokada na području Općine Podgora

Članak 1.
Za postupak davanja koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti pružanja usluga
parkiranja vozila na parkiralištima, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i
blokade vozila za koje je dozvoljena blokada na području Općine Podgora imenuju se sljedeći
članovi stručnog povjerenstva:
1. Branimir Mrkušić, predsjednik
2. Stela Džaja, članica
3. Tomislav Urlić, član
Članak 2.
Članovi stručnog povjerenstva dužni su obaviti zadatke iz članka 14. stavka 12. Zakona o
koncesijama.
Članak 3.
Ova odluka će se objaviti u «Glasniku», službenom glasilu Općine Podgora.

KLASA: 340-01/14-01/2
URBROJ: 2147/05-01/01-14-1
Podgora, 01. travnja 2014. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Miličić, 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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