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VJESNIK - broj 03/22

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 47.
stavak 3. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14,
6/18 i 5/21), gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 24. siječnja 2022. godine, d o n o s i
PLAN PRIJEMA U SLUŽBU
u Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca za 2022. godinu
(kratkoročni plan)
Članak 1.
Ovim Planom prijema utvrđuje se prijam u službu u Grad Vrgorac tijekom 2022. godine.
Članak 2.
Utvrđuje se da su Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 22/17, 5/18, 27/18, 5/19 i 24/20)
predviđena radna mjesta i njihova popunjenost:
-

13 predviđenih radnih mjesta za službenike i namještenike,
Trenutna popunjenost radnih mjesta je 13 djelatnika od čega je 12 službenika i 1 namještenik,
Jedno radno mjesto je popunjeno na određeno vrijeme - do povratka službenice s porodiljskog
dopusta.

Nastavno na rečeno u članku 2. u Jedinstvenom upravnom odjelu zaposleno je ukupno 14
djelatnika (neodređeno i određeno), te se u 2022. godini planira zapošljavanje na određeno vrijeme
(za vrijeme trajanja projekta):
„Stručni koordinator projekta „Pčelicino novo ruho – faza II“ – 1 izvršitelj/ica, visoka stručna sprema,
na određeno vrijeme (do 23. kolovoza 2023. godine).
Članak 3.
Plan prijema u službu Grada Vrgorca za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Vjesniku“ službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 024-02/22-01/01
Urbroj: 2181-15-08-02/01-22-1
Vrgorac, 24. siječnja 2022.

GRADONAČELNIK
Mile Herceg, dipl.ing.građ.
_______________________________
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Na temelju članka 35. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18,
31/20 i 20/21), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada
Vrgorca i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada
Vrgorca (Klasa:021-05/21-01/104, Urbroj:2195/01-01/01-21-1, od 2021. godine), načelnik
Stožera civilne zaštite Grada Vrgorca 21. siječnja 2022. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Vrgorca
Članak 1.
Ovom odlukom imenuju se koordinatori na lokaciji Grada Vrgorca. Sukladno specifičnostima
izvanrednog događaja koordinatore na lokaciji određuje načelnik Stožera civilne zaštite Grada
Vrgorca iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Članak 2.
Koordinator na lokaciji u slučaju velike nesreće i katastrofe je osoba koja koordinira aktivnosti
operativnih snaga sustava civilne zaštite na mjestu intervencije.
Za koordinatore na lokaciji Grada Vrgorca imenuju se predstavnici operativnih snaga za potres,
poplavu i ekstremne temperature:
1.
2.
3.
4.
5.

Potres: TINA JELAVIĆ
Poplave: IVA KUZMANIĆ
Ekstremne vremenske pojave - ekstremne temperature: VINKO MARKOTIĆ
Epidemije i pandemije: ŽELJKO ERCEG
Požar: VINKO MARKOTIĆ

Članak 3.
Ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja načelnik Stožera civilne zaštite Grada Vrgorca
određuje koordinatora i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih
operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom tijekom trajanja poduzimanja
mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.
Koordinatora na lokaciji, Stožer civilne zaštite Grada Vrgorca, nakon zaprimanja obavijesti o velikoj
nesreći ili katastrofi, mobilizira odmah po saznanju i upućuje ga na mjesto incidenta prije dolaska
operativnih snaga.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu drugog dana nakon dana donošenja, a objavit će se u „Vjesniku“ –
službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 240-01/22-03/4
Urbroj: 2181-15-08-04/02-22-1
Vrgorac, 21.01. 2022.

Načelnik Stožera civilne zaštite
Grada Vrgorca
Toni Grljušić
_______________________________
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