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Na temelju članka 48. stavak 4. 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, 98/19 i 144/20), članka 176. Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 19. Odluke o raspolaganju
nekretninama u vlasništvu Grada Vrgorca (Vjesnik – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 19/17),
te članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13,
5/14 , 6/18 i 5/21), Gradonačelnik Grada Vrgorca vijeće Grada Vrgorca dana 21. veljače 2022.
godine, donosi
ODLUKU
o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Vrgorca
bez provedbe javnog natječaja
Članak 1.
Grad Vrgorac prodat će nekretninu i to:
Red.
Čestica
Katastarska
ZK
broj
zemlje
općina
uložak
1.

dio
5290/304

Vrgorac

2411

Površina
čestice (m²)

Tržišna
cijena po m²

Kupoprodajna
cijena (kn)

102,58

231,08 kn

23.704,19

Članak 2.
Grad Vrgorac na zahtjev Stanka Vukovića iz Vrgorca, Pod Glavicom 14, OIB 61281479753, kao
vlasnika zemljišta prodaje, po tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja, nekretninu iz članka
1. ove Odluke, poradi formiranja izgrađene građevne čestice u skladu s Provedbenim
urbanističkim planom istočnog dijela Vrgorca.
Članak 3.
Tržišna cijena po m² za nekretninu iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 23.703,75 kuna (slovima:
dvadesettritisućesedamstočetiri kune devetnaest lipa) utvrđena je u sukladno s Procjembenim
elaboratom tržišne vrijednosti nekretnine – neizgrađeno zemljište, oznaka elaborata: PE-07-042021, izrađen od strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Ante
Leko, dipl. ing. građ. od travnja 2021. godine.
Članak 4.
Gradonačelnik Grada Vrgorca sklopit će s kupcem iz članka 2. ove Odluke Ugovor o kupoprodaji
nekretnine sukladno utanačenjima ove Odluke.
Članak 5.
Troškove ovjere potpisa na Ugovoru o kupoprodaji nekretnine kod javnog bilježnika, formiranja
parcele, uknjižbe nekretnine u Zemljišnu knjigu te porez na promet nekretnina snosi kupac.
Članak 6.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u „Vjesniku“ - službenom
glasilu Grada Vrgorca.
KLASA: 944-01/22-02/1
URBROJ: 2181-15-08-04/01-22-2
Vrgorac, 21. veljače 2022. godine

GRADONAČELNIK
Mile Herceg, dipl. ing. građ.
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__________________________________
Na temelju članka 48. stavak 4. 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, 98/19 i 144/20), članka 176. Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 19. Odluke o raspolaganju
nekretninama u vlasništvu Grada Vrgorca (Vjesnik – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 19/17),
te članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13,
5/14 , 6/18 i 5/21), Gradonačelnik Grada Vrgorca vijeće Grada Vrgorca dana 21. veljače 2022.
godine, donosi
ODLUKU
o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Vrgorca
bez provedbe javnog natječaja
Članak 1.
Grad Vrgorac prodat će nekretninu i to:
Red.
Čestica
Katastarska
ZK
broj
zemlje
općina
uložak
1.

1260/5

Vrgorac

2566

Površina
čestice (m²)

Tržišna
cijena po m²

Kupoprodajna
cijena (kn)

113,00

126,96 kn

14.346,48

Članak 2.
Grad Vrgorac na zahtjev Željane Franić iz Vrgorca, Hrvatskih iseljenika 18, OIB 71853679909,
kao vlasnika zemljišta prodaje, po tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja, nekretninu iz
članka 1. ove Odluke, poradi formiranja izgrađene građevne čestice u skladu s Rješenjem o
utvrđivanju građevinske čestice, KLASA: UP/I-350-05/20-05/000001, URBROJ: 2181/1-11-0010/01-20-0006 od 29.01.2020. godine.
Članak 3.
Tržišna cijena po m² za nekretninu iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 14.346,39 kuna (slovima:
četrnaestisućatristočetrdesetšest kuna četrdesetosam lipa) utvrđena je u sukladno s
Procjembenim elaboratom tržišne vrijednosti nekretnine – neizgrađeno zemljište, izrađen od
strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Ante Leko, dipl. ing. građ.
od siječnja 2018. godine.
Članak 4.
Gradonačelnik Grada Vrgorca sklopit će s kupcem iz članka 2. ove Odluke Ugovor o kupoprodaji
nekretnine sukladno utanačenjima ove Odluke.
Članak 5.
Troškove ovjere potpisa na Ugovoru o kupoprodaji nekretnine kod javnog bilježnika, formiranja
parcele, uknjižbe nekretnine u Zemljišnu knjigu te porez na promet nekretnina snosi kupac.
Članak 6.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u „Vjesniku“ - službenom
glasilu Grada Vrgorca.
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KLASA: 944-01/19-01/3
URBROJ: 2181-15-08-04/01-22-6
Vrgorac, 21. veljače 2022. godine
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GRADONAČELNIK
Mile Herceg, dipl. ing. građ.
______________________________

Na temelju članka 35. i 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“
– službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14, 6/18 i 5/21), Gradsko vijeće Grada
Vrgorca na 5. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 09. ožujka 2022. godine, d o no s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika za
razdoblje srpanj - prosinac 2021.
1. Gradsko vijeće Grada Vrgorca prihvaća Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vrgorca za
razdoblje srpanj - prosinac 2021. godine.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/05
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
______________________________

Na temelju članka 179. stavak 2. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 8/21)
te članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13,
5/14, 6/18 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na 5. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2022.
godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju programa gradnje građevina
za gospodarenje otpadom za 2021. godinu
I.

UVOD
Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrgorca za 2021. godinu
(„Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 46/20, 5/21 i 23/21) izrađen je i donesen
u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog
prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih
propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim
mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.
U ovom Izvješću iz Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada
Vrgorca za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Program), daje se prikaz planiranih sredstava
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u Programu - za gradnju građevina za gospodarenje otpadom za 2021. godinu, navedenih
u članku 2., kao i prikaz sredstava utrošenih u 2021. godini za izvršenje istih.
Programom građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrgorca za 2021.
godinu, za gradnju građevina za gospodarenje otpadom planirana su sredstva u ukupnom
iznosu od 362.000,00 kuna dok ukupna sredstva utrošena za izvršenje iznose 171.682,75
kuna što je 47,43 % od planiranih sredstava.
U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa te opis izvedenih
radnji i radova.
II.

REALIZACIJA PROGRAMA

Red.br.
1.

GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM
Građevina
Planirano
Izrada glavnog projekta za sanaciju i
zatvaranje odlagališta otpada „Ajdanovac“

Izvršeno

Postotak

200.000,00 kn

9.000,00 kn

4,5%

150.000,00 kn

0,00 kn

0%

50.000,00 kn

9.000,00 kn

18%

50.000,00 kn

50.000,00 kn

100%

2.

Izvori financiranja: Kapitalne pomoći iz
državnog proračuna
Izvori financiranja: Opći
prihodi i primici
Sufinanciranje presipanja odlagališta
otpada „Ajdanovac“

2.1.
3.

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici
Izgradnja reciklažnog dvorišta

50.000,00 kn
112.000,00 kn

50.000,00 kn
112.682,75 kn

100%
100,61%

a) Izrada projektne dokumentacije za
reciklažno dvorište

112.000,00 kn

112.682,75 kn

100,61%

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici
Ukupno

112.000,00 kn
362.000,00 kn

112.682,75 kn
171.682,75 kn

100,61%
47,43%

1.1.
1.2.

3.1.

Klasa: 024-04/22-01/06
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
___________________________________
Na temelju članka 5. stavak 2. i članka 6. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture
(„Narodne novine“ broj 93/13, 114/13, 41/14, 57/18 i 138/21), članka 48. stavak 1. Zakona o
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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, 98/19 i 144/20) te članka 34.
Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14, 6/18 i
5/21), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na 5. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2022. godine,
donosi
ODLUKU
o proširenju Gospodarske zone Ravča
Članak 1.
Ovom Odlukom proširuje se Gospodarska zona Ravča u skladu s odredbama Urbanističkog plana
uređenja Gospodarske zone „Ravča“ („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 7/08,
18/17, 21/17, 21/18, 23/18 , 46/20 i 2/21).
Članak 2.
Proširenje Gospodarske zone Ravča obuhvaća sadašnje zk.č.br. 7150/16 (dio), 7150/74, 7241,
7242 i 7249 upisane u zk.ul.br. 1030, sve u k.o. Zavojane.
Nakon provedbe Geodetskog elaborata za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta
izrađen u svrhu: - provedba urbanističkog plana uređenja ili prostornih planova područja
posebnih obilježja na k.č. 7150/16, 7150/74, 7241, 7242, 7249 K.O. Zavojane, broj elaborata: G145/21, datum: 29. studenog 2021. godine, izrađen od strane ovlaštene tvrtke Girus d.o.o.,
Nikole Tavelića 50, 21000 Split, odgovorne osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova:
Pleić Jurica, mag.ing.geod.et geoinf., br.up.1018, čestice proširenje gospodarske zone Ravča
obuhvaćati će sljedeće čestce: zk.č.br. 7150/16, 7150/102, 7150/106, 7150/107, 7150/108,
7150/110, 7150/111, 7150/113, 7150/115, 7150/117, 7150/119, 7150/121, 7249/2 i 7249/3
sve k.o. Zavojane.
Članak 3.
Gospodarska zona Ravča je samostalna zona u kojoj se u sklopu gospodarskih sadržaja mogu
graditi i prateći sadržaji koji upotpunjuju zonu i pridonose njenoj atraktivnosti i
višefunkcionalnom korištenju (poslovni prostori, ugostiteljski i turistički prostori, javni i
društveni sadržaji, športski sadržaji, zelene površine, otvorena javna parkirališta, prometne i
komunalne građevine i drugo) te s ovim proširenjem je riječ o obuhvatu površine oko 70,5 ha.
Osnovne namjere proširenja Gospodarske zone Ravča su poticanje razvoja poduzetništva kao
pokretačke snage lokalnog održivog razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata na
području Grada Vrgorca te poboljšanje poslovnih rezultata, povećanje konkurentnosti
poduzetnika i porasta zaposlenosti.
Primarno ovim proširenjem se rješava potreba poduzetnika za poslovnim prostorom,
omogućuje poduzetničko poslovno povezivanje, racionalizacija poslovanja i zajedničko
korištenje pripadajuće komunalne infrastrukture.
Članak 4.
Na zemljišnim česticama navedenim u članku 2. ove Odluke predviđaju se građevne čestice
oznake od 74 do 80 sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone
„Ravča“ („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 7/08, 18/17, 21/17, 21/18, 23/18,
46/20 i 2/21).
Sam smještaj i prikaz prostora građevinskih čestica prikazan je u Urbanističkom planu uređenja
Gospodarske zone „Ravča“, u kartografskom prikazu „4. Način i uvjeti gradnje“, mjerilo 1:2000.
Članak 5.
Na građevnim česticama iz članka 4. ove Odluke predviđa se izgradnja gospodarsko – poslovnih
sadržaja: prvenstveno poslovne građevine i to pretežito uslužne (K1) (uslužni obrti,
administrativno-upravni sadržaji, uredi i kancelarijski prostori za npr. osiguravajuće tvrtke,
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knjigovodstvene servise, odvjetničke usluge, agencije, upravni centar zone, tehnološki centar,
prostorije za radnike i slično), pretežito trgovački sadržaji (K2) (prodajni centri, trgovine, robne
kuće, prodajni saloni, izložbeni saloni, skladišta i slični prostori koji služe za prodaju/promidžbu
vlastitih i drugih proizvoda) te pretežito komunalno-servisni sadržaji (K3) (servisni i skladišni
pogoni, reciklažna dvorišta, pretovarne stanice i slično). Na građevnim česticama dozvoljava se
uređenje kamionskog terminala i terminala za suhi vez plovila te punionice za električna vozila.
Također u dijelu građevine namijenjene za pretežito poslovnu namjenu (uslužnu, trgovačku,
komunalno-servisnu) omogućava se uređenje proizvodnih (industrijskih i zanatskih) sadržaja
koji nemaju negativan utjecaj na okoliš i čija površina može zauzeti najviše 40% građevinske
(bruto) površine građevine. Na građevnoj čestici uz obvezne građevine pretežito poslovne
namjene (K1, K2, K3) omogućava se i gradnja proizvodnih građevina (industrijskih i zanatskih)
uz uvjet da se planiraju na najviše 40% ukupne tlocrtne površine svih građevina na građevnoj
čestici, a uređuju se i grade prema uvjetima iz članka 14. Odluke o Urbanističkom planu uređenja
Gospodarske zone „Ravča".
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/07
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
______________________________
Na temelju članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj
06/09, 2/13, 5/14, 6/18 i 5/21), članka 10. Statuta Javne ustanove Centra za kulturu i baštinu
Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 14/18) Gradsko vijeće Grada
Vrgorca, na 5. sjednici, održanoj dana 09. ožujka 2022. godine, d o n o s i
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja
za 2021. godinu Centra za kulturu i baštinu grada Vrgorca
1. Usvaja se Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2021. godinu Centra za kulturu i baštinu
grada Vrgorca, kojega je utvrdila ravnateljica Ustanove.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu
Grada Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/08
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
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______________________________
Na temelju članka 10. Statuta Javne ustanove u kulturi Centra za kulturu i baštinu Grada Vrgorca
(„Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 14/18) i članak 34. Statuta Grada Vrgorca
(„Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 06/09, 2/13, 5/14, 6/18 i 5/21) Gradsko vijeće
Grada Vrgorca, na 5. sjednici, održanoj dana 09. ožujka 2022. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada i razvoja za 2022. godinu
i Financijski plan za razdoblje 2022. godine Centra za kulturu i baštinu Grada Vrgorca
I.
Daje se suglasnost na Godišnji plan i program rada i razvoja za 2022. godinu i Financijski
plan za radoblje 2022. godine Centra za kulturu i baštinu Grada Vrgorca, a koje je prethodno
utvrdila ravnateljica Ustanove.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom
glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/09
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
______________________________

Na temelju čanka 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 28. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac i
članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13,
5/14, 6/18 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 5. sjednici održanoj 09. ožujka 2022.
godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku 2022./2023. godinu u Dječjem vrtiću Pčelica Vrgorac
I.
Daje se suglasnost na Plan upisa djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja za
pedagošku 2022./2023. godinu u Dječjem vrtiću Pčelica Vrgorac, kojeg je Upravno vijeće Dječjeg
vrtića utvrdilo na svojoj 45. sjednici održanoj 10. veljače 2022. godine, brojčane oznake,
Klasa:601-05/22-01/3, Urbroj:2195/01-222-01-22-10, a koji je sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom
glasilu Grada Vrgorca.
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Klasa: 024-04/22-01/10
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
________________________________
Na temelju članka 17., stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«
broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja (NN 49/17 i 66/21), i članka 34. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik“ službeno
glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 02/13, 5/14, 6/18 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na
prijedlog gradonačelnika, na 5. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2022. donosi
ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
GRADA VRGORCA ZA 2021. GODINU
1. UVOD
Sukladno članku 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata
u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17 i
66/21), godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite prati se napredak implementacije
ciljeva iz Smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniraju prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i
sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne zaštite, analizira
financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za provođenje
revizije planova razvoja sustava civilne zaštite.
Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite prema članku 17. stavku 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), u nastavku Zakon, donosi Predstavničko
tijelo na prijedlog Gradonačelnika.
2.NAPREDAK IMPLEMENTACIJE CILJEVA IZ SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA RAZDOBLJE 2021. –
2025. GODINE
Ciljevi:
2.1. Razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u
velikim nesrećama
Pravilnikom o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN
75/16) propisuje se vođenje evidencije osobnih podataka za operativne snage civilne zaštite.
Grad Vrgorac temeljem navedenog Pravilnika vodi evidenciju pripadnika Stožera civilne
zaštite, Povjerenika civilne zaštite, Koordinatora na lokaciji i Pravnih osoba u sustavu civilne
zaštite.
U članku 17. stavku 4. Zakon o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18,
31/20 i 20/21) određuje da gradonačelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava
civilne zaštite osnovanih za područje Grada Vrgorca u velikim nesrećama i katastrofama uz
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stručnu potporu Stožera civilne zaštite Grada Vrgorca.
2.2.

Povećanje i unaprjeđenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje
u katastrofama i velikim nesrećama

Stožer civilne zaštite Grada Vrgorca
Gradonačelnik je Odlukom osnovao Stožer civilne zaštite te imenovao načelnika, zamjenika
načelnika i članove stožera civilne zaštite (Klasa:810-08/21-01/03; Urbroj:2195/01-08-04/1721-1). Stožer se sastoji od 10 članova.
Tablica 1. Članovi Stožera civilne zaštite Grada Vrgorca
Redni
broj

Član stožera
(ime i prezime)

Dužnost u
stožeru

Dužnost (u gradu, pravnoj
osobi/udruzi)

1.

Toni Grljušić

Načelnik Stožera

Direktor komunalne tvrtke ''Gradska
čistoća i usluge d.o.o.''

2.

Vinko Markotić

Zamjenik načelnika
Stožera

Zapovjednik DVD Vrgorac

3.

Ivan Kalajžić

Član

Zapovjednik PGP Vrgorac

4.

Željko Šeravić

Član

Voditelj službe za prevenciju i
pripravnost PU CZ Split

5.

Željko Erceg

Član

Komunalni redar Grada Vrgorca

6.

Iva Kuzmanić

član

Voditeljica Vodno gospodarske
ispostave mali sliv „Matica“

7.

Miljenko Polić

Član

Komunalna tvrtka ''Komunalno d.o.o.,
Vrgorac''

8.

Tina Jelavić

Član

Ravnatelj GDCK Vrgorac

9.

Zdravko Primorac

Član

Revirnik ''Hrvatske šume – šumarija
Vrgorac''

10.

Tvrtko Jelavić

Član

Direktor ''Hrvatska elektroprivreda
d.d. – Vrgorac''

Gradonačelnik je za osnovani Stožer donio Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite kojim se
definira način rada Stožera (Klasa:810-01/17-002; Urbroj:2195/01-08/17-17-1).
Gradonačelnik je donio Odluku o donošenju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera civilne zaštite
(Klasa:240-01/22-03/2; Urbroj:2181-15-08-04/02-22-1).
Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Vrgorca donio je Odluku o imenovanju koordinatora na
lokaciji Grada Vrgorca za možebitne velike nesreće i katastrofe i to:
1.Potres: TINA JELAVIĆ
2. Poplave: IVA KUZMANIĆ
3. Ekstremne vremenske pojave – ekstremne temperature: VINKO MARKOTIĆ
4. Epidemije i pandemije: ŽELJKO ERCEG
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5. Požar: VINKO MARKOTIĆ
Administrativno – tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Grada Vrgorca obavlja
Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca.
DVD Vrgorac
Vatrogastvo Grada Vrgorca je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti, najkvalitetnija
postojeća operativna i organizirana snaga civilne zaštite i njen je glavni nositelj na ovom
području. Na području Grada Vrgorca djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrgorac koje ima
8 profesionalnih i po potrebi 12 dobrovoljna vatrogasca.
Posjeduju 1 navalno vozilo, 1 autocisternu, 1 šumsko vozilo te 1 kombi vozilo. Prosječna starost
vozila je 25,5 godina.
Na temelju stvarnog stanja vozila i opreme te uvažavajući činjenicu da su pred vatrogascima
sve veći zahtjevi vezani za intervencije, kao i činjenica da su kao Društvo dužni po pozivu
Županijskog zapovjednika ići na intervencije van svog područja, te da sa navedenom tehnikom
i količinom vode s kojom su spremni doći na požarište nisu u mogućnosti kvalitetno
intervenirati niti na svom području.
Ukazuju da je potrebno nabaviti jednu vatrogasnu cisternu, sa minimalnom količinom vode od
5.000 litara, te da je minimalno opremljena po vatrogasnim mjerilima opremanja.
DVD Grada Vrgorca trenutno ne zadovoljava kriterije iz Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija Grada Vrgorca prihvaćenog od Gradskog vijeća, dana 17. svibnja 2018. godine.
Planira se izvođenje niza vježbi u krugu DVD-a i simulaciju intervencije požara na objektima.
Također ne raspolažu sa adekvatnim prostorom, odnosno vatrogasnim domom. Predlažu se
dodatna ulaganja u opremu i ljudstvo, a posebno u nabavu nove vatrogasne cisterne koja bi
služila u vatrogasne svrhe, te i kao cisterna za prijevoz pitke vode. Izgradnja adekvatnog
prostora za DVD, što je i prioritet DVD-a u idućem razdoblju.
Tijekom 2021. na području Grada Vrgorca imali su 10 vatrogasnih intervencija te 45
intervencija dovoza pitke vode. vršili su prijevoz pitke vode stanovništvu na području Grada
Vrgorca
Na području Grada Vrgorca su održavani protupožarni putovi sukladno financijskim
mogućnostima i Planu održavanja.
Gradsko društvo Crveni križ Vrgorac
Resursi za provedbu aktivnosti
a) Izvršitelji
GDCK Vrgorac ima tri (3) djelatnika
1. Tina Jelavić – ravnateljica, puno radno vrijeme
2. Katica Pervan – gerontodomaćica, puno radno vrijeme
3. Sanja Tolić – referentica za humanitarne poslove, pola radnog vremena
b) Prostor (m²)
- Skladište GDCK Vrgorac (Pod glavicom 2), prizemlje stambeno poslovne zgrade,
sveukupno korisne površine od 78 m².
- Uredske prostorije (Tina Ujevića 8)
c) Vozila
- 1 službeno vozilo Dacia Logan, 1998. Godine
d) Pokazne vježbe u 2021. godini
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dana 13. 11. 2021. godine (subota), održana terenska vježba civilne zaštite na temu
potrage i spašavanja kod pada zrakoplova u Divuljama. Sudjelovali dvoje djelatnika
GDCK Vrgorac i jedna osoba volonter GDCK Vrgorac.
e) Oprema
-

Oprema interventnog tima
Isušivači prostora
Nosila
Poljski kreveti
Šatori – turski 4x4
Šator - pop up (baldehin)
Vreća za spavanje
pokrivači
Računalo
Termos lonac (25 lit i 20 lit)

komada
1
1
12
1
2
15
14
1
3

HEP-a
Ističe da dežurna služba radi svaki dan osim noći. Kod možebitni ugroza na području Grada
Vrgorca posjeduju jednu autodizalicu, tri kamiona i tri terenska auta.
Hrvatske šume d.o.o.
U svom izvješću ističu da posjeduju adekvatnu opremu i ljudstvo:
1. Kadrovska popunjenost. Šumarija Vrgorac ima ukupno 10 radnih mjesta na neodređeno
vrijeme i 6 radnih mjesta (na određeno) čuvara šuma.
2. Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa
- Dva vozila (kombi vozilo marke IVECO tipa Daily),
- Osobno vozilo marke Škoda tipa Fabia,
- 4 motorne pile,
- Sitni inventar (12 krampova, 2 nosila, 6 metlenica za gašenje požara, 7 brentača –
naprtnjače za gašenje požara, 11 dalekozora).
Od značajnih aktivnosti provedenih u 2021. godini izdvajamo:
- Cjelogodišnje čuvanje šuma na području šumarije Vrgorac (cca 20 000 ha),
- Preventivne aktivnosti na zaštiti šuma od požara u razdoblju od 01. lipnja do 30.
rujna na cijelom području šumarije Vrgorac pri čemu je zaposleno 20 ljudi s
područja Grada Vrgorca,
Komunalno d.o.o. Vrgorac u izvješću navodi da
organizacijskih jedinica.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
10.

DIREKTOR
VODITELJ OPERACIJA
PRAVNIK
TEHNIČKI DIREKTOR
ELEKTRIČAR
MEHANIČAR
RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM STROJEM
DISPEČER

ima 28 djelatnika podijeljenih u više

1
1
1
1
1
1
1
2
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13.
14.
15.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
25.
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DISPEČER – RAČUNALNI TEHNIČAR
DISPEČER – STROJARSKI TEHNIČAR
DISPEČER – ELEKTRIČAR
VODITELJ VODOOPKSRBE
VODITELJ ODVODNJE
SAMOSTALNI VODOINSTALATER
VODOINSTALATER
POMOĆNI RADNIK
FINANCIJSKI DIREKTOR
SKLADIŠTAR
KNJIGOVODSTVENI REFERENT
OČITAČ – KONTROLOR

1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
3
28

Trgovačko društvo Komunalno d.o.o.raspolaže sljedećom opremom koja se može koristiti u
slučaju velikih nesreća i katastrofa:
-

Cisterna za pitku vodu (Volumen spremnika = 8 m3)

-

Trofazna usisna pumpa za vodu ( Protok pumpe = 36 m3/h)

-

Monofazna usisna pumpa za vodu( Protok pumpe = 20 m3/h)

-

Dizel agregat

-

Građevinska kombinirka s ralicom

-

Cisterna za fekalne vode (Volumen spremnika = 8 m3)

-

IBC kontejneri za zbrinjavanje otpada ( Volumen spremnika = 3 X 1000 l)

Koordinatori na lokaciji
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik
Stožera civilne zaštite Grada Vrgorca iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Načelnik stožera civilne zaštite grada Vrgorca donio je odluku o imenovanju koordinatora na
lokaciji za Grad Vrgorac (Klasa: 240-01/22-03/3, Urbroj: 2181-15-08-04/02-22-1) dana 21.
siječnja 2022. godine.
Financiranje sustava civilne zaštite
Financijska sredstva izdvojena iz Proračuna Grada Vrgorca za unaprjeđenje sustava civilne
zaštite u 2021. godini su:
Stožer civilne zaštite – 5.000,00 kn
DVD Vrgorac - 650.000,00 kn
GCCK Vrgorac – 190.000,00 kn
Lovačke udruge – 30.000,00 kn
HGSS – stanica Makarska – 40.000,00 kn
U cilju provedbe mjera civilne zaštite, posebno evakuacije i zbrinjavanja građana, u proteklom
razdoblju sukladno financijskim mogućnostima Grad Vrgorac je osigurao sredstva civilne zaštite
za potrebe Grada Vrgorca. Nabavka opreme, sredstava, odora civilne zaštite te vježbe i izobrazba
postrojbi i pripadnika civilne zaštite, realizirat će se na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada
Vrgorca temeljem predloženog financijskog plana za naredno razdoblje.
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3. DOKUMENTI IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITETE
Temeljem Zakona i pod zakonskih propisa sustava civilne zaštite, Grad Vrgorac je donio sljedeće
važeće akte:
1. Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Vrgorca
2. Plan aktiviranja i pozivanja članova stožera civilne zaštite Grada Vrgorca
3. Plan vježbi civilne zaštite za 2022. godinu
4. Procjenu rizika od velikih nesreća na području Grada Vrgorca
5. Plan djelovanja civilne zaštite Grada Vrgorca
6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Vrgorca za
razdoblje 2021. – 2025. godine
8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vrgorca za 2021. godinu s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2021. – 2023.
9. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrgorca
10. Plan zaštite od požara Grada Vrgorca
11. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka
i probijanja protupožarnih putova
12. Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara za 2021. godinu
13. Plan motriteljsko-dojavne službe
14. Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Vrgorca za 2021. godinu
15. Program godišnje aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području
Grada Vrgorca u 2021. godini
4. REDEFINIRANJE PRIORITETA
U skladu sa Smjernicama te Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrgorca u
2021. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2022. godinu. U njemu će biti prikazane
planirane aktivnosti sustava civilne zaštite prema redefiniranim prioritetima za narednu godinu
u skladu sa zakonskim obavezama i trenutnim stanjem civilne zaštite na području Grada
Vrgorca u 2022. godini. Poseban naglasak je na osposobljavanju članova Stožera civilne zaštite,
osposobljavanju gradonačelnika, donošenju Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće
namjene, Odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite te Odluke o
pravnim osobama od značaja za sustav civilne zaštite.
Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite u Gradu Vrgorcu objavit će se u „Vjesniku“ - službenom
glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/11
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
________________________________
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Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«
broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članak 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja (NN 49/17 i 66/21), i članak 34. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik“ službeno
glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 02/13, 5/14, 6/18 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na 5.
sjednici, održanoj 09. ožujka 2022. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite
na području Grada Vrgorca za 2021. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom usvaja se „Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada
Vrgorca za 2021. godinu.“
Članak 2.
„Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrgorca za 2021. godinu.“,
sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ - službenom glasilu
Grada Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/11
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
________________________________

Na temelju članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15,
118/18, 31/20 i 20/21), članka 58., 59. i 60. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja (NN 49/17 i 66/21), i članka 34. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik“ službeno
glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 02/13, 5/14, 6/18 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na
svojoj 5. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2022. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na
području Grada Vrgorca za 2022. godinu s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje (2022. – 2024.)
Članak 1.
Ovom se Odlukom usvaja godišnji Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada
Vrgorca za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2022. – 2024.)Članak 2.
Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vrgorca za 2022. godinu s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2022. – 2024.), sastavni je dio ove Odluke.

Grad Vrgorac

Vrgorac, 09. ožujka 2022.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ - službenom glasilu
Grada Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/12
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK
.
________________________________

Ljubomir Erceg, dr.dent.med.

Na temelju članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15,
118/18, 31/20 i 20/21), članka 58., 59. i 60. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja (NN 49/17 i 66/21), i članka 34. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik“ službeno
glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 02/13, 5/14, 6/18 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na
prijedlog gradonačelnika, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2022. godine donosi
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2022. GODINU
S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROROGODIŠNJE RAZDOBLJE
Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica
koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog
ostvarivanja.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju
ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno
do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.
U skladu sa Smjernicama te Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrgorca u
2021. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2022. godinu.
U tablici 1. dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2022. godinu.
U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje (2022. god. – 2024. god.)

Grad Vrgorac

AKTIVNOSTI

Vrgorac, 09. ožujka 2022.

Tablica 1. Aktivnosti sustava civilne zaštite za 2022. godinu
ROKOVI IZVRŠENJA
NOSITELJ
SURADNJA

Ažuriranje Plana djelovanja
civilne zaštite Grada Vrgorca

Kolovoz 2022. godine

Gradonačelnik

Izrada Plana vježbi civilne zaštite
za 2023. godinu

Prosinac 2022. godine

Gradonačelnik

Izrada Godišnjeg plana razvoja
sustava civilne zaštite na
području Grada za 2023. godinu s
financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje
Izrada Analize stanja sustava
civilne zaštite na području Grada
za 2022. godinu
Donijeti Odluku o osnivanju
postrojbe civilne zaštite opće
namjene
Izvršiti revidiranje i popunu
postrojbe civilne zaštite opće
namjene novim pripadnicima
Osposobljavanje pripadnika
postrojbe civilne zaštite opće
namjene
Donijeti Odluku o imenovanju
povjerenika i zamjenika
povjerenika civilne zaštite
Izvršiti obuku povjerenika i
njihovih zamjenika
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NAPOMENA

Stožer CZ

Gradsko vijeće
Prosinac 2022. godine
Prosinac 2022. godine

Gradsko vijeće
Gradsko vijeće

U skladu s Procjenom
rizika od velikih nesreća

Gradonačelnik

U skladu s Procjenom
rizika od velikih nesreća

Veljača 2022. godine
Gradonačelnik
Ožujak 2022. godine

Ovlaštena ustanova
U skladu s Procjenom
rizika od velikih nesreća

Gradonačelnik

Ožujak 2022. godine

Gradonačelnik

Ovlaštena ustanova
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Osposobiti Gradonačelnika za
obavljanje poslova civilne zaštite
Osposobiti članove Stožera
civilne zaštite Grada Vrgorca
Izraditi godišnji plan nabave (u
plan uključiti materijalna
sredstva i opremu snaga civilne
zaštite)
Odluke iz svog samoupravnog
djelokruga radi osiguravanja
materijalnih, financijskih i drugih
uvjeta za financiranje i
opremanje operativnih snaga
sustava CZ
Donijeti Odluku o pravnim
osobama od interesa za sustav
civilne zaštite Grada Vrgorca
Potpisati Ugovore/Sporazume sa
pravnim osobama i udrugama
značajnim za sustav CZ o suradnji
u slučaju katastrofa i velikih
nesreća
Odlukom imenovati tekliče
Odlukom imenovati koordinatore
na lokaciji
Izraditi Izvješće o stanju zaštite
od požara na području Grada za
2022. godinu

Ožujak 2022. godine

Gradonačelnik

Svibanj 2022. godine

Gradonačelnik

Veljača 2022. godine

U skladu s Procjenom
rizika od velikih nesreća
Ažurirati prema Procjeni
rizika od velikih nesreća

Ožujak 2022. godine
Gradonačelnik
Veljača 2022. godine

Gradonačelnik

Siječanj 2022. godine

Načelnik Stožera civilne
zaštite

Ožujak 2022. godine

Gradsko vijeće

Postupati po Programu aktivnosti
u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara na području
Stranica 18 od 46

Grad Vrgorac

Grada za 2022.godinu te
poduzimati preventivno –
planske aktivnosti za reagiranje u
slučaju izvanrednih događaja
uzrokovanim nepovoljnim
vremenskim uvjetima u zimskom
razdoblju
Donijeti Odluku o ustrojavanju
motriteljsko dojavne službe za
2022. godinu
Donijeti Plan korištenja teške
građevinske mehanizacije za
žurnu izradu protupožarnih
prosjeka i probijanja
protupožarnih putova za 2022.
godinu
Donijeti Godišnji plan
unaprjeđenja zaštite od požara na
području Grada Vrgorca za 2022.
godinu
Aktivno sudjelovati u radu
Platforme hrvatskih gradova i
županija za smanjenje rizika od
katastrofa
Izrada Plana djelovanja u
području prirodnih nepogoda za
2023.
Vođenje i ažuriranje baze
podataka o pripadnicima,
sposobnostima i resursima
operativnih snaga sustava civilne
zaštite
Sufinancirati programe i projekte
za razvoj civilne zaštite

Ožujak 2022. godine

Ožujak 2022. godine

Vrgorac, 09. ožujka 2022.
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Gradsko
vijeće/Gradonačelnik

Gradonačelnik
Gradonačelnik

Ožujak 2022. godine

Gradsko vijeće
Ožujak 2022. godine

kontinuirano

Gradsko
vijeće/Gradonačelnik
Gradsko vijeće

Studeni 2022.

kontinuirano

Gradonačelnik

kontinuirano

Gradsko vijeće

Sukladno Pravilniku o
vođenju evidencija
pripadnika operativnih
snaga sustava civilne
zaštite (NN 75/16)

Stranica 19 od 46

Grad Vrgorac

Osiguranje uvjeta za
premještanje, sklanjanje,
evakuaciju i zbrinjavanje te
izvršavanje zadaća u provedbi
drugih mjera civilne zaštite
Informiranje stanovništva s
ciljem edukacije o pravilnom
postupanju u slučaju katastrofa i
velikih nesreća

Red.
br.
1.

Vrgorac, 09. ožujka 2022.

Gradonačelnik
kontinuirano

kontinuirano

Tablica 2. Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2022. god. – 2024. god.)
PLANIRANO za
PLANIRANO za
PLANIRANO za
OPIS POZICIJE
2022. g. (kn)
2023. g. (kn)
2024. g. (kn)
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

1.1.

Stožer civilne zaštite

1.1.1.

Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova Stožera

1.2.

Postrojbe civilne zaštite

1.2.1.

Postrojbe civilne zaštite – osiguranje, zdravstveni pregled

1.2.2.

Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu

1.2.3.

Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom
UKUPNO

2.
2.1.
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30.000,00

30.000,00

30.000,00

700.000,00

800.000,00

760.000,00

VATROGASTVO
Dobrovoljno vatrogasno društvo
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UKUPNO
3.

700.000,00
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800.000,00

760.000,00

275.000,00

275.000,00

1.105.000,00

1.065.000,00

PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK

3.1.

Osobna i skupna oprema za pravne osobe u sustavu civilne zaštite

3.2.

HGSS –StanicaMakarska

3.3.

Gradsko društvo Crvenog križa Vrgorac
UKUPNO

4.
4.1.

285.000,00

IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE
Izrada planske dokumentacije (Procjena, planova, operativnih
planova)
UKUPNO

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA

1.015.00,00

Klasa: 024-04/22-01/12
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
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Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10), članka 58.
Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17 i 66/21 i članka 34. Statuta
Grada Vrgorca ("Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 02/13, 5/14, 6/18 i 5/21),
Gradsko vijeće Grada Vrgorca na 5. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2022. donosi
ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
na području Grada Vrgorca za 2022. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom usvaja se „Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
na području Grada Vrgorca za 2022. godinu“.
Članak 2.
„Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Vrgorca za 2022.
godinu“, sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/13
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
_______________________________________
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10), članka 58.
Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17 i 66/21 i članka 34. Statuta
Grada Vrgorca ("Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 02/13, 5/14, 6/18 i 5/21),
Gradsko vijeće Grada Vrgorca na 5. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2022. donosi
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2022. GODINU
I.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Grada Vrgorca, gradonačelnik Grada
Vrgorca donosi Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada
Vrgorca za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).
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II.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Grada Vrgorca potrebno je u 2022. godini
provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere.
1. ORGANIZACIJSKE MJERE
1.1. Vatrogasna postrojba
1.1.1. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjena ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija za Grad Vrgorac, DVD Vrgorac obvezan je osigurati
potreban broj operativnih vatrogasaca. Za obavljanje aktivne vatrogasne djelatnosti
potrebno je minimalno 8 profesionalnih vatrogasaca i 12 dobrovoljnih vatrogasaca,
koji moraju imati tjelesnu i duševnu sposobnost.
Izvršitelj zadatka: DVD Vrgorac,
1.1.2. Organizirati vatrogasna dežurstva dobrovoljnog vatrogasnog društva i osigurati
djelotvornu i
pravodobnu operativnost kao i cjelovitu prostornu pokrivenost
područja Grada Vrgorca u slučaju požara. Osigurati funkcioniranje vatrogasnog
operativnog centara sa stalnim dežurstvom i dojavom požara na telefonski broj 193.
Izvršitelj zadatka: DVD Vrgorac
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
1.2.1. Grad Vrgorac je dužan razmotriti i revidirati važeći Plan zaštite od požara, isti
ažurirati te uskladiti s novonastalim uvjetima temeljem Izvješća o stanju zaštite od
požara DVD Vrgorac na području djelovanja.
Izvršitelj zadatka: Grad Vrgorac
1.2.2. Grad Vrgorac će organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite tematski vezanu uz
pripremu protupožarne sezone u 2022. godini. U tu svrhu, na sjednici Stožera
potrebno je:
- razraditi Plan rada Stožera civilne zaštite za ovogodišnju požarnu sezonu,
- analizirati Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom
ovogodišnje požarne sezone
- razmotriti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na svom
području
Izvršitelj zadatka: Grad Vrgorac
Sudjelovatelj: DVD Vrgorac
2. TEHNIČKE MJERE
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
2.1.1. Opremiti operativne vatrogasce osobnom zaštitnom opremom sukladno važećim
propisima i financijskoj mogućnosti.
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2.1.2. Za potrebe vatrogasne postrojbe urediti spremište za vatrogasna vozila i opremu.
2.1.3. Ustrojiti dežurne vozače za prijevoz vode na požarište cisternama za
prijevoz pitke vode u vremenu velike opasnosti od požara na području
Grada Vrgorca, te cisterne održavati u ispravnom stanju.
Izvršitelj zadatka: DVD Vrgorac i Grad Vrgorac
2.1.4. Sukladno Procjeni ugroženosti od požara potrebno je u 2022. godini nabaviti, u
skladu s objektivnim fiskalnim mogućnostima, komplet osobne zaštitne opreme za
vatrogasce kako bi se postigla opremljenost za 20 operativnih vatrogasaca.
Prvenstveno treba osigurati komplete za šumske požare; vatrogasne čizme,
vatrogasne kombinezone, vatrogasne opasače te kacige za šumske požare.
Izvršitelj zadatka: DVD Vrgorac i Grad Vrgorac
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
2.2.1. Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka
intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno Procjeni
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija osigurati dovoljan broj stabilnih i
prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi.
2.2.2. Opremiti zapovjedno vozilo operativne vatrogasne postrojbe s fiksnim
komunikacijskim uređajem.
Izvršitelj zadatka: DVD Vrgorac i Grad Vrgorac
3.

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA U URBANOM PROSTORU
3.1. U postupku izrade i donošenja prostorno planske dokumentacije (prvenstveno
provedbene), ovisno o razini prostornih planova, obvezno je utvrditi mjere zaštite od
požara sukladno važećim propisima.

Izvršitelj zadatka: Grad Vrgorac
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
osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: Grad Vrgorac i pravne osobe
Sudjelovatelj: DVD Vrgorac
3.3. Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje
požara i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. Hidranti koji se koriste za
gašenja požara i punjenje cisterne moraju se redovno održavati te biti ispravni za
upotrebu.
Izvršitelj zadatka: Komunalno d.o.o. Vrgorac i DVD Vrgorac
Sudjelovatelj: Grad Vrgorac
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3.4. Izvršiti obuku operativnih vatrogasaca o načinu uporabe hidrantske mreže za potrebe
gašenje požara i sam način rukovanja sa hidrantima.
Izvršitelj zadatka: DVD Vrgorac
Sudjelovatelj: Komunalno d.o.o. Vrgorac
3.5. Odrediti i ostale izvore vode za gašenje požara, te urediti prilaze za vatrogasna vozila i
pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja
požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara.
Izvršitelj zadatka: DVD Vrgorac i Hrvatske vode - Vodnogospodarska ispostava za mali
sliv „Matica“, Komunalno d.o.o. Vrgorac

4.

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU
4.1. 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: Hrvatske šume – Šumarija Vrgorac i Grad Vrgorac
4.2. Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično),
sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja
preventivnih mjera zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Grad Vrgorac i DVD Vrgorac
4.3. Obvezan je nadzor nad županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama te zemljišnim
pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti
prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno
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 i Komunalno-prometno-poljoprivredni redar
4.4. Ustrojiti izviđačke, preventivne patrole, koje na licu mjesta poduzimaju mjere za
uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno pravovremeno otkrivaju, javljaju i
počinju gasiti požar u samom početku i to:
1. Pješačko – ophodarska služba
2. Auto ophodnja
3. Požarno čuvarska služba
Izvršitelj zadatka: Hrvatske šume – Šumarija Vrgorac i Grad Vrgorac
4.5. Ustrojiti motrilačku i dojavnu službu s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave
požara te osigurati potrebita dežurstva na području Grada Vrgorca.
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Izvršitelj zadatka: Hrvatske šume – Šumarija Vrgorac i Grad Vrgorac
III.
Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog
plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.
IV.
Sredstva za provedbu obveza Grada Vrgorca koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana,
osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Grada Vrgorca za 2022. godinu.
V.
Gradsko vijeće Grada Vrgorca jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju provedbe
Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad Vrgorac.
Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na
području Grada Vrgorca, DVD Vrgorac i ostali pravni subjekti uključeni u provedbu pojedinih
zadataka dostavit će Gradu Vrgorcu do 31.12.2021.
VI.
Ovaj Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Vrgorca,
stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/13
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
___________________________________________

Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.),
Zakona o vatrogastvu ( „Narodne novine” broj 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) , Pravilnika o
sadržaju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija ( „Narodne novine” broj 35/94 i 55/94) te
članka 34. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 02/13,
5/14, 6/18 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na 5. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2022.
donosi
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG
PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE
GRADA VRGORCA ZA 2021. GODINU
1. UVOD
Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10.)
(u daljnjem tekstu: Zakon) i predstavlja sustav koji se sastoji od planiranja, propisivanja i
provođenja kao i financiranja mjera zaštite od požara te ustrojavanja subjekata koji provode zaštitu
od požara. Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba, i pravne osobe i udruge koje
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obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne zaštite kao i jedinice lokalne te područne
(regionalne) samouprave. Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim ne mogu izazvati požar.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem članka 13. stavka 1. Zakona,
donose Plan zaštite od požara za svoje područje na temelju Procjene ugroženosti od požara, po
prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice. Planom
zaštite od požara općine i gradovi definiraju subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne
djelatnosti.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju Procjene ugroženosti
donose Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu
će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara
gradova i općina donose se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
Županije.
Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave jednom
godišnje razmatra Izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe Godišnjeg
provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara.
2. PLANSKI DOKUMENTI U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA
Gradsko vijeće Grada Vrgorca donijelo Odluku o donošenju Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Grada Vrgorca „Vjesnik“- službeno glasilo Grada
Vrgorca, broj , broj 9/17), na temelju pozitivnog mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova –
Policijske uprave Splitsko-dalmatinske (BROJ: 511-12-21-152/2-2017. M. D., od dana 10. veljače
2017. godine).
Gradsko vijeće Grada Vrgorca na 39. sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine, donijelo Plan
operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo
Grada Vrgorca broj 05/21).
3. ORGANIZACIJA VATROGASTVA
Prema Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), na području Grada Vrgorca
neposrednu vatrogasnu djelatnost provodi Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrgorac.
3.1. Osposobljenost vatrogasne snage
Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara Grada Vrgorca, osiguran je potreban broj
operativnih vatrogasaca, te ih se kontinuirano osposobljava i obučava za različite specijalnosti u
vatrogastvu.
3.2. Opremljenost vatrogasne snage
DVD Vrgorac u potpunosti je opremljen vatrogasnim vozilima i ostalom tehničkom
opremom i sredstvima, zaštitnom opremom vatrogasaca i odorama vatrogasaca, za djelovanje na
području Grada Vrgorca, sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih
postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95), Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad
određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine, broj 91/02),
Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne
postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“, broj 31/11), odnosno
temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara.
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Od osnovne opreme, DVD Vrgorac posjeduje:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Navalno vozilo - komada 1, kapacitet 2.500 litara
Kombi vozilo - komada 1
Autocisterna - komada 1, kapaciteta 7.600 litara
Šumsko vozilo – kom 1, kapacitet 2.100 litara
Zapovijedno vozilo – komada 1.
Zaštitna interventna odijela (hlače + jakna, čizme s čeličnom kapicom, rukavice, kaciga,
vatrogasniopasač) – 12 komad
(Napomena: svih 12 potrebno mijenjati zbog starosti),
kombinezon za gašenje šumskih požara – 15 komad
, (Napomena: zbog starosti potrebno je zamijeniti novim)
potopna el. pumpa – 1 komad
naprtnjača za gašenje šumskih požara – 25 komad
agregat el. energije – 1 komad
penjačka užad – 4 komad
ljestve sastavljače aluminijske – 1 komad
ljestve kukače aluminijske – 1 komad
ljestve rastegače aluminijske – 1 komad
motorna pila – 3 komad
sjekire, lopate, pijuk (kramp),
hidraulični razvalni alat za tehničke
intervencije – 1 komad

4. FINANCIRANJE
Sukladno Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), sredstva za financiranje
vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnog vatrogasnog društava Vrgorac, osiguravaju se u
proračunu jedinice lokalne samouprave čije područje pokriva.
Proračunom Grada Vrgorca za 2021. godinu, za djelatnost DVD Vrgorac izdvojena su
sredstva u ukupnom iznosu od 650.000,00 kn.
S ciljem podizanja operativne spremnosti vatrogasne postrojbe potrebno je kontinuirano
provoditi osposobljavanje i usavršavanje pripadnika iste te pristupiti nabavci nove opreme i
sredstava kao i održavanju postojeće, kao i sustavno raditi na uključivanju što većeg broja mladih u
vatrogasnu postrojbu.
5. STANJE PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA
ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE GRADA VRGORCA ZA 2021. GODINU
a) Sukladno članku 13. stavku 6. i 7. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10)
i člankom 5. Pravilnika o planu zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12), Grad
Vrgorac pristupio je usklađivanju Procjene ugroženosti od požara i tehničke eksplozije te
Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima.
b) Gradsko vijeće Grada Vrgorca je na 27. sjednici održanoj 11. prosinca 2019. donijelo Odluku
o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na
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području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 25/19). Nadzor
nad provedbom mjera provodi poljoprivredni redar Grada Vrgorca.
c) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara, DVD Vrgorac osigurava potreban broj
operativnih vatrogasaca te ih kontinuirano osposobljava i obučava za različite specijalnosti
u vatrogastvu.
d) Grad Vrgorac omogućava nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora od strane inspektora
unutarnjih poslova Policijske uprave Splitsko - dalmatinske te postupa po zahtjevima i
naredbama inspektora.
e) Grad Vrgorac osigurava opremanje vatrogasne postrojbe sukladno Pravilniku o minimumu
tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95),
Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad dobrovoljnog vatrogasnog društava
(„Narodne novine, broj 91/02), Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu
osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne
intervencije („Narodne novine“, broj 31/11), odnosno temeljem Procjene ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Grada Vrgorca.
U naseljima sustavno su poduzimane potrebne mjere kako bi prometnice i javne
površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima
pravnih osoba osiguravana je stalna prohodnost vatrogasnih pristupa i putova
evakuacije.
Za gašenja požara osigurane su minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak
u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. Hidranti koji se koriste za gašenja
požara i punjenje cisterne redovno se održavaju te su ispravni za upotrebu.
Izvršava se obuka operativnih vatrogasaca o načinu uporabe hidrantske mreže za
potrebe gašenje požara i sam način rukovanja sa hidrantima.
Nisu određeni i ostale izvore vode za gašenje požara, te se nalaže urediti prilaze za
vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju
potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara (U
poljima Rastok i Jezero).
Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru,
uređuju se okviri ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane
opasnosti od požara.
Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično),
sustavno i redovito se obavješćuje i upozorava stanovništvo na potrebu provođenja
preventivnih mjera zaštite od požara.
Obvezano se nadzire nad županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama te zemljišnim
pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste je čist i pregledan kako zbog sigurnosti
prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga se obvezno
provodi čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari
koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.
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Ustrojena je motrilačka i dojavna službu s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i
dojave požara te su osigurana potrebita dežurstva na području Grada Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/14
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
_____________________________________
Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.),
Pravilnika o sadržaju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija ( „Narodne novine” broj
35/94 i 55/94) te članka 34. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca, broj
6/09, 02/13, 5/14, 6/18 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na 5. sjednici, održanoj 09. ožujka
2022. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe
godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
na području Grada Vrgorca za 2021. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom usvaja se „Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za području Grada Vrgorca za 2021. godinu“
Članak 2.
„Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja
zaštite od požara za području Grada Vrgorca za 2021. godinu“, sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ - službenom glasilu
Grada Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/14
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
___________________________________
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Na temelju članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj
06/09, 2/13, 5/14, 6/18 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 5. sjednici od 09. ožujka
2022. godine, d o n o s i
Rješenje
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za suradnju
s gradovima, općinama i županijama
Članak 1.
IVAN ŠARIĆ imenuje se za predsjednika Odbora za suradnju s gradovima, općinama i županijama
Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
LJUBOMIR ERCEG imenuje se za člana Odbora za suradnju s gradovima, općinama i županijama
Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
JOSIPA GOVORKO imenuje se za članicu Odbora za suradnju s gradovima, općinama i županijama
Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/15
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
___________________________________
Na temelju članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj
06/09, 2/13, 5/14, 6/18 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 5. sjednici od 09. ožujka
2022. godine, d o n o s i
Rješenje
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za predstavke i pritužbe
Članak 1.
GORAN DUJMOVIĆ imenuje se za predsjednika Povjerenstva za predstavke i pritužbe Gradskog
vijeća Grada Vrgorca.
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NEDA PRIMORAC imenuje se za članicu Povjerenstva za predstavke i pritužbe Gradskog vijeća
Grada Vrgorca.
NADA JELAVIĆ imenuje se za članicu Povjerenstva za predstavke i pritužbe Gradskog vijeća Grada
Vrgorca.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/16
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
___________________________________
Na temelju članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj
06/09, 2/13, 5/14, 6/18 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 5. sjednici od 09. ožujka
2022. godine, d o n o s i
Rješenje
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za davanje imena ulica,
trgova i davanje suglasnosti za davanje imena javnim ustanovama
Članak 1.
IVAN ŠARIĆ imenuje se za predsjednika Povjerenstva za davanje imena ulica, trgova i davanje
suglasnosti za davanje imena javnim ustanovama Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
GORAN DUJMOVIĆ imenuje se za člana Povjerenstva za davanje imena ulica, trgova i davanje
suglasnosti za davanje imena javnim ustanovama Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
VEDRAN ERCEG imenuje se za člana Povjerenstva za davanje imena ulica, trgova i davanje
suglasnosti za davanje imena javnim ustanovama Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
MARIO BARAĆ imenuje se za člana Povjerenstva za davanje imena ulica, trgova i davanje
suglasnosti za davanje imena javnim ustanovama Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
ŽELJKO ERCEG imenuje se za člana Povjerenstva za davanje imena ulica, trgova i davanje
suglasnosti za davanje imena javnim ustanovama Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
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Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/17
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
___________________________________
Na temelju članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj
06/09, 2/13, 5/14, 6/18 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 5. sjednici od 09. ožujka
2022. godine, d o n o s i
Rješenje
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva
za društvene djelatnosti
Članak 1.
GORAN DUJMOVIĆ imenuje se za predsjednika Povjerenstva za društvene djelatnosti Gradskog
vijeća Grada Vrgorca.
IVAN FRANIĆ imenuje se za člana Povjerenstva za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada
Vrgorca.
ROBERTINA KRIŠTO imenuje se za članicu Povjerenstva za društvene djelatnosti Gradskog vijeća
Grada Vrgorca.
IVA ROSO imenuje se za članicu Povjerenstva za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada
Vrgorca.
NADA JELAVIĆ imenuje se za članicu Povjerenstva za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada
Vrgorca.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/18
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
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Na temelju članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj
06/09, 2/13, 5/14, 6/18 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 5. sjednici od 09. ožujka
2022. godine, d o n o s i
Rješenje
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za
komunalno uređenje, urbanizam i zaštitu okoliša
Članak 1.
IVAN ŠARIĆ imenuje se za predsjednika Povjerenstva za komunalno uređenje, urbanizam i zaštitu
okoliša Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
TONI GRLJUŠIĆ imenuje se za člana Povjerenstva za komunalno uređenje, urbanizam i zaštitu
okoliša Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
GORAN DUJMOVIĆ imenuje se za člana Povjerenstva za komunalno uređenje, urbanizam i zaštitu
okoliša Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
IVA ROSO imenuje se za članicu Povjerenstva za komunalno uređenje, urbanizam i zaštitu okoliša
Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
ŽELJKO ERCEG imenuje se za člana Povjerenstva za komunalno uređenje, urbanizam i zaštitu
okoliša Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/19
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
___________________________________
Na temelju članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj
06/09, 2/13, 5/14, 6/18 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 5. sjednici od 09. ožujka
2022. godine, d o n o s i
Rješenje
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za
financije i upravljanje imovinom
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Članak 1.
ROBERTINA KRIŠTO imenuje se za predsjednicu Povjerenstva za financije i upravljanje imovinom
Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
NEDA PRIMORAC imenuje se za članicu Povjerenstva za financije i upravljanje imovinom Gradskog
vijeća Grada Vrgorca.
IVAN ŠARIĆ imenuje se za člana Povjerenstva za financije i upravljanje imovinom Gradskog vijeća
Grada Vrgorca.
IVICA ŠALINOVIĆ imenuje se za člana Povjerenstva za financije i upravljanje imovinom Gradskog
vijeća Grada Vrgorca.
NADA JELAVIĆ imenuje se za članicu Povjerenstva za financije i upravljanje imovinom Gradskog
vijeća Grada Vrgorca.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/20
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
___________________________________
Na temelju članka 20. stavak 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“
broj 17/19 i 98/19), članka 12. Statuta Gradske knjižnice Vrgorac od 25. travnja 2018. godine, i
članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14,
6/18 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 5. sjednici od 09. ožujka 2022. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja
Gradske knjižnice Vrgorac
Članak 1.
Raspisat će se javni natječaj za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Vrgorac, te isti
objaviti u javnim glasilima i na oglasnoj ploči Knjižnice, te na web stranici Grada.
Članak 2.
Za provedbu cjelokupnog postupka javnog natječaja iz članka 1. ovog Zaključka zadužuje se
Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
Odbor za izbor i imenovanja objaviti će natječaj, zaprimiti prijave kandidata, izvršiti
otvaranje prijava, sačiniti zapisnik o radu, te isti s prijedlogom akta uputiti Gradskom vijeću na
daljnje odlučivanje.
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Odbor će u slučaju da ne bude prijavljenih kandidata, ili prijave kandidata ne budu
pravovaljane ili nepravovremeno dostavljene, ponoviti natječaj.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu
Grada Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/21
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
___________________________________________

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09,
2/13, 5/14, 6/18 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 5. sjednici od 09. ožujka
2022. godine, d o n o s i
PRAVILNIK
O JEDNOSTAVNOJ NABAVI GRADA VRGORCA
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i
svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji
prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i/ili usluga, procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za
nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama
Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon) ne postoji obveza provedbe postupaka
javne nabave.

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE
1. POSTUPCI DO 40.001 KUNA
Članak 2.
Postupak provedbe jednostavne nabave procijenjene vrijednosti manje od
40.001,00 kuna, Grad Vrgorac provodi izdavanjem narudžbenice/ugovora jednom
gospodarskom subjektu – izravno ugovaranje.
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Narudžbenicu potpisuje gradonačelnik.
U slučaju spriječenosti gradonačelnika, pročelnik je ovlašten potpisati narudžbenicu.

2. POSTUPCI OD 40.001 DO 150.001 KUNA
Članak 3.
Postupak provedbe jednostavne nabave procijenjene vrijednosti od 40.001,00 do
150.001,00 kuna inicijalno počinje s provedbom nakon što gradonačelnik Grada Vrgorca
odobri Zahtjev za pokretanje jednostavne nabave, a koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 40.001,00
kuna a do 150.001,00 kuna, naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice/ugovora jednom
gospodarskom subjektu nakon što je prethodno poslao zahtjev najmanje trima
gospodarskim subjektima te im odredio rok koji ne može biti kraći od 2 radna dana za
dostavu ponude.
Naručitelj u pozivu može odrediti određena jamstva i uvjete sposobnosti kao
sigurnost za da će predmet nabave biti uredno izvršen.

3. POSTUPCI OD 150.001,00 DO 200.000 / 500.000 KUNA
Članak 4.
Postupak provedbe jednostavne nabave procijenjene vrijednosti iznad 150.001,00
kuna počinje s provedbom nakon što gradonačelnik Grada Vrgorca donese Odluku o
pokretanju postupka jednostavne nabave.
Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave iznad 150.001,00 kuna
provode ovlašteni predstavnici naručitelja koje imenuje gradonačelnik za svaki postupak
jednostavne nabave.
Obveze ovlaštenih predstavnika naručitelja su:
- priprema postupka jednostavne nabave,
- objava Poziva za dostavu ponuda,
- otvaranje pristiglih ponuda,
- sastavljanje zapisnika o otvaranju te pregledu i ocjeni ponuda,
- rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda,
- dostava materijala radi daljnjeg postupanja gradonačelnika.
U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave iznad 150.001,00 kune moraju
sudjelovati najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika od kojih najmanje jedan (1) mora imati
važeći certifikat u području javne nabave.
Odgovorna osoba internim aktom imenuje osobe zadužene za nadzor nad izvršenjem
ugovora o nabavi, koje moraju osigurati da se primjenom ove odredbe ne dijeli vrijednost
Stranica 37 od 46

Grad Vrgorac

Vrgorac, 09. ožujka 2022.

VJESNIK - broj 05/22

radova ili određene količine robe i/ili usluga, s namjerom izbjegavanja primjene ovog
Pravilnika
Članak 5.
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 150.001,00
kuna a do 200.000 kuna za robu i usluge, odnosno do 500.000,00 kuna za radove, naručitelj
provodi objavljivanjem poziva za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama
(www.vrgorac.hr) a može ih dostaviti izravno gospodarskim subjektima, odnosno objaviti
putem EOJN.
Ukoliko se poziv šalje i gospodarskim subjektima izravno, poziv mora biti odaslan na
dokaziv način na adrese najmanje tri (3) gospodarska subjekta.
Poziv mora biti jasan, razumljiv i nedvojben te izrađen na način da omogući
podnošenje usporedivih ponuda.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 5 dana od dana objavljivanja poziva za
dostavu ponuda.
Naručitelj može u iznimnim slučajevima odrediti i kraći rok za dostavu ponude, ali
ne kraći od dva (2) dana od dana upućivanja poziva, što mora dodatno obrazložiti.
Naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete
sposobnosti ponuditelja kao i određena jamstva, a sve kako bi zaštitio interes Grada
Vrgorca te osigurao poduzimanje svih aktivnosti u cilju dobivanja najbolje ponude,
poštujući načela nabave, a prije svega načelo tržišnog natjecanja i načelo transparentnosti.
PONUDE
Članak 6.
Nepravilna ponuda je svaka ponuda koja nije sukladna dokumentaciji o nabavi, ili je
primljena izvan roka za dostavu ponuda, ili postoje dokazi o tajnom sporazumu ili
korupciji, ili nije rezultat tržišnog natjecanja, ili je naručitelj utvrdio da je izuzetno niska, ili
ponuda ponuditelja koji nije prihvatio ispravak računske pogreške.
Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda čija cijena prelazi planirana, odnosno
osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu, osim u slučaju iz članka 18. stavka 2.
ovog Pravilnika.
Neprikladna ponuda je svaka ponuda koja nije relevantna za ugovor o javnoj nabavi
jer bez značajnih izmjena ne može zadovoljiti potrebe i zahtjeve naručitelja propisane
dokumentacijom o nabavi.
Članak 7.
Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva sukladno ovom Pravilniku ponuditelji
mogu dostaviti u neovjerenoj preslici osim traženih jamstava. Neovjerenom preslikom
smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Grad Vrgorac zadržava pravo tražiti
originale dokumenta, a što se navodi u dokumentaciji za nadmetanje.
Ponude se dostavljaju na službeni e-mail Grada Vrgorca (grad@vrgorac.hr), poštom,
putem EOJN ili osobno na adresu Naručitelja.
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Ako se ponude predaju osobno ili poštom, dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s
naznakom naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i s naznakom
„NE OTVARAJ“.
Ponuda koja se predaje u fizičkom obliku mora biti uvezena u cjelinu koja se ne
može jednostavno fizički razdvojiti.
Ako se ponuda dostavlja putem e-maila ili EOJN ne primjenjuju se stavci 3. i 4. ovoga
članka.
Način dostave ponude propisat će se u Pozivu za dostavu ponuda.
Članak 8.
Otvaranje ponuda nije javno.
Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika naručitelja.
Obvezno se sastavlja Zapisnik o otvaranju te pregledu i ocjeni ponuda za nabave
jednake ili veće od 150.001,00 kuna.
Ponude se otvaraju prema rednom broju zaprimanja iz urudžbenog zapisnika.
Kada je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, prvo se otvara izmjena i/ili dopuna
ponude te potom osnovna ponuda.
Članak 9.
Odluka o odabiru/poništenju se dostavlja svim ponuditeljima putem e-maila ili
javnom objavom na mrežnim stranicama Grada Vrgorca, odnosno putem EOJN.

KRITERIJI ODABIRA PONUDITELJA
Članak 10.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.
U slučaju da dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za
odabir ponude, odabrati će se ponuda koja je zaprimljena ranije.
Članak 11.
Naručitelj može propisati i drugi kriterij, ukoliko to zahtjeva priroda nabave, kao što
je kriterij ekonomski najpovoljnije ponude. Kriteriji za ekonomski najpovoljniju ponudu će
se propisati za svaki postupak posebno.
Naručitelj će u svakom postupku nabave odrediti kriterij za odabir ponude.
Članak 12.
Primjer za kriterij odabira ponude je i kod provedbe projektnog natječaja (i slični ili
srodni predmeti nabave) a koji je postupak koji omogućava naručitelju stjecanje najboljeg
rješenja, uglavnom u području prostornog planiranja, arhitekture, inženjerstva ili obrade
podataka, plana ili projekta koji je odabrao ocjenjivački sud nakon provedenog natjecanja s
dodjelom nagrada ili bez dodjele nagrada.
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Gradonačelnik će prilikom pokretanja postupka imenovati Ocjenjivački sud te
odrediti da li se natječaj nagrađuje i ukoliko je, novčani iznos ili drugu prigodnu nagradu. U
slučaju provedbe projektnog natječaja, kriterij odabira ponude je ocjena Ocjenjivačkog
suda.
Ako se od sudionika natječaja zahtijeva određena stručna kvalifikacija, najmanje
jedan član Ocjenjivačkog suda mora imati takvu ili jednakovrijednu kvalifikaciju.
Članak 13.
Ocjenjivački sud obvezan je planove i projekte koje su dostavili sudionici razmatrati
poštujući anonimnost sudionika te isključivo na temelju kriterija navedenih u obavijesti o
projektnom natječaju.
Ocjenjivački sud obvezan je sastaviti zapisnik o rangiranju projekata koji potpisuju
članovi i koje rangiranje je izrađeno prema odlikama svakog projekta, uključujući
napomene i sve točke koje je potrebno objasniti.
Anonimnost se mora poštovati do donošenja mišljenja Ocjenjivačkog suda.
Ako je potrebno, ocjenjivački sud može pozvati sudionike da odgovore na pitanja
kako bi objasnili bilo koju značajku projekta, s time da dotična pitanja te dijalog između
članova ocjenjivačkog suda i sudionika mora biti naveden u zapisniku.
Ocjenjivački sud obvezan je mišljenja i zapisnik dostaviti gradonačelniku na daljnje
postupanje.
UPOTPUNJAVANJE, ISPRAVCI PONUDA I RAČUNSKA POGREŠKA
Članak 14.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj može gospodarskim subjektima
uputiti zahtjev za pojašnjenje i/ili upotpunjavanje bilo kojeg dokumenta, osim troškovnika,
ostavljajući im za to primjereni rok. Primjenom ovog stavka mora se osigurati poštovanja
transparentnosti i jednakog postupanja.
Ukoliko se utvrdi računska pogreška, ista će se ispraviti na vidljivi način i od
ponuditelja zatražiti da prihvati ispravak računske pogreške u roku od 2 (dva) dana od
dana primitka obavijesti. Ukoliko gospodarski subjekt ne prihvati ispravak računske
pogreške, ili isti prihvati izvan ostavljenog roka, ista će se smatrati kao nepravilna ponuda.
ROKOVI I OBJAVE
Članak 15.
Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluke o poništenju
postupka jednostavne nabave iznosi 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
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Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluka o poništenju postupka jednostavne
nabave vrijednosti 150.001,00 kuna i veće, objavljuje se na mrežnim stranicama Grada
Vrgorca ili na EOJN, zavisno gdje je poziv za dostavu ponude objavljen.
Grad Vrgorac zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave, prije ili nakon
roka za dostavu ponuda, bez posebnog pisanog obrazloženja.
Članak 16.
U nabavama procijenjene vrijednosti od 40.001,00 do 150.001,00 kuna Naručitelj
dostavom ponuditeljima Odluke o odabiru najpovoljnije ponude stječe uvjete za sklapanje
ugovora o nabavi.
Naručitelj objavom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude te Zapisnika o otvaranju
te pregledu i ocjeni ponuda predmeta nabave vrijednosti iste ili veće od 150.001,00 kuna
procijenjene vrijednosti stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI
Članak 17.
Ugovor o nabavi mora biti u skladu s uvjetima određenima u pozivu za dostavu
ponuda i odabranom ponudom.
Ugovorne strane izvršavaju ugovor o nabavi u skladu s uvjetima određenim u pozivu
za dostavu ponuda i odabranom ponudom.
Kontrolu nabave provodi pročelnik ili osoba koju odredi gradonačelnik, a financijsku
kontrolu predmeta nabave dodatno kontrolira službenik kojemu je u sistematizaciji radnog
mjesta propisan posao računovodstva.
Ovlašteni predstavnici naručitelja koji provode postupak nabave ne mogu pratiti
provedbu ugovora.
Članak 18.
U slučaju opravdane potrebe izmjene ugovora o nabavi za vrijeme njegova trajanja
su dozvoljene pod uvjetom da se ne mijenja pravna priroda ugovora, a samo povećanje
može iznositi do 20% prvotne vrijednosti s pdv-om, pod uvjetom da je ukupna vrijednost
ugovora manja od pragova za primjenu ZJN 2016.
Naručitelj može u slučaju da je najpovoljnija ponuda skuplja od procijenjene
vrijednosti nabave, istu prihvatiti, pod uvjetom da ista ne prelazi 5% procijenjene
vrijednosti nabave i da ukupno ne prelazi pragove propisane ZJN 2016.

PREGOVARAČKI POSTUPAK JEDNOSTAVE NABAVE
Članak 19.
Ugovor o izvođenju radova, nabavi robe ili usluga smije se sklapati u pregovaračkom
postupku jednostavne nabave i s jednim gospodarskim subjektom ako su u provedenom
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postupku jednostavne nabave sve dostavljene ponude nisu ispunjavale uvjete propisane
Uputama ponuditeljima ili nije dostavljena nijedna ponuda, pod uvjetom da se izvorni
uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju.
Članak 20.
Pregovarački postupak se također provodi za dodatne radove i nabavu roba i usluga
čija ukupna vrijednost ne smije preći 20% vrijednosti osnovnog ugovora, koji nisu bili
uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti
postali nužni za izvođenje radova opisanih u njima ili pružanje tražene usluge, odnosno
nabava robe, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava
osnovni ugovor, kada su takvi radovi, odnosno usluge, iako odvojivi od izvršenja osnovnog
ugovora, nužno potrebni za njegov dovršetak, pod uvjetom da je ukupna vrijednost
ugovora manja od pragova za primjenu ZJN 2016.
IZUZECI U NABAVAMA
Članak 21.
Iznimno, u posebnim slučajevima zbog nabave određene robe, usluga i projektnih
natječaja, procijenjene vrijednosti od 40.001,00 kn do 200.000,00 kn, te nabave radova
procijenjene vrijednosti od 40.001,00 kn do 500.000,00 kn naručitelj može provesti nabavu
pozivom za dostavu ponude upućenom samo jednom gospodarskom subjektu.
Posebni slučajevi su:
-

-

kad ugovor može izvršiti samo odredbeni gospodarski subjekt zbog tehničkih ili
umjetničkih razloga ili zaštite isključivih prava na temelju posebnih zakona i dr.
propisa,
za nabavu programskih paketa i s njima povezanih usluga, energije, goriva i
telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj i pokretnoj telekomunikacijskoj mreži,
nabave koja zahtijeva iznimnu žurnost koja nije uzrokovana postupanjem
naručitelja.

Prethodno navedeno mora biti posebno obrazloženo, a obrazloženje mora biti
sastavni dio Odluke za provođenje nabave.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Svi postupci započeti po Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne javne nabave
Grada Vrgorca završit će se temeljem istog.
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Stupanjem na snagu ovog Pravilnika predaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka
jednostavne nabave Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 21/18,
5/20 i 9/21).
Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom
glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 024-04/22-01/22
Urbroj: 2181-15-01/01-22-1
Vrgorac, 09. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC
Klasa:
Urbroj:
Vrgorac,

ZAHTJEV
ZA POKRETANJE JEDNOSTAVNE NABAVE
(OD 40.001 DO 150.001 KUNA)
PREDMET NABAVE

EV. BROJ NABAVE
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST NABAVE
(BEZ PDV-A)
POZICIJA PRORAČUNA
IZVOR FINANCIRANJA NE
OD STRANE FONDOVA DA (koji)
ROK POČETKA I
ZAVRŠETKA
(ili) U DANIMA

OD

DO

MJESTO IZVOĐENJA
RADOVA/ISPORUKE
ROBE/PRUŽANJA
USLUGE
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OVLAŠTENI
PREDSTAVNICI
KOJI MOGU
SUDJELOVATI U
POSTUPKU
NABAVE

NAPOMENA U KOJOJ
SU NAVEDENI OSTALI
ELEMENTI I
POSEBNOSTI KOJI SU
BITNI ZA ISPUNJENJE
UGOVORNIH OBVEZA
PONUDITELJI KOJIMA
SE ŠALJE ZAHTJEV ZA
DOSTAVU PONUDA

PRILOG
OSOBE ODGOVORNE
ZA NADZOR
IZVRŠENJA UGOVORA
O NABAVI

ZAHTJEV PREDAO
PROČELNIK
DATUM
ZAHTJEV ODOBRIO
GRADONAČELNIK
DATUM
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