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[1] 
Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, br. 174/04, 79/07, 38/09 i 
127/10), članka 3. i 8. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi Civilne zaštite i postrojbi 
za uzbunjivanje („Narodne novine“, br. 111/07), članka 46. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine 
Tučepi“, br. 4/09), a u skaldu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 5/11) 
Općinski načelnik Općine Tučepi, dana 13. veljače 2012. godine, donio je 
 

ODLUKU 
o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Tuĉepi 
 
Ĉlanak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje, sastav, veličina i popuna postrojbe Civilne zaštite opće 
namjene Općine Tučepi (u daljnjem tekstu: Postrojba opće namjene). 
 
Ĉlanak 2. 
Postrojba opće namjene osniva se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja, kojih su 
nositelji operativne snage zaštite i spašavanja, koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i 
spašavanjem, te za provođenje mjera civilne zaštite. 
  
Ĉlanak 3. 
Postrojba opće namjene sastoji se od jedne skupine, koja u svom sastavu ima zapovjednika 
skupine i tri (3) ekipe, a svaka ekipa u svom sastavu ima po tri (3) pripadnika. 
 
Postrojba opće namjene ukupno broji 10 pripadnika. 
 
Shematski prikaz ustroja Postrojbe opće namjene daje se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke. 
 
Ĉlanak 4. 
Popuna Postrojbe Opće namjene provodi se raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih građana s 
mjestom prebivališta na području Općine Tučepi. 
 
Na temelju pisanog zahtjeva nadležnog tijela Općine Tučepi popunu i raspoređivanje pripadnika u 
Postrojbu opće namjene vrši Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Split, u suradnji s područno nadležnim uredom za obranu. 
      
Ĉlanak 5. 
Osobni i materijalni ustroj Postrojbe opće namjene može se mijenjati sukladno promjenama u 
Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća za Općinu Tučepi. 
    
Ĉlanak 6.     
Osobama koje su raspoređene u Postrojbu opće namjene izdaje se iskaznica pripadnika civilne 
zaštite. Evidenciju o izdanim iskaznicama pripadnika civilne zaštite vodi Državna uprava za zaštitu 
i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split. 
      
Ĉlanak 7. 
Materijalni ustroj Postrojbe opće namjeneiz članka 3. ove Odluke utvrđuje se sukladno odredbama 
Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi Civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje 
(„Narodne novine“, br. 111/07). 
 
Materijalna popuna planira se, osigurava i izvršava sukladno mogućnostima, planovima razvoja, 
smjernicama i zadaćama sustava zaštite i spašavanja Općine Tučepi. 
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Ĉlanak 8. 
Postrojba opće namjene mobilizira se u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće, 
sprječavanje i uklanjanje kojih posljedica nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Općine 
Tučepi.   
 
Mobilizacija Postrojbe opće namjene provodi se po nalogu Općinskog načelnika Općine Tučepi. 
 
Mobilzaciju Postrojbe opće namjene provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni 
ured za zaštitu i spašavanje Split, u suradnji s nadležnim tijelima Općine Tučepi sukladno 
operativnom planu civilne zaštite Općine Tučepi. 
 
Mobilizirani pripadnici Postrojbe opće namjene ostvaruju prava (naknada plaće, putni troškovi, 
osiguranje itd.) sukladno važećim propisima. 
      
Ĉlanak 9. 
Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe opće namjene 
osiguravaju se u proračunu Općine Tučepi. 
      
Ĉlanak 10. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće 
namjene Općine Tučepi,Klasa: 022-05/12-01/20, urbroj: 2147/06-02-12-01, od 24. siječnja 2012. 
godine.  
 
Ĉlanak 11. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Glasniku Općine Tučepi“. 
 
 
Klasa: 022-05/12-01/43 
Ur.br. 2147/06-02-12-01 
 
U Tučepima, 13. veljače 2012. 
 
 

Općinski naĉelnik  
Ante Čobrnić  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[2] 
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 90/11 ) i članka 46. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“ br.4/09), 
Općinski načelnik Općine Tučepi, dana 20. veljače 2012.godine, donosi 
                                                                                                    PLAN NABAVE 
                                                                                  OPĆINE TUĈEPI  ZA 2012.GODINU   
 
            Ĉlanak 1. 
 
Ovim Planom utvrđuju se javne nabave roba, usluga i radova koji će se provesti sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a sve u svrhu učinkovitog 
korištenja proračunskih sredstava, zaštite načela transparentnosti, te poticanja slobodnog tržišnog natjecanja. 
 
           Ĉlanak 2. 
 
Ovaj Plan temelji se na Proračunu Općine Tučepi za 2012. godinu ( „Glasnik Općine Tučepi“ br. 7/11).   
  

 
Red. 
broj 

 

 
Predmet nabave 

 
 

Evidencijski 
broj nabave 

 
Procijenjena 

vrijednost 
nabave 
( + PDV) 

 
Vrsta 

postupka 
javne 

nabave 

 
Ugovor o 

javnoj nabavi 
ili okvirni 
sporazum 

 
Planirani 
poĉetak 

postupka 

 
Planirano 
trajanje 

1. Izrada UPU Slatina JN 1/12 138.211,38 Otvoreni 
postupak 

Ugovor o 
javnoj nabavi 

rujan 2012. 12 mjeseci 

2. Izrada UPU Lučica JN 2/12 105.691,05 Otvoreni 
postupak 

Ugovor o 
javnoj nabavi 

Rujan 2012. 12 mjeseci 

3. Izrada maritimnog rješenja za proširenje 
Lučice  

 56.910,57     

4. Izrada maritimnog rješenja za obalne 
građevine na Kamenima 

 44.715,45     

5. Geodetska snimka sa batimetrijom za 
proširenje lučice i izgradnju obalnih 
građevina 

 28.455,28     

6. Ažuriranje plana zaštite od požara  20.325,20     

7. Izrada projektne dokumentacije  
Komunalna zona 

JN 3/12 81.300,81 Otvoreni 
postupak 

Ugovor o 
javnoj nabavi 

listopad 
2012. 

3 mjeseca 
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8. Izrada projekta nogostupa iznad škole sa 
zidom i ulice Jakić 

 36.585,37     

9. Izgradnja potpornog zida na predjelu 
Kamena uz plažu 

JN 13/12 365.853,65 Otvoreni 
postupak 

Ugovor o 
javnoj nabavi 

veljača  
2012. 

45 dana 

10. Izgradnja obostranog nogostupa uz JTC 
s izgr.potpornih zidova Blato   

JN 14/12 569.105,69 Otvoreni 
postupak 

Ugovor o 
javnoj nabavi 

veljača  
2012. 

30 dana 

11. Izgradnja protupožarnog puta Maslinica  56.910,57     

12. Izgradnja protupožarnog puta Orašće JN 4/12 97.560,98 Otvoreni 
postupak 

Ugovor o 
javnoj nabavi 

rujan  2012. 60 dana 

13. Izgradnja protupožarnog puta od 
Postupa do Sride sela 

 69.580,00     

14. Izgradnja protupožarnog puta Lizovje  56.910,57     

15. Izgradnja i uređenje odmorišta  „Baturića 
obor“ u Sridi sela 

 24.390,24     

16. Rekonstrukcija prostorija općinske 
viječnice i izgradnja 4 učionice  

 
JN 5/12 

 
325.203,25 

Otvoreni 
postupak 

Ugovor o 
javnoj nabavi 

svibanj 
2012. 

60 dana 

17. Izgradnja odmorišta „Moča“ u Sridi sela 
 

56.910,57     

18. Proširenje ( nasipanje ) plaže  69.105,69     

19. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda 
Šimići 

 56.910,57     

20. Izgradnja vodospreme u Podpeći  69.105,69     

21. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete  20.325,20     

22. Invest.održavanje nerazvrstanih cesta – 
put od Šalinovića do Lugarić 

 32.520,33     

23. Invest.održavanje nerazvrstanih cesta – 
proširenje puta kod Veze 

 40.650,41     

24. Invest.održavanje groblja – Sanacija 
mrtvačnice i ulaza u groblje 

 24.390,24     
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25. Tek.održavanje vatrogasnog doma  27.642,28     

26. Usluge telefona  46.585,37     

27. Održavanje softwarea  30.894,31     

28. Geodetsko katastarske usluge  40.650,41     

 
Ĉlanak 3.  
Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „ Glasniku Općine Tučepi „ i na službenoj internetskoj stranici Općine 
Tučepi - www.tucepi.hr. 
 
KLASA: 022-05/12-01/56 
URBROJ:2147/06-02-12-01 
 
U Tučepima, 20. veljače  2012.                                                                                                               

Općinski naĉelnik  
Ante Čobrnić  

 
 

Izdavač: Općina Tuĉepi  
Urednik: Mari jan Mraviĉ ić ,  d ip l . iur . ,  proĉeln ik  Jedinstvenog upravnog od jela  Općine Tuĉepi  

Adresa: Općina Tuĉepi, Kraj  39a,  21325 Tuĉepi  
Telefon: 021-623 595  
Telefax: 021-623 585  

E-Mail: mari jan.  mravic ic@tucepi .hr  
www.tucepi .hr  

LIST IZLAZI PO POTREBI 
 


