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 Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Lastovo („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, 

broj 3/09., 1/13., 2/13. i 5/18.) i ĉlanka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne 

nabave („Sluţbeni glasnik“, broj 05/17.), Općinski naĉelnik Općine Lastovo, donosi 

 

O D L U K U 

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave  

UreĊenje prometnica na podruĉju Općine Lastovo 

 

I. 

 Podaci o naruĉitelju: Općina Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo.  

 

II. 

 Predmet nabave: UreĊenje prometnica na podruĉju Općine Lastovo. 

 

III. 

 Naziv ponuditelja ĉija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi: 

Vodoprivreda Vrgorac d.d., Teţaĉka 3, 21276 Vrgorac, OIB: 66775454622,  u iznosu od 

488.820,50 kuna bez PDV-a, odnosno 611.025,63 kuna s PDV-om. 

 

IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici 

Općine Lastovo www.lastovo.hr. 

 Objavom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude stjeĉu se uvjeti za sklapanje ugovora 

o nabavi. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKI NAĈELNIK 

 

KLASA: 404-01/18-01/03 

URBROJ: 2145-01-19-13                                                    

Lastovo, 16. svibnja 2019. godine 

 

OPĆINSKI NAĈELNIK 
 

Leo Katić, v.r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lastovo.hr/
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 Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Lastovo („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, 

broj 3/09., 1/13., 2/13. i 5/18.) i ĉlanka 14. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne 

nabave („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 05/17.), Općinski naĉelnik Općine Lastovo, 

donosi 

 

O D L U K U 

o poništenju postupka jednostavne nabave u predmetu jednostavne nabave - 

GraĊevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi – Crkva Sv. Mihovila 

 

I. 

 Podaci o naruĉitelju: Općina Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo.  

 

II. 

 Predmet nabave: GraĊevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi – Crkva 

Sv. Mihovila. 

 

III. 

 Poništava se postupak jednostavne nabave u predmetu jednostavne nabave - 

GraĊevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi - Crkva Sv. Mihovila.

 Ĉlankom 14. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Sluţbeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 05/17.) odreĊeno je da naruĉitelj  moţe poništiti postupak jednostavne 

nabave iz razloga propisanim odredbama Zakona o javnoj nabavi.  

 Postupak jednostavne nabave poništava se zbog razloga navedenog u ĉlanku 298. 

stavku 1. toĉka 9. Zakona o javnoj  nabavi  („Narodne novine“,  broj  120/16.),  odnosno iz 

razloga što je je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, a 

naruĉitelj nema osigurana sredstva za prihvaćanje ponude. 

 

IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici 

Općine Lastovo www.lastovo.hr. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKI NAĈELNIK 

 

KLASA: 612-08/17-01/03 

URBROJ: 2145-01-19-11                                                    

Lastovo, 17. svibnja 2019. godine 

 

 

OPĆINSKI NAĈELNIK 

 

Leo Katić, v.r. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.lastovo.hr/
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 Na temelju glave III. stavka 6. toĉke b), podtoĉke 3. Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od poţara od interesa za Republike Hrvatske u 2019. godini („Narodne 

novine“, broj 35/19.), ĉlanka 14. Zakona o zaštiti od poţara („Narodne novine“, broj 92/10.) 

te ĉlanka 31. Statuta Općine Lastovo („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/09., 1/13. i 

2/13. i 05/18.), Općinski naĉelnik Općine Lastovo dana 5. lipnja 2019. godine donosi 

 

PLAN  

operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na podruĉju Općine Lastovo 

 

I. 

 Planom operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

poţara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na podruĉju Općine Lastovo (u 

daljnjem tekstu: Plan) utvrĊuju se osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i 

operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, 

financiranje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja 

poţara na podruĉju Općine Lastovo u 2019. godini.  

 

II. 

 Temeljem Zakona i podzakonskih propisa Općina Lastovo je donijela sljedeće akte:  

– Procjenu ugroţenosti od poţara Općine Lastovo (UsklaĊenje 2), koju je Općinsko 

vijeće donijelo dana 12. listopada 2015. godine, 

– Plan zaštite od poţara Općine Lastovo, kojeg je Općinsko vijeće donijelo dana 12. 

listopada 2015. godine, 

– Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Lastovo, koju je Općinski 

naĉelnik donio dana 20. svibnja 2016. godine,  

– Poslovnik o radu stoţera civilne zaštite Općine Lastovo, kojeg je Općinski naĉelnik 

donio dana 20. studenog 2017. godine, 

– Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na podruĉju Općine Lastovo 

za razdoblje od 2018. do 2021. godine, koje je Općinsko vijeće donijelo dana 22. 

prosinca 2017. godine, 

– Procjenu rizika od velikih nesreća za podruĉje Općine Lastovo koju je Općinsko 

vijeće donijelo dana 1. lipnja 2018. godine, 

– Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stoţera civilne zaštite Općine 

Lastovo, koju je Općinski naĉelnik donio dana 21. lipnja 2018. godine, 

– Plan djelovanja civilne zaštite koju je Općinski naĉelnik donio dana 26. lipnja 2018. 

godine, 

– Plan vjeţbi civilne zaštite na podruĉju Općine Lastovo za 2019. godinu, kojeg je 

Općinski naĉelnik donio dana 12. srpnja 2018. godine, 

– Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Lastovo, koju je 

Općinsko vijeće donijelo dana 31. kolovoza 2018. godine, 

– Odluku o popunjavanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Lastovo koju je 

Općinski naĉelnik donio 12. rujna 2018. godine, 

– Odluka o odreĊivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na podruĉju 

Općine Lastovo, koju je Općinsko vijeće donijelo dana 31. kolovoza 2018. godine te 

Odluku o izmjeni Odluke o odreĊivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
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zaštite na podruĉju Općine Lastovo, koju je Općinsko vijeće donijelo dana 20. 

studenoga 2018. godine, 

– Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na podruĉju Općine Lastovo za 2019. 

godinu s financijskim uĉincima za trogodišnje razdoblje, kojeg je Općinsko vijeće 

donijelo dana 19. prosinca 2018. godine, 

– Plan motrenja, ĉuvanja i ophodnje na podruĉju Općine Lastovo za 2019. godinu, kojeg 

je Općinski naĉelnik donio dana 26. oţujka 2019. godine. 

– Godišnji provedbeni plan unapreĊenja zaštite od poţara Općine Lastovo za 2019. 

godinu, kojeg je Općinsko vijeće donijelo dana 30. travnja 2019. godine. 

 

III. 

 Općina Lastovo duţna je temeljem iskustava iz protekle sezone izvršiti usklaĊivanje 

podataka i odrednica iz Procjene ugroţenosti od poţara i Plana zaštite od poţara Općine 

Lastovo. 

 

IV. 

 Općina Lastovo duţna je organizirati sjednicu Stoţera civilne zaštite Općine Lastovo 

tematski vezano uz poţarnu sezonu u 2019. godini.  

 U tu svrhu na sjednicama potrebno je:  

 razmotriti stanje zaštite od poţara na podruĉju Općine Lastovo i usvojiti Plan rada za 

ovogodišnju poţarnu sezonu,  

 razmotriti i usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provoĊenje zadaća 

tijekom poţarne sezone,  

 razmotriti Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od poţara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na podruĉju 

Općine Lastovo, 

 razmotriti Plan aktivnog ukljuĉenja svih subjekata zaštite od poţara na podruĉju 

Općine Lastovo,  

 predloţiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne 

predradnje radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja 

poţara, 

 razmotriti Plan motrenja, ĉuvanja i ophodnje na podruĉju Općine Lastovo za 2019. 

godinu, 

 razmotriti Plan vjeţbi civilne zaštite na podruĉju Općine Lastovo za 2019. godinu. 

 

V. 

 Temeljem Plana motrenja, ĉuvanja i ophodnje na podruĉju Općine Lastovo za 2019. 

godinu, Općina Lastovo je razradila naĉin motrenja, ĉuvanja i ophodnje otvorenog prostora, 

graĊevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja poţara u razdoblju 1. lipnja 

do 30. rujna 2019. godine. 

 Motriteljsko dojavna sluţba ustrojava se s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i 

dojave poţara.  

 IzviĊaĉko preventivne ophodnje ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za 

uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i 

gašenje poţara u samom zaĉetku 

 Osobitu pozornost potrebno je usmjeriti na odrţavanje pristupnih putova za 

interventna vozila prema kritiĉnoj infrastrukturi. 
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VI. 

 U Godišnjem provedbenom planu unapreĊenja zaštite od poţara Općine Lastovo u 

2019. godini propisane su potrebne mjere za ureĊenje i odrţavanje poljoprivrednih rudina. 

 Vlasnici poljoprivrednih površina duţni su ukloniti osušene i opoţarene biljne ostatke 

na pogodne prostore koji su zaštićeni od nastanka ili širenja poţara, a ako ih uništavaju 

paljenjem duţni su takve radnje prijaviti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lastovo. 

 

VII. 

 Općina Lastovo će sustavno pratiti i nadzirati stanje odlagališta otpada „Sozanj“ i 

poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta. 

 Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera ureĊenja lokacija i zdravstvene 

zaštite odlagališta otpada odreĊenih posebnim propisima, odnosno trajno poduzimanje 

odgovarajućih mjera u smislu ureĊenja, osiguravanja, ĉuvanja ili zabrane korištenja 

odlagališta te ostale mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta. 

 

VIII. 

 Za vrijeme pojaĉane opasnosti od poţara, u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2019. 

godine, Dobrovoljno vatrogasno društvo Lastovo planira provesti sezonsko dodatno 

zapošljavanje vatrogasaca te njihovo opremanje i osposobljavanje. 

 

IX. 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Lastovo utvrdilo je stanje vozila, opreme i tehnike, 

koju je duţno odrţavati te prije poĉetka sezone izvršiti pripreme i sanacije. 

 

X. 

 Općina Lastovo je, temeljem Programa rada i financijskog plana Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Lastovo, osigurala u Općinskom proraĉunu sredstva za financiranje rada 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva za 2019. godinu u iznosu od 156.000,00 kuna. 

 

XI. 

 Za koordinaciju provedbe ovog Plana zaduţena je zamjenica Općinskog naĉelnika, 

koja je ujedno i naĉelnica Stoţera civilne zaštite Općine Lastovo. 

 

XII. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom glasniku 

Općine Lastovo“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKI  NAĈELNIK             

 

KLASA: 214-01/19-01/05 

URBROJ: 2145-01-19-1 

Lastovo, 5. lipnja 2019. godine 

 

OPĆINSKI NAĈELNIK 

 

Leo Katić, v.r. 
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 Na temelju glave III. stavka 6. toĉke b), podtoĉke 4. Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od poţara od interesa za Republike Hrvatske u 2019. godini („Narodne 

novine“, broj 35/19.), Općinski naĉelnik Općine Lastovo dana 5. lipnja 2019. godine, donosi 

 

PLAN AKTIVNOG UKLJUĈENJA SVIH SUBJEKATA 

ZAŠTITE OD POŢARA NA PODRUĈJU OPĆINE LASTOVO U 2019. GODINI 

 

I. 

 Ovim Planom aktivnog ukljuĉenja svih subjekata zaštite od poţara na podruĉju 

Općine Lastovo u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Plan) definira se aktivno ukljuĉenje 

subjekata zaštite od poţara na podruĉju Općine Lastovo u 2019. godini. 

 

II. 

 Na podruĉju Općine Lastovo djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Lastovo.  

 Tijekom protupoţarne sezone na otoku Lastovu djeluje sezonska interventna 

vatrogasna postrojba. 

 

III. 

 Ukljuĉivanje vatrogasnih postrojbi u vatrogasna djelovanja temelji se na dojavi 

poţara.  

 Dojava poţara se vrši preko, odnosno od strane: 

- fiksne i beţiĉne telefonske, odnosno mobilne mreţe, 

- Policijske postaje Lastovo, 

- posada u plovilima u akvatoriju Općine Lastovo, 

- motritelja s motrilaĉkog mjesta s kojeg se motri nastanak poţara na prostoru Općine 

Lastovo. 

 

 Dojava poţara preko telekomunikacijske mreţe obavlja se pozivima na slijedeće 

brojeve telefona i/ili mobitela: 

- DVD Lastovo na brojeve: 193, 020/805-193, 

- MUP, Ţupanijski centar na broj: 112, 

- Policijsku postaju Lastovo na brojeve: 192, 020/444-444 i 020/801-021. 

 

Dojava poţara i poţarno 

uzbunjivanje 

Naĉin dojave 

ili 

uzbunjivanja 

Napomene i postupci 

 

1. a) Dojava poţara 

prema DVD Lastovo 

    b) Dojava poţara 

prema MUP-u, ŢC 112 

Telefonom, mobitelom, 

radijskim postajama, osobno 

Telefonom, mobitelom, 

radijskim postajama, osobno 

 

DVD Lastovo prima dojavu 

poţara 

 

Deţurni u MUP-u, ŢC 112 prima 

dojavu poţara 

 

2. Uzbunjivanje 

vatrogasaca DVD 

Lastovo 

 

Telefonom, radijskim postajama, 

mobitelom, 

sirenom za poţarno uzbunjivanje 

 

Uzbunjivanje vatrogasaca DVD 

vrši zapovjednik DVD. 



Lastovo, 5. lipnja 2019. godine                                                             Sluţbeni glasnik Općine Lastovo 4/19 

  

81 

 

3. Uzbunjivanje 

vatrogasnih snaga 

ustrojenih izvan prostora 

Općine Lastovo 

Radijskim postajama, telefonom, 

mobitelom 

U sluĉaju nastanka poţara velikih 

razmjera koje ne moţe ugasiti 

DVD Lastovo, zapovjednik akcije 

gašenja poţara o tome 

obavještava ţupanijskog 

vatrogasnog zapovjednika, koji 

upućuje zahtjev za angaţiranje 

dodatnih vatrogasnih snaga i 

tehnike. 

 

IV. 

 Odmah po prijemu zahtjeva od strane zapovjednika akcije gašenja poţara, u akciju 

gašenja poţara se pozivaju distributeri elektriĉne energije Hrvatske elektroprivrede. 

 

Distributer/Ispostava Telefon, mobitel 

Elektrojug – Odjel Lastovo (distribucija 

elektriĉnog napona na otoku 

Lastovo) 

020/805-023 

092/234-7147 

020/805-396, 098/167-9623 

 

V. 

 Kada je za uĉinkovitu provedbu akcije gašenja poţara i/ili spašavanja ljudi i imovine 

ugroţenih poţarom potrebno angaţirati ureĊaje, opremu i sredstva (rovokopaĉ, bager, 

kamion-kiper) fiziĉkih i pravnih osoba, pozivanje tih osoba duţan je izvršiti zapovjednik 

akcije gašenja poţara. 

 

R. 

br. 

Naziv i adresa 

tvrtke 

Vrsta 

mehanizacije 

Broj mobitela 

1. Fikej, Lastovo Rovokopaĉ 098/723-2799, 098/161-7392 

2. Ĉigra, Lastovo Bager i kamion 098/186-0147 

 

VI. 

 Kada je zbog uĉinkovitosti vatrogasne intervencije neophodno izvoditi odreĊene 

radove na cestovnim prometnicama, o tome je potrebno obavijestiti Ţupanijske ceste, i to 

pozivom upućenim prema stalnom deţurstvu u Dubrovniku. 

 

Nadleţna pravna osoba-ustanova Telefon 

Ţupanijska uprava za ceste Dubrovaĉko neretvanske 

ţupanije 

020/422-333 

 

VII. 

 U sluĉaju potrebe zatvaranja dotoka vode u vodovodnoj mreţi ili ograniĉenja 

potrošnje vode odreĊenim podruĉjima ili potrošaĉima u svrhu osiguranja propisanog tlaka i 

protoka vode za gašenje poţara, te u sluĉaju nastanka poţara na Odlagalištu otpada Sozanj 

izvršit će se poziv prema poduzeću Komunalac d.o.o., Vodovodu i odvodnji d.o.o. te NPKLM 

Vodovod d.o.o. 
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Nadleţna pravna osoba Telefon, mobitel 

Komunalac, d.o.o. Lastovo  

Vodovod i odvodnja d.o.o. 

020/801-001 

098/170-6480 

NPKLM Vodovod d.o.o. 020/711-013, 091/541-3088 

 

VIII. 

 Kada u poţaru nastanu ozljede i/ili druge štete po zdravlje ljudi, odnosno ako se zbog 

znaĉajki poţara predviĊa opasnost od ozljeĊivanja ili nastanka drugih šteta po zdravlje ljudi, 

na poziv zapovjednika DVD-a Lastovo, ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika i poziv 

deţurnog ŢVOS-a, u akciju gašenja poţara ili saniranja akcidenta ukljuĉuje se podruĉna 

zdravstvena ustanova - Ambulanta Lastovo. 

 

Naziv zdravstvene ustanove Broj 
telefona/mobitela 

Ambulanta, Lastovo 
020/801-270, 
020/801-034 

Hitna pomoć Lastovo 194, 099/249-5530 

 

IX. 

 Gasitelji se u organizaciji Općinskog naĉelnika ili zamjenice Općinskog naĉelnika 

tijekom sudjelovanja u akcijama gašenja poţara koje traju duţe od 8 sati ili kraće od toga po 

prosudbi i na zahtjev zapovjednika akcije gašenja poţara, opskrbljuju hranom i vodom 

dostavljanim od strane poduzeća Studenac d.o.o. 

 

Naziv pravne osobe Naselje Telefon, mobitel 

Studenac Ubli 020/801-007 

Studenac Lastovo 020/805- 302 

Luĉijano d.o.o. Lastovo 020/801-129 

 

X. 

 Zamjena ĉlanova vatrogasnih postrojbi u provedbi vatrogasnih djelovanja s ĉlanovima 

drugih postrojbi vrši se na temelju zapovijedi zapovjednika akcije gašenja poţara: 

- kod umora angaţiranih vatrogasnih snaga, 

- kod potrebe prerasporeĊivanja angaţiranih vatrogasaca na drugi poţar na podruĉju 

Općine Lastovo, 

- u sluĉaju izdane zapovijedi od strane glavnog ili ţupanijskog vatrogasnog 

zapovjednika za rasporeĊivanje odreĊenog broja vatrogasaca na drugi poţar izvan 

prostora Općine Lastovo, 

- kod ozljeĊivanja ili drugih nastalih šteta po zdravlje vatrogasaca koji sudjeluju u 

gašenju poţara. 

 U pravilu vatrogasci koji sudjeluju u gašenju poţara povlaĉe se na odmor nakon ĉetiri 

sata neprekidnog vatrogasnog djelovanja, odnosno prema stanju na poţarištu i prosudbi 

zapovjednika vatrogasne intervencije.  

 Vatrogasne snage koje se upućuju na odmor ne smiju napustiti mjesto nastanka poţara 

prije nego doĊu zamjenske snage i preuzmu gašenje poţara ili nadzor nad opoţarenim 

prostorom. 

 

XI. 

 Obavješćivanje Općinskog naĉelnika o nastalom poţaru vrši se: 

- kada nastane poţar ili postoji opasnost od nastanka poţara većih razmjera, te ako su 

nastale ili postoji opasnost od nastanka velikih šteta po zdravlje ljudi i/ili imovinu, 
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- u sluĉaju kada se u poţar ukljuĉuju vatrogasne postrojbe iz drugih gradova i/ili općina, 

- u sluĉaju angaţiranja zraĉnih protupoţarnih sredstava, 

- u sluĉaju kada se DVD Lastovo upućuje na vatrogasna djelovanja izvan prostora 

Općine Lastovo, 

- u sluĉaju ako se za potrebe provedbe akcije gašenje poţara moraju osigurati ureĊaji, 

oprema, sredstva i gasitelji, u kojim postupcima moraju sudjelovati i općinski ĉelnici u 

skladu sa odredbama Plana zaštite od poţara. 

 

XII. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom glasniku 

Općine Lastovo“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKI  NAĈELNIK             

 

KLASA: 214-01/19-01/05 

URBROJ: 2145-01-19-2 
Lastovo, 5. lipnja 2019. godine 
 

OPĆINSKI NAĈELNIK 

 

Leo Katić, v.r. 
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 Na temelju ĉlanka 17. stavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.),  ĉlanka 31. Statuta Općine Lastovo 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/09., 1/13., 2/13. i 5/18.), te Pravilnika o vrstama i naĉinu provoĊenja vjeţbi operativnih snaga sustava 

civilne zaštite („Narodne novine“, broj 49/16.) Općinski naĉelnik Općine Lastovo dana 5. lipnja 2019. godine donosi  
 

PLAN VJEŢBI CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUĈJU OPĆINE LASTOVO ZA 2020. GODINU 

I. 

 Ovim Planom vjeţbi civilne zaštite za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrĊuje se organiziranje i provoĊenje vjeţbe operativnih 

snaga sustava civilne zaštite Općine Lastovo. 

 
 

II. 

R. 

br. 

Vrijeme 

održavanja 

(mjesec) 

Nositelj 

(organizator) 
Naziv  Tema 

Broj  

sudionika 

Financijska 

sredstva za 

provedbu Lokacija 

održavanja 
Vrsta/tip  Sudionici 

Općina Ostali 

Procijenjeni 

iznos 

(nositelj) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

listopad 

2020. 

godine 

Općina 

Lastovo 

Stoţerno 

upravljanje 

Pozivanje, 

aktiviranje, 

poĉetak rada 

Stoţera civilne 

zaštite uz 

upoznavanje 

sa planskim 

dokumentima 

4 17 1.000,00 

Zgrada 

Općine 

Lastovo 

Stoţerno-

zapovjedna 

Stoţer civilne zaštite Općine 

Lastovo (12) 

Općina Lastovo (4) 

Teklići po potrebi 

 

III. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom glasniku Općine Lastovo“.
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REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKI  NAĈELNIK 

 

KLASA: 810-01/19-01/01 

URBROJ: 2145-01-19-1 

U Lastovu 5. lipnja 2019. godine 

OPĆINSKI NAĈELNIK 

 

Leo Katić, v.r. 

 


