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SLUŽBENI GLASNIK OP
 

Na temelju članka 30. Statuta Op
Općinsko vijeće Općine Podstrana na 29. sjednici održanoj dana 26. 
 
 

 
 Općinsko vijeće zaključuje da je komunalni doprinos za izgradnju državne ceste D8, dionica 
Stobreč - Dugi Rat, poddionica Grljevac 
Hrvatskim cestama d.o.o. u skladu s 
novine“, broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), te da 
uplaćena sredstva namjenski utrošiti u skladu s višegodišnjim planom izgrad
 
 

 S obzirom da su sredstva upla
Općine Podstrana da provedu sve zakonom propisane postupke u cilju realizacije plana izgradnje i 
utroška predmetnih sredstava.  
 
 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit 
Podstrana.” 
 
 
Klasa: 021-05-09-01/01                                                                         Predsjednica
Urbroj: 2181/02-04/01-12-29               
Podstrana, 26. siječnja 2012. godine                                               Marija Mami

 

SLUŽBENI GLASNIK  
OPĆINE PODSTRANA 

            Podstrana, 27.siječnja 2012.                     

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 

 
OPĆINSKO  VIJEĆE 

 
 

lanka 30. Statuta Općine Podstrana ( „Službeni glasnik Općine Podstrana“ br.06/09), 
ine Podstrana na 29. sjednici održanoj dana 26. siječnja 2012. godine donijelo je:

ZAKLJU ČAK 
 

Članak 1. 

čuje da je komunalni doprinos za izgradnju državne ceste D8, dionica 
Dugi Rat, poddionica Grljevac – Dugi Rat u iznosu od 10.099.980,00 kuna obra
cestama d.o.o. u skladu s člankom 32. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“, broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), te da 
ena sredstva namjenski utrošiti u skladu s višegodišnjim planom izgradnje.

Članak 2. 
 

uplaćena u skladu sa zakonskim propisima nalaže se stru
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Na temelju članka 30. stavka 4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 36/03, 
82/04, 110/04, 178/04 i 38/09) i članka 30. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine 
Podstrana'', broj 6/09), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 29. sjednici održanoj dana 26. siječnja 2012. 
godine, donijelo je: 
 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I URE ĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU ČJU  

OPĆINE PODSTRANA ZA 2012. GODINU 
 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

 Ovim Programom naznačeni su objekti i ureñaji komunalne infrastrukture na području Općine 
Podstrana koji će se graditi u 2012. godini i to za: 

- nerazvrstane ceste i javne površine, 
- javnu rasvjetu, 
- opskrbu pitkom vodom, 
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. 

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i ureñaja 
komunalne infrastrukture, te za nabavku oprema kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. 
 

II.  IZGRADNJE I URE ĐENJE NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE 
 

Članak 2. 
 Programom u 2012. godini predviña se izgradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture – 
Izgradnje i ureñenje nerazvrstane ceste na području Općine Podstrana s rasporedom sredstva, iskazom 
financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja i to kako slijedi: 
 
 

Redni 
broj OPIS RADOVA  

ROK 
IZGRADNJE 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

IZNOS 
U KUNAMA 
SA PDV-om 

1. Ureñenje križanje Kaštelančićeve ulice sa 
državnom cestom D-8 

 
komunalni doprinos 

 
 

2012. i 2013. god. općinski proračun 850.000,00 
2. Ureñenje križanje Starčevićeve ulice i 

Pavićeve ulice sa državnom cestom D-8 
2012. i 2013. god. komunalni doprinos 

općinski proračun 
 

870.000,00 
  

3. Izgradnja dijela ulice Poljičkih knezova 
(lakat) i to na kat. čest. zem. 2106/7 i 

2106/8 K.O. Donja Podstrana 
2012. god. 

komunalni doprinos 
općinski proračun 

 

 
85.000,00 

 
 
 

4. Izgradnja i ureñenje ulice Kraljice Jelene 
sa potpornim zidom i asfaltiranjem 

2012. god. 
komunalni doprinos 
općinski proračun 

880.000,00 
 

5. Izgradnja spoja ulice Don Petra Cara sa 
put Sv. Fabjana i potp.zidom 

2012. god. 
komunalni doprinos 
općinski proračun 

660.000 
 

6. Izgradnja i ureñenje Zvonimirove ulice od 
D-8 do križanje sa Hercegovačke ulice 

2012. god. 
komunalni doprinos 
općinski proračun 

 
385.000,00 

 
7. Izgradnja spoja ulice Domovinskog rata 

2012. i 2013. god. 
komunalni doprinos 

 
 

sa Put starog sela općinski proračun 800.000,00 
8. Izgradnja dijela Zvonimirova ulica u 

dužini od 35 m' 
2012. god. 

komunalni doprinos 
 

 
općinski proračun 100.000,00 
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9. Ureñenja bujica -propust od državne ceste 
D-8 do obale 

2012. god. 
komunalni doprinos 

 
 

općinski proračun 300.000,00 
10. Izgradnja i ureñenje dječje igralište 

2012. god. 
komunalni doprinos 

 
 

u Strožancu općinski proračun 400.000,00 
11. Izgradnja grobnice na mjesnom groblju 

'BAN'' 
2012. i 2013. 

god.. 
komunalni doprinos 

 
 

općinski proračun 1.000.000,00 
12. Nabavka autobusnih nadstrešnica uz 

državnu cestu D-8 
2012. god. 

komunalni doprinos 
 

 
općinski proračun 30.000,00 

13. Ureñenja obale od rijeke Žrnovnice do 
Mutograsa 

2012.-2016. god. 
komunalni doprinos 

 
 

općinski proračun 20.000.000,00 
14. Izgradnja parking prostor sa pristupnom 

cestom sa javnom rasvjetom i vodovodne 
mreže na nasipu u Strožancu 

2012. god. 
komunalni doprinos 
općinski proračun 

1.500.000,00 
 
 

 
 

UKUPNO   27.860.000,00 

 
 Iskaz ukupnih sredstava za izvršenje ovog dijela Programa iznosi 27.860.000,00 kuna. 
 Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su sredstva komunalnog doprinosa i sredstva 
općinskog proračuna Općine Podstrana za 2012. godinu. 
 

III.    IZGRADNJE JAVNE RASVJETE 
 

Članak 3. 
Programom u 2012. Godini predviña se izgradnje objekata u ureñaja komunalne infrastrukture – 

javne rasvjete na području Općine Podstrana s rasporedom sredstva, iskazom financijskih sredstava s 
naznakom izvora financiranja i to kako slijedi: 

 

Redni 
broj OPIS RADOVA  

ROK 
IZGRADNJE 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

IZNOS 
U KUNAMA 
SA PDV-om 

1. 
 

Izgradnja javne rasvjete u Staroj 
Podstrani – II faza i III faza 

2012. god. 
komunalni doprinos 
općinski proračun 

1.200.000,00 

2. 
Izgradnja javne rasvjete u Zvonimirovoj 

ulici od D-8 do Hercegovačke ulice 
2012. god. 

komunalni doprinos 
općinski proračun 

150.000,00 

3. 
Izgradnja javne u sjevernom dijelu 

Hercegovačke ulice 
2012. god. 

komunalni doprinos 
općinski proračun 

150.000,00 

4. 
 

Izgradnja javne ravjete u ulici Kraljice 
Jelene 2012. god. 

općinski proračun 
općinski proračun 

285.000,00 

5. 
 

Izgradnja javne ravjete u Murskoj ulici 
 

 
2012. god. 

komunalni doprinos 
općinski proračun 

 
130.000,00 

6. 
 

Izgradnja  javne ravjete uz sjeverni 
nogostup državne ceste D-8 

2012.-2014. god. komunalni doprinos 
općinski proračun 

1.000.000,00 

7. 
 

Izgradnja javne ravjete u ulici Podčeline 
 

 
2012. god. 

komunalni doprinos 
općinski proračun 

 
25.000,00 

8. 
 

Izgradnja javne rasvjete u ulici Kotlace 

 

2012. god komunalni doprinos 
općinski proračun 

20.000,00 
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9. 
 

Izgradnja javne rasvjete na dio šetnice 
uz obalu 

 
2012. god. 

komunalni doprinos 
općinski proračun 

 
85.485,00 

10. 
 

Izgradnja javne rasvjete u Poljičkoj cesti 
(I. faza) 

 
2012.-2013. god. 

komunalni doprinos 
općinski proračun 

 
1.000.000,00 

11. 
Izgradnja javne rasvjete u ulici Put 

Vučipolja 
2012. god. 

komunalni doprinos 
općinski proračun 

274.659,00 

12. Izgradnja javne rasvjete oko škole 2012. god. komunalni doprinos 
općinski proračun 

214.020,00 

13. 
Izgradnja javne rasvjete (grañ.dio) u ulici 

Kaline 
2012. god. 

komunalni doprinos 
općinski proračun 

126.900,00 

14. Dogradnja ostatka mreže 2012. god. komunalni doprinos 
općinski proračun 

50.086,00 

 UKUPNO:   4.711.150,00 

 
Iskaz ukupnih sredstava za izvršenje ovog dijela Programa iznosi 4.711.150,00 kuna. 

 Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su sredstva komunalnog doprinosa i sredstva 
općinskog proračuna Općine Podstrana za 2012. godinu. 
 
 

IV.   IZGRADNJE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA 
 

Članak 4. 
Programom u 2012. godini predviña se izgradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture – 

Izgradnje sustava odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području Općine Podstrana s rasporedom 
sredstva, iskazom financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja i to kako slijedi: 
 

Redni 
broj OPIS RADOVA  

ROK 
IZGRADNJE 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

IZNOS 
U KN SA 
PDV-om 

1. 
 

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda spoj Hercegovačke ulice sa 

glavnim kolektorom 
2012. god. 

naknada za priključak 
općinski proračun 

 
110.000,00 

2. 
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 

voda u  Mosorskoj ulici 
2012. god. naknada za priključak 

općinski proračun 
683.518,00 

3. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda u  Tavelićevoj ulici 

2012. god. naknada za priključak 
općinski proračun 

512.966,00 

4. 
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda u  ulici Domovinskog rata - ulaz 

2012. god. 
naknada za priključak 

općinski proračun 
429.332,00 

5. 
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda u ulici Domovinskog rata – kraj 

2012. god. naknada za priključak 
općinski proračun 

55.043,00 

6. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda u ulici Put Galije 

2012. god. naknada za priključak 
općinski proračun 

621.980,00 

7. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda u ulici Žrtava komunizma 

2012. god. naknada za priključak 
općinski proračun 

110.085,00 

8. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda u sj.dijelu Hercegovačke ulice 

2012. god. naknada za priključak 
općinski proračun 

357.335,91 
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9. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda kod banjalučkog odmarališta 

2012. god. naknada za priključak 
općinski proračun 

364.891,00 

10. 
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 

voda u ulici Vučevica 
2012. god. 

naknada za priključak 
općinski proračun 
naknada za razvoj 

 
762.000,00 

+ 400.000,00 
11. 

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda u Tješimirovoj ulici 

2012. god. naknada za priključak 
općinski proračun 

604.191,00 

12. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda u ulici Banica 

2012. god. naknada za priključak 
općinski proračun 

144.211,00 

13. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda u Murskoj ulici 

2012. god. naknada za priključak 
općinski proračun 

407.315,00 

14. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda u ulici Gošanj 

2012. god. naknada za priključak 
općinski proračun 

298.330,00 

15. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda u Krešimirovoj ulici 

2012. god. naknada za priključak 
općinski proračun 

248.792,00 

16. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda u ulici Gospe u Siti (ogranak) 

2012. god. naknada za priključak 
općinski proračun 

49.538,00 

17. 
Izgradnja tlačnog cjevovoda ogranak ul. 

Mile Gojsalić č.z. 2858 
2012. god. 

naknada za priključak 
općinski proračun 

35.000,00 

18. 
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda u ulici Mile Gojsalić /ostatak iz 

protekle .godine/ 

2012. god. 
naknada za priključak 

općinski proračun 
419.000,00 

19. 
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda u Starčevićevoj i Pavićevoj ulici  

/ostatak iz protekle godine/ 

2012. god. 
naknada za priključak 

općinski proračun 
558.000,00 

20. 
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda uz bujicu Grljevac  /ostatak iz 

prot.godine/ 

2012. god. 
naknada za priključak 

općinski proračun 
87.000,00 

21. 
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 
voda u Mislavovoj ulici /ostatak iz 

prot.godine/ 

2012. god. 
naknada za priključak 

općinski proračun 
140.404,09 

22. Tercijarna mreža 2012. god. naknada za priključak 
općinski proračun 

121.068,00 

 UKUPNO:   7.120.000 

 
Iskaz ukupnih sredstava za izvršenje ovog dijela Programa iznosi 7.120.000,00 kuna. Iznos od 400.000,00 
kn naveden u izvorima financiranja pripada naknadi za razvoj koja je prihod Vodovoda i kanalizacije 
d.o.o., a  kojom upravlja Općina Podstrana, 
 Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su sredstva cijene komunalne usluge, 
naknade za priključivanje na komunalnu infrastrukturu, naknade za razvoj i sredstva općinskog proračuna 
Općine Podstrana za 2012. godinu. 
 

V. IZGRADNJA OBJEKATA I URE ĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM 
 

Članak 5. 
Programom u 2012. godini predviña se izgradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture – 

Izgradnje objekata i ureñaja za opskrbu pitkom vodom na području Općine Podstrana s rasporedom 
sredstva, iskazom financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja i to kako slijedi: 
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Redni 
broj OPIS RADOVA  

ROK 
IZGRADNJE  

IZVORI 
FINANCIRANJA 

IZNOS 
U KUNAMA SA 

PDV-om 1. 
  

Izgradnja javne  vodovodne mreže u u 
ulici Don Petra Cara 

  
2012. god. 

naknada za priključak 
općinski proračun 

  
462.072,61 

 2. 
 

Izgradnja javne  vodovodne mreže u 
Ulici Put Starog sela 

2012. god. naknada za priključak 
općinski proračun 

354.240,00 

 
3. 

3. 
Izgradnja javne  vodovodne mreže u 
Težačkoj ulici 

2012. god. naknada za priključak 
općinski proračun 

51.660,00   

4. 
Izgradnja javne  vodovodne mreže u 
ulici južno od Kaštelančićeve (ispod 
D8) 

2012. god. naknada za priključak 
općinski proračun 

66.420,00  

 UKUPNO:   934.392,61 

 
Iskaz ukupnih sredstava za izvršenje ovog dijela Programa iznosi 934.392,61 kuna. 

 Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su sredstva cijene komunalne usluge, 
naknade za priključivanje na komunalnu infrastrukturu i sredstva općinskog proračuna Općine Podstrana 
za 2012. godinu. 
 
 

VI.  ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 6. 
 Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrñuje se u iznosu od 40.225.542,61 kuna, kako 
slijedi zbirno po pojedinim grupama aktivnosti: 

Red. 
br. OPIS RADOVA IZNOS U KUNAMA SA 

PDV-om 
1. IZGRADNJE I UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE I 

JAVNE POVRŠINE 27.860.000,00 

2. IZGRADNJE JAVNE RASVJETE  4.711.150,00 

3. IZGRADNJE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE 
OTPADNIH VODA  

7.120.000,00 

4. IZGRADNJA OBJEKATA I URE ĐAJA ZA OPSKRBU 
PITKOM VODOM  934.392,61 

 
SVEUKUPNO: 40.625.542,61 

 
Članak 7. 

 Ovaj Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana 
stupa na snagu osmog dana od dana donošenje a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''. 
 
 
Klasa: 021-05-09-01/01                 Predsjednica 
Urbroj:  2181/02-04/01-11-29              Općinskog vijeća: 
Podstrana, 26. siječnja 2012. godine    Marija Mamić-Kalajdžić, v.r. 
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Na temelju članka 28.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 
6/03,82/04,110/04,178/04 i 38/09) i članka 30. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine 
Podstrana'', broj 6/09), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 29. sjednici održanoj dana 26. siječnja 2012. 
godine, donijelo je 

 
PROGRAM ODRŽAVANJA 

OBJEKATA I URE ĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA U 2012. GODINI 

 
I. 

 
              Ovim Programom utvrñuje se opis i opseg poslova s procjenom pojedinih troškova po 
djelatnostima održavanja komunalne infrastrukture sa iskazom financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje Programa i naznakom izvora financiranja za Općinu Podstrana u 2012. godini. 

              Sredstva namijenjena financiranju održavanja komunalne infrastrukture rasporeñuju se na 
sredstva za tekuće održavanje i investcijsko održavanje. 

II. 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica 
 

               Komunalne djelatnosti investicionog i tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta i ulica  
povjeravaju se pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora sukladno čl. 15. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 
 
               Navedeni poslovi održavanja ulica i nerazvrstanih cesta obavljat će se na lokalnim 
prometnicama, nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama u nadležnosti Općine Podstrana. 
              Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i ulica jesu: 

- popravak oštećenog asfaltnog kolnika 
- ureñenje i niveliranje šahti i kišnih rešetki 
- popravak rubnika, betonskih pasica, rigola i bankina 
- održavanje potpornih zidova 
- održavanje prometne signalizacije 

             Planirana vrijednost predmetnih radova iznosi 2.100.000,00 kuna. 

             Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su sredstva komunalne naknade i sredstva 
Proračuna Općine Podstrana za 2012. godinu. 

             Programom održavanja u 2012. godini sredstva se rasporeñuju na: 

Red. 
br. 

Opis radova Iznos radova u kn 
(sa PDV-om) 

1 Asfaltiranje ulice Žrtava komunizma     48.000,00 

2 Ureñenje dijela Mažuranićeve ulice    150.000,00 

3 Izvedba suhozida u Gornjoj Podstrani       50.000,00 

4 Asfaltiranje dijela ulice M. Gojsalić D8 - groblje 145.285,14 

5 Asfaltiranje  Hercegovačke ulice sjeverni dio 103.647,38 
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6 Asfaltiranje Paštrićeve – ogranci 10.776,65 

7 Asfaltiranje ulice Ratnih žrtava- ulaz 63.861,60 

8 Asfaltiranje ulice B. Kašića - ulaz kod Perišić  44.095,50 

9 Asfaltiranje Smaićeve ulice 135.306,77 

10 Asfaltiranje ulice Banica 36.600,68 

11 Betoniranje ulice Kaline  237.451,50 

12 Asfaltiranje Starčevićeve ulice  140.495,52 

13 Asfaltiranje ulice Put Vučipolja  216.530,74 

14 Ureñenje trotoara - betoniranje (južni dio D8) 215.865,00 

15 Betoniranje ulice  Put Budeševa 83.108,03 

16 Betoniranje ulice Kotlace 69.076,80 

17 Zid Zvonimirova – B.Kašića 29.520,00 

18 Izgradnja zida na putu prema Muri (kod Brajičić) 123.000,00 

19 Sanacija zida u Stepinčevoj ulici 41.574,00 

20 Sanacija zida na Put Sv.Fabjana 60.000,00 

21 Betoniranje ulice južno od Kaštelančićeve 95.804,69 

 UKUPNO: 2.100.000,00 

 

Izvor sredstava za ostvarenje ovog dijela Programa su sredstva komunalne naknade i sredstva 
Proračuna u 2012. godini. 

2.   Održavanje i čišćenje javnih površina i odvodnja atmosferskih voda 
 

         Poslovi održavanja i čišćenja javnih površina obavljat će se na površinama koje su u vlasništvu i 
nadležnosti Općine Podstrana. Održavanje i čišćenje javnih površina za cijelo područje Općine Podstrana 
obuhvaća čupanje i košnju korova uz D-8, čišćenje nogostupa i lokalnih prometnica, čišćenje slivnika i 
kišnih rešetki i otvorenih kanala, čišćenje prometnica od nanosa mulja nakon pojave bujica, čišćenje 
autobusnih postaja, pražnjenje koševa, strojno košenje zelenih površina, rezidbe stabala i sadnja 
sezonskog cvijeća. 

         Planirana vrijednost radova  održavanja javnih površina i plaža iznosi 1.441.000,00 kuna.  

Planirana vrijednost radova održavanja autobusnih stanica iznosi 60.000,00 kuna. 

         Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su sredstva komunalne naknade i sredstva 
Proračuna Općine Podstrana za 2012. godinu. 

3. Održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe 

            Poslovi održavanja sustava odvodnje i vodoopskrbe obavljaju se putem trgovačkog društva 
''Vodovod i kanalizacija'' d.o.o. 

            Planirana vrijednost usluga tekućeg i investicijskog održavanja  iznosi 150.000,00 kuna. 
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4. Održavanja groblja  
 

Poslovi održavanja groblja obavljati će se sredstvima iz gradskog proračuna prema navedenim 
stavkama u slijedećim iznosima:  

Red. 
br. Opis radova Iznos radova u kn 

(sa PDV-om) 

1 Sanacija starog groblja 280.000,00 

2 Održavanje groblja Ban 39 150.000,00 

 UKUPNO: 430.000,00 

 
Ukupan iznos za ove stavke proračuna iznosi 430.000,00 kuna. 

5. Održavanje javne rasvjete 

Poslovi održavanja javne rasvjete izvoditi će se sredstvima predviñenim u proračunu u iznosu od 
85.000,00 kn 

III. 
           Ukupan iskaz financijskih  sredstava za održavanje u smislu ovog Programa iznosi 
 4.266.000,00 kuna, odnosno po grupama aktivnosti kako slijedi: 
 

Red. 
br. 

Opis radova Iznos radova u kn 
(sa PDV-om) 

1 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica 2.100.000,00 

2 Održavanje i čišćenje javnih površina i odvodnja 
atmosferskih voda 1.501.000,00 

3 Održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe 150.000,00 

4 Održavanja groblja 430.000,00 

5 Održavanja javne rasvjete 85.000,00 

 Sveukupno: 4.266.000,00 

 

           Sredstva osigurana  Proračunom za 2012. godinu utrošit će se na održavanje objekata u vlasništvu 
Općine. 

IV. 

           Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Podstrana“. 

 

Klasa: 021-05-09-01/01                       Predsjednica 
Urbroj:  2181/02-04/01-11-29                  Općinskog vijeća: 
Podstrana, 26. siječnja 2012. godine      Marija Mamić-Kalajdžić, v.r. 
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Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine broj: 
33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka    30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik 
Općine Podstrana“, broj 06/09) Općinsko vijeće Općine Podstrana na 29. sjednici , održanoj dana 26. siječnja 2012 
godine, donijelo je 

P  R  O  G  R  A  M 
SUFINANCIRANJA NABAVE SADNOG MATERIJALA 

NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA 
 

I. 
CILJEVI PROGRAMA 
 

Općina Podstrana (u daljnjem tekstu: Općina) će temeljem Programa sufinanciranja i nabave sadnog 
materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji (u daljnjem tekstu: Program) i raspoloživih proračunskih sredstava 
sufinancirati bespovratnim sredstvima nabavu sadnog materijala  u svrhu povećanja površina pod dugogodišnjim 
nasadima (vinogradi, maslinici, voćnjaci,…..) te privoñenja kulturi novih poljoprivrednih površina  u Općini. 

Provedba ovog Programa doprinosi: 
-    osiguranju  dostatnih vlastitih proizvoda; 
- očuvanju prirodne baštine; 
- obnovi  zapuštenih i opožarenih poljoprivrednih površina; 
- poticanju i zaštiti tradicijskih proizvoda Općine 
- oživljavanju tradicijske proizvodnje;   
- komercijalizaciji poljoprivredne proizvodnje; 
- proizvodnja eko proizvoda. 
 

II. 
NOSITELJI   PROGRAMA  

  Nositelji ovog Programa su Županija, Općina Podstrana i poljoprivredna gospodarstva (OPG, trgovačko 
društvo, obrt ili zadruga) koji su ujedno vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se privodi 
kulturi, a nalaze se na području Općine Podstrana te na jednak način participiraju u provedbi Programa (svatko po 
1/3). 
 Krajnji korisnici sredstava iz ovog Programa su poljoprivredni proizvoñači koji su upisani u Upisnik te 
imaju: 

- Prebivalište i sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Podstrana 
- Namjeru zasaditi najmanje 1000 m2 zemljišta s tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju više od 5% 

površine 
- Namjeru zasaditi najmanje 500 loza ili 30 stabala masline odnosno voćki. 

 
III. 

KORISNICI PROGRAMA 
   Korisnici sredstava iz ovog Programa  su poljoprivredna gospodarstva koja pokreću inicijativu za povećanjem 
poljoprivrednih površina pod dugogodišnjim nasadima i sadnju novih poljoprivrednih površina. 

 
IV. 

PROVEDBA PROGRAMA 
Općina će objaviti javni poziv za podnošenje zahtjeva za uključivanje u Program. 
Tijekom postupka za odobravanje sredstava Općina može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog 

Programa. Administrativne poslove vezano za provedbu ovog Programa vršit će Upravni odjel za društvene 
djelatnosti, gospodarstvo,  i općinsku imovinu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana. 

V. 
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 

Financijska sredstva  za provedbu ovog Programa u dijelu koji osigurava  Općina planiraju se u Proračunu 
Općine. 
 Program sufinanciranja nabave sadnog materijala provodi se po principu plaćanja: 1/3 Splitsko-
dalmatinska županija, 1/3 Općina, a 1/3 krajnji korisnik. 
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VI. 
         ZAVRŠNE ODREDBE 

Općina pridržava  pravo kontrole namjenskog trošenja  doznačenih sredstava  i provedbe programa.  
VII. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku  Općine Podstrana“. 

Klasa: 021-05-09-01/01                Predsjednica 
Urbroj: 2121/02-04/01-11-29                                Općinskog vijeća: 
Podstrana, 26. siječnja 2012. Godine                   Marija Mamić-Kalajdžić, v.r. 
  
 
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 6/09), Općinsko vijeće 
Općine Podstrana na 26. sjednici održanoj dana 26. siječnja 2012. godine, donosi: 
 

ODLUKU 
o imenovanju predstavnika općinskog vijeća za pregovaračke postupke 

 
Članak 1. 

 Općinsko vijeće imenuje svoga predstavnika Mariju Mamić-Kalajdžić za pregovaračke postupke s obitelji 
Vlašić u rješavanju spornih pitanja prilikom izgradnje „lakta“ u ulici Poljičkih  knezova. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 
Podstrana“. 
 
Klasa: 021-05-09-01/01                                                                                Predsjednica 
Urbroj: 2181/02-04/01-12-29                                                                  Općinskog vijeća: 
Podstrana, 26. siječnja 2012. godine                                               Marija Mamić-Kalajdžić 
 

OPĆINSKI  NA ČELNIK 

Na temelju članka 10. Stavka 2.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11), općinski načelnik dana 12. siječnja 2012. godine, 
donosi: 

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU 
za 2012. godinu 

 
I. 

 U 2012. godini izvršit će se popuna slijedećih radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu i to: 

- Viši savjetnik/-ica za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i kapitalnu izgradnju, 1 izvršitelj/-ica 
na odreñeno vrijeme, 

- Upravitelj/-ica Vlastitog komunalnog pogona, 1 izvršitelj/-ica na neodreñeno vrijeme, 
- Komunalni redar/-ica, 1 izvršitelj/-ica na neodreñeno vrijeme, 
- Namještenik/-ica na održavanju javnih površina, 2 izvršitelja/-ice na neodreñeno vrijeme, 
- Namještenik/-ica na održavanju javnih površina, 1 izvršitelj/-ica na odreñeno vrijeme. 

II. 
 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''. 
 
 
Klasa: 112-07/12-01/01         Načelnik:  
Urbroj: 2181/02-02/03-12-1       Miran Tomasović, dipl. oec. 
Podstrana, 12. siječnja 2012. godine 
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    SADRŽAJ 
 
 
OPĆINSKO VIJE ĆE 
 

1. Zaključak po Zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o. 
2. Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture 
3. Program održavanja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture 
4. Program sufinanciranja nabave sadnog materijala 
5. Odluka o imenovanju predstavnika općinskog vijeća za pregovaračke postupke 

 
 

 
 

OPĆINSKI NA ČELNIK  

 
1. Plan prijema u službu u 2012. godini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuñmana 3, 21312 Podstrana 

Glavni i odgovorni urednik: Ivica Tafra, dipl.pravnik, 

Telefon: 021/330-489  fax:021/330-271,- Izlazi po potrebi- Žiro račun: 2503007-1834100006 


