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OPĆINSKO VIJE ĆE 
 
 
 

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08 )i članka 30.točka 5. 
Statuta općine Podstrana «Službeni glasnik općine Podstrana» broj 6/09), Općinsko vijeće općine 
Podstrana na 10. sjednici održanoj dana 19. travnja 2010. godine, donosi 
 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna 
Općine Podstrana za 2009. godinu 

 
 

Članak 1. 
Godišnji obračuna Proračuna Općine Podstrana za 2009. godinu sadrži račun prihoda i rashoda i 

to kako slijedi: 
- ukupni prihodi poslovanja    19.996.835,00 kuna 
- ukupni rashodi poslovanja    22.070.575,00 kuna 
- prenesena sredstva na dan 31.12.2009   9.415.621,00 kuna 

 
Članak 2. 

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdatcima iz članka 1. ovog godišnjeg obračuna u 
cIjelosti se prenosi u proračun općine Podstrana za 2010. godinu, a raspored sredstava izvršit će se 
po posebnoj odluci, a u svrhu izgradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2010. 
godinu. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Podstrana'' 
 

 
Klasa:  021-05-10-01/10.       PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/01-10-1.       Općinskog vijeća 
Podstrana, 19. travnja 2010.         Ante Šiško, v.r. 
 
 

Podstrana, 21. travnja 2010.  Broj 6/2010. Godina XVII 

 



21. travnja 2010.     Broj 6/2010. 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 2 

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (« Narodne novine, broj 76/07) i 
članka 30. Statuta Općine Podstrana (« Službeni glasnik Općine Podstrana», br 6/09), Općinsko 
vijeće općine Podstrana na 10. sjednici, održanoj 19. travnja 2010. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna Odluke o donošenju 
Prostornog plana ureñenja Općine Podstrana 

 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana ureñenja 

Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 3/06,8/08),u nastavku: izmjene i 
dopune Odluke o donošenju PPUO Podstrana. 

 
Članak 2. 

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna Odluke o donošenju 
izmjena i dopuna PPUO Podstrana je Općina Podstrana. 

 
Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Odluke o donošenju PPUO Podstrana 

 
Članak 3. 

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjene i dopune Odluke o donošenju PPUO Podstrana su: 
- članci 26., 100. i 102. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji («Narodne novine», broj 

76/07); 
 

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Odluke o donošenju PPUO Podstrana 
 

Članak 4. 
Razlog za izradu izmjene i dopune Odluke o donošenju izmjena i dopuna PPUO Podstrana su: 
- usklañenje infrastrukturnih koridora prema podacima nadležnih tijela iz članka 79. Zakona o 

prostornom ureñenju i gradnji («NN 76/07) 
- izmjena dijela postojećih odredbi za provoñenje, sa manjim korekcijama plana, a sve u cilju 

sreñivanja stanja u prostoru utvrñene na temelju provedene analize ocjene stanja u prostoru i 
primjene Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Podstrana 
(«Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 3/06,8/08)  

- izmjene i dopune pojedinih planskih ograničenja u cilju odgovarajućeg komunalnog i 
infrastrukturnog opremanja grañevinskih područja 

- izmjena trasa koridora pojedinih ulica prikazanih u grafičkom dijelu Izmjena i dopuna PPUO 
Podstrana-kartografskom prikazu br.4  

 
Obuhvat Izmjena i dopuna Odluke o donošenju izmjena i dopuna PPUO Podstrana 

 
Članak 5. 

Izmjene i dopune Odluke o donošenju izmjena i dopuna PPUO Podstrana. obuhvaća naselje 
Podstrana, prostornu cjelinu područja općine Podstrana površine 1156 ha, a proteže se uz morsku 
obalu istočno od rijeke Žrnovnice do granice općine Podstrana s općinom Dugi Rat sukladno 
Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 10/97,124/97,68/98, 
22/99,117/99,128/99, 44/00,129/00,92/01,79/02,83/02). 

 
Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Odluke o donošenju 

izmjena i dopuna PPUO Podstrana 
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Članak 6. 
Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju izmjena i dopuna PPUO Podstrana nije planirano 

proširenje grañevinskih područja. 
 

Članak 7. 
Područje obuhvata prostorne cjeline plana je jednim dijelom izgrañeno, a jednim dijelom 

neizgrañeno područje i u nagibu od sjevera prema jugu. Na pojedinim dijelovima grañevinskog 
područja guste strukture izgradnje uočava se nerazmjer u odnosu na kapacitet mreže opskrbnih 
prometnica, dok je na dijelovima mjestimično izgrañenog odnosno neizgrañenog područja izrazito 
slaba oprema uličnom mrežom. Postojeće prometnice i kolnopješački putovi, protežu se uglavnom 
po rubnim dijelovima prateći izgrañeni dio zone. 

Osnovna karakteristika postojećih prometnica je nedostatak potrebne širine i optimalnih 
tehničkih elemenata. Sva postojeća prometna mreža je u velikom nagibu jer savladava visinsku 
razliku terena.  
 

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Odluke o donošenju 
izmjena i dopuna PPUO Podstrana 

 
Članak 8. 

Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju izmjena i dopuna PPUO Podstrana potrebno je 
obuhvatiti: 

 
- redefiniranje uvjeta gradnje i odredbi za provoñenje sukladno mogućnostima razvoja 

prometne infrastrukture 
- usklañenje koridora prometnice-spojnice državne ceste D-8 i brze ceste Trogir-Omiš sukladno 

zahtjevima Županijske Uprave za ceste 
- usmjeravanje izgradnje neizgrañenih dijelova ka optimalnim prostornom standardu-

stanovanje niske gustoće s naglaskom na ureñenost grañevnih čestica i okoliša i osiguranje 
prostornih uvjeta za prateće sadržaje  

- sanacija zatečene izgradnje unutar izgrañenog dijela grañevinskog područja, ukupnim 
komunalnim opremanjem 

- kvalitetniji prostorni razvoj područja na načelima održivog razvoja 
 

Popis potrebnih stručnih podloga 
 

Članak 9. 
Za izradu Urbanističkog plana ne predviña se izrada posebnih stručnih podloga. 

 
Način pribavljanja stru čnih rješenja 

 
Članak 10. 

Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti 
prostornog planiranja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i 
dokumentaciji tijela i osobe odreñenih posebnim propisima. 

 
Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga. 
 

Članak 11. 
Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Odluke o donošenju izmjena i dopuna PPUO Podstrana 

Općina Podstrana je osigurala detaljnu topografsku kartu u mj. 1:25 000 i postojeću katastarsku 
podlogu u mj. 1:5000. 

U skladu s odredbama članka 25. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, 
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obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova («NN 
106/98,39/04,45/04-ispravak i 163/04) kartografski prikazi Izmjena i dopuna PPUO Podstrana će se 
prikazati na način da se prikazuje granica obuhvata u kojem se mijenja ili dopunjava odreñeni dio 
prostornog plana. 

 
Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog 

djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Odluke o 
donošenju izmjena i dopuna PPUO Podstrana 

 
Članak 12. 

Tijela i osobe odreñene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i 
propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Izmjena i dopuna Odluke o donošenju izmjena i 
dopuna PPUO sudjelovat će u izradi plana na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba 
poštivati u izradi Nacrta prijedloga plana. Ista tijela će biti pozvana na prethodnu i javnu raspravu u 
postupku donošenja plana. 

 
(1) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju: 

 
HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE 

 Središnji ured, Odjel za razvoj i planiranje,  
 Vončinina 3, 10 000 Zagreb 
 

HRVATSKE CESTE,d.o.o. 
TEHNIČKA ISPOSTAVA SPLIT  

 Ruñera Boškovića 22, 21 000 Split 
 

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE – Split 
 Ruñera Boškovića 22, 21 000 Split 
 

VODOVOD I KANALIZACIJA 
 Biokovska 3, 21 000 Split 
 

HRVATSKE VODE 
 Vodnogospodarstveni Odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Odjel razvoja 
 Vukovarska 35, 21 000 Split  
 

MUP 
 Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, 
 Moliških hrvata 1, 21 000 Split 
 

HEP- DISTRIBUCIJA, d.o.o., Zagreb 
 DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja 
 Poljička cesta bb, 21 000 Split 
 

HEP- PRIJENOS, d.o.o., Zagreb,  
 Prijenosno područje Split,  
 Ljudevita Posavskog 5, 21 000 Split 
 

HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE, d.d. 
 Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku infrastrukturu 
 Palmotićeva 82, 10 000 Zagreb 
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HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE 
 Jurišićeva 13, 10 002 Zagreb 
 

URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI 
 Upravni odjel za prostorno ureñenje 
 Bihačka 1, 21 000 Split 
 

JAVNA USTANOVA  
 Zavod za prostorno ureñenje  
 ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 
 Domovinskog rata 2, 21 000 Split 
 

MINISTARSTVO KULTURE 
 Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu 
 Porinova 1, 21 000 Split 
 

MINISTARSTVO KULTURE  
Uprava za zaštitu prirode 
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb 
 
Rok za izradu Izmjena i dopuna Odluke o donošenju izmjena i dopuna PPUO Podstrana, 

odnosno pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba 
odreñenih posebnim propisima 

 
Članak 13. 

Rok izrade Izmjena i dopuna Odluke o donošenju izmjena i dopuna PPUO iznosi 7 mjeseci od 
dana donošenja Odluke o izradi. 

 
Rok provedbe pojedinih faza Izmjena i dopuna Odluke o donošenju izmjena i dopuna PPUO: 
 

Faza izrade i donošenja Nadležnost Rok 

Utvrñivanje prijedloga odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Odluke o donošenju PPUO Podstrana. 

Načelnik Travanj 2010. 

Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Odluke o 
donošenju PPUO Podstrana. 
 
Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Odluke o donošenju 
PPUO Podstrana. 

Općinsko Vijeće 
 
 

Nositelj izrade 

Travanj 2010. 
 
 

Travanj 2010. 

Faza prikupljanja zahtjeva i smjernica za izradu plana 
 
Izrada nacrta prijedloga plana 

Nositelj izrade 
 

Odgovorni voditelj 

Travanj 2010. 
 

Svibanj 2010. 

Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga o izmjeni i dopuni 
PPUO Podstrana 

Nositelj izrade Lipanj 2010. 

Izrada prijedloga plana  
Utvrñivanje Prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Podstrana i 
upućivanje istog u postupak javne rasprave 

Odgovorni voditelj 
 

Načelnik 

Lipanj 2010. 
 

Lipanj 2010. 

Objava javne rasprave o Prijedlogu plana u dnevnom tisku Nositelj izrade Srpanj 2010. 

Javna rasprava 
Nositelj izrade, 

Odgovorni voditelj Srpanj 2010. 

Izrada izvješća o javnoj raspravi i obrada primjedbi i izrada 
nacrta konačnog prijedloga 

Nositelj izrade i 
Odgovorni voditelj 

Kolovoz 2010. 
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Ishoñenje mišljenja o poštivanju zahtjeva nadležnih tijela  Nositelj izrade Rujan 2010. 

Utvrñivanje Konačnog prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni 
PPUO Podstrana. 

Načelnik Listopad 2010. 

Ishoñenje mišljenja i suglasnosti Nositelj izrade Studeni 2010. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
donošenju PPUO Podstrana 

Općinsko vijeće Studeni 2010. 

 
Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi Izmjena i dopuna Odluke o donošenju izmjena i dopuna 

PPUO tijelima i pravnim osobama odreñenim posebnim propisima. Rok za dostavu zahtjeva 
(podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana tijela i osoba 
odreñenih posebnim propisima iznosi 15 dana.  
 

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u 
prostoru, odnosno grañenje, tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna Odluke o 

donošenju izmjena i dopuna PPUO 
 

Članak 14. 
Za dijelove ulične mreže, grañevine i ureñaje prometne i komunalne infrastrukture, te za 

grañevine javne i društvene namjene omogućava se ishoñenje odgovarajućeg akta kojim se 
odobrava grañenje na temelju Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Podstrana 
(«Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 8/2008), sukladno čl. 84 st. 5 Izmjena i dopuna Odluke o 
donošenju Prostornog plana ureñenja Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 
8/2008) 

 
Na izgrañenim dijelovima grañevinskog područja na urbanistički definiranim lokacijama, je 

omogućena izgradnja novih grañevina, te zamjena i rekonstrukcija postojećih grañevina na temelju 
Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Podstrana, i pod uvjetima propisanim u članku 
84. st. 6. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana ureñenja 
Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 8/2008) 
 

Izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna Odluke o donošenju 
izmjena i dopuna PPUO 

 
Članak 15. 

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Odluke o donošenju izmjena i dopuna PPUO, kao i sredstva 
za izradu podloge iz čl. 9 ove Odluke osigurana su iz sredstava proračuna Općine Podstrana,  

 
Prelazne i završne odredbe 

 
Članak 16. 

Urbanistički planovi ureñenja i detaljni planovi ureñenja čija je izrada u tijeku, a obveza izrade i 
donošenja utvrñena člancima 81. i 83. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana 
ureñenja Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 8/2008), uskladit će se s 
prostornim dokumentom šireg područja Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju izmjena i 
dopuna PPUO, u skladu sa čl. 60 Zakona o prostornom ureñenju i gradnji («NN» 76/07). 

U slučaju neusklañenosti urbanističkih planova koji su doneseni prije stupanja na snagu ove 
Odluke, uskladit će se s prostornim dokumentom šireg područja, Izmjenama i dopunama Odluke o 
donošenju izmjena i dopuna PPUO, na način i u roku predviñenim čl. 60 st.6 Zakona o prostornom 
ureñenju i gradnji («NN» 76/07). 

 



21. travnja 2010.    Broj 6/2010. 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 7 

Stupanje na snagu Odluke 
 

Članak 17. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 

Podstrana». 
 

Klasa: 021-055-10-01-10.         PREDSJEDNIK 
Urbro:2181-02/0-10-1.        Općinskog vijeća  
Podstrana, 19. travnja 2010.            Ante Šiško  
 
 
 

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (« Narodne novine, broj 76/07) i 
članka 30. Statuta Općine Podstrana (« Službeni glasnik Općine Podstrana», broj 6/09), Općinsko 
vijeće općine Podstrana na 10. sjednici, održanoj 19. travnja 2010. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o izradi Urbanističkog plana ureñenja 
PODRUČJA ŠĆADIN-SJEVER (14) 

 
Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom odreñuje se izrada Urbanističkog plana ureñenja PODRUČJA ŠĆADIN- 
SJEVER (14) u daljnjem tekstu: Urbanistički plan. 
 

Pravni osnov za izradu Urbanističkog plana 
 

Članak 2. 
(1) Pravni osnov za izradu i donošenje Urbanističkog plana su: 

- članci 26.,75.,76. i 100. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji («Narodne novine», broj 
76/07); 

- članak 81. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Podstrana 
(«Službeni glasnik Općine Podstrana», broj 8/2008 ) 

 
Razlozi za izradu Urbanističkog plana 

 
Članak 3. 

(1) Područje obuhvata Urbanističkog plana je manjim dijelom izgrañeno, a pretežno je neizgrañeno 
područje, koje se proteže od istoka prema zapadu sjeverno od novoplanirane prometnice 
paralelne s D-8, spojnice groblja i područja Mutograsa. Većim dijelom obuhvaća nove 
grañevne zone. Prostorna cjelina je mješovite namjene, pretežno stambene M1.  

 
 (2) Razlog za izradu Urbanističkog plana je odreñenje planskih smjernica za ureñenje i korištenje 

neizgrañenog područja mješovite namjene, osiguranje javnih sadržaja, javnih zelenih površina, 
dječjih igrališta i sl., sanacija izgrañenih dijelova prostorne cjeline, kao i rješenje kolnog 
priključka na prometni sustav naselja i rješenje odvodnje oborinskih i otpadnih voda na 
ukupnom području obuhvata Plana, a u neizgrañenom području novih grañevnih cjelina i i 
sveukupne infrastrukture.  

 
Obuhvat Urbanističkog plana 

 
Članak 4 

(1) Urbanističkim planom obuhvaćena je prostorna cjelina cca površine 14,35 ha, omeñena na 
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zapadu omeñena je koridorom dijela trase, odnosno produžetkom ulice Kneza Mislava, na jugu 
i istoku koridorom novoplanirane prometnice paralelne s D-8, spojnice groblja i područja 
Mutograsa., a na sjeveru omeñena je granicom područja grañevne namjene. 

 
(2) Granica obuhvata Urbanističkog plana ucrtana je na topografsko-katastarskoj podlozi mjerilu 

1:1000 i sastavni je dio ove odluke, a odreñena je planom višeg reda, Izmjenama i dopunama 
Prostornog plana ureñenja Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 8/2008). 

 
Ocjena stanja u obuhvatu Urbanističkog plana 

 
Članak 5 

(1) Općenito u području obuhvata teren je uglavnom u nagibu od sjevera prema jugu. Područje je 
manjim dijelom izgrañeno, dok je preostali dio terena pod obradivim površinama ili prekrivno 
borovom šumom.  
Postojeće stanje prostorne cjeline karakterizira izgradnja mjestimična stambenih grañevina uz 
postojeće prometnice bez sustava odvodnje otpadnih voda, dok je priključenje na sustav 
vodoopskrbe, elektroenergetska i TK mreža uglavnom izvedena za potrebe izgrañenog dijela 
područja. 

 
(2) Izuzmemo li prometnicu ulicu Kneza Mislava, koja je rubno položena u odnosu na prostornu 

cjelinu Urbanističkog plana postojećih prometnica i kolnopješačkih putova gotovo i nema, a 
postojeći putovi izvedeni su mjestimično u velikom nagibu i izrazito loših tehničkih 
karakteristika, uskih poprečnih profila i sl. Planom višeg reda odreñeno je povezivanje ovog 
dijela naselja s ostalim dijelovima naselja planiranom rekonstrukcijom postojećih (proširenjem) 
i izgradnjom novoplanirane prometnice paralelne s D-8, spojnice groblja i područja Mutograsa. 
Posebno je važno definirati sustav prometnica unutar naselja i ostvariti spoj kolnog priključka 
dijela naselja novoplaniranih prometnica sa područjem koje gravitira novoj (brza cesta) i staroj 
D-8.  

 
Ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana 

 
Članak 6. 

(1) Ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana obuhvaćaju: 
- Usmjeravanje izgradnje neizgrañenih dijelova, detaljnije strukturirati prostor naselja i 

osiguranje prostornih uvjeta za prateće sadržaje stanovanja. Potrebno je planirati zone za javne 
sadržaje i to minimalno javne zelene površine, dječja igrališta, pješačke staze i sl. 

- Rješenje kolnog priključka na prometni sustav naselja i definiranje prometne mreže prostorne 
cjeline, pri čemu je potrebno odrediti značaj pojedinih prometnica kao i povezivanje 
cjelokupnog područja na državnu cestu D-8, te osigurati kvalitetniji pristup javnim površinama 
i sadržajima. 

- Zaštita javnog prostora pri razgraničavanju prostora. Granice se odreñuju u korist zaštite 
prostora te ne smiju ići na štetu javnog prostora. Posebno se odnosi na prometnice i osiguranje 
prostora proširenja. 

- Usklañenje u kontaktnom području dva urbanistička plana trase prometnica koje se nastavljaju 
van granica obuhvata  

- Planiranje ukupne komunalne infrastrukture, poželjno u trupu prometnice, ili u slučaju 
vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda uz prometnicu ili u neposrednoj blizini prometnice koje 
moraju biti vezane na sustav javnih prometnica.  

- Sanaciju zatečene izgradnje unutar izgrañenog dijela grañevinskog područja, a putem 
prilagodbe uvjeta gradnje zatečenom stanju, ukupnim komunalnim opremanjem te nadopunom 
postojeće mreže. 
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Popis potrebnih stručnih podloga 
 

Članak 7. 
(1) Za izradu Urbanističkog plana ne predviña se izrada posebnih stručnih podloga. 
 

Način pribavljanja stru čnih rješenja 
 

Članak 8. 
(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti 

prostornog planiranja propisane posebnim zakonom, a sukladno podacima, planskim 
smjernicama i dokumentaciji tijela i osobe odreñenih posebnim propisima. 

 
Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga 

 
Članak 9. 

(1) Za potrebe izrade Urbanističkog plana Općina Podstrana je osigurala topografsko katastarsku 
podlogu u mjerilu 1:1000. 

 
Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu Urbanističkog plana te drugih sudionika u 

izradi Urbanisti čkog plana 
 

Članak 10. 
(1) Tijela i osobe odreñene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i 

propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Urbanističkog plana sudjelovat će u izradi 
Urbanističkog plana na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi 
Nacrta prijedloga Urbanističkog plana. Ista tijela će biti pozvana na prethodnu i javnu raspravu 
u postupku donošenja Urbanističkog plana. 

 
(2) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju: 
 
HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE 
 Središnji ured, Odjel za razvoj i planiranje,  
 Vončinina 3, 10 000 Zagreb 
 
HRVATSKE CESTE,d.o.o. 
TEHNIČKA ISPOSTAVA SPLIT  
 Ruñera Boškovića 22, 21 000 Split 
 
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE – Split 
Ruñera Boškovića 22, 21 000 Split 
 
VODOVOD I KANALIZACIJA 
 Biokovska 3, 21 000 Split 
 
HRVATSKE VODE 
 Vodnogospodarstveni Odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Odjel razvoja 
 Vukovarska 35, 21 000 Split 
 
MUP-PU SPLITSKO-DALMATINSKA 
 Sektor civilne zaštite, 
 Trg hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split 
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HEP- DISTRIBUCIJA, d.o.o., Zagreb 
 DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja 
 Poljička cesta bb, 21 000 Split 
 
HEP- PRIJENOS, d.o.o., Zgreb,  
 Prijenosno područje Split,  
 Ljudevita Posavskog 5, 21 000 Split 
HT-TKC SPLIT, Odjel razvoja 
 Sinjska 4, 21 000 Split 
 
T- MOBILE, d.o.o. 
 Sektor za planiranje i izgradnju 
 Ulica Grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb 
 
VIP-NET, d.o.o. 
 Lička 12, 21 000 Split 
 
URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI 
 Upravni odjel za prostorno ureñenje 
 Bihačka 1, 21 000 Split 
 
URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI 
 Odsjek za turizam 
 Vukovarska 1, 21 000 Split 
 
URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI  
 Služba za gospodarstvo,Odsjek za promet 
 Bihaćka 1, 21 000 Split 
-  
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 
 Upravni odjel za prostorno ureñenje, komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša 
 Domovinskog rata 2, 21 000 Split 
 
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 
 Županijski zavod za prostorno ureñenje 
 Domovinskog rata 2, 21 000 Split 
 
MINISTARSTVO KULTURE 
 Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu 
 Porinova 1, 21 000 Split 
 
MINISTARSTVO KULTURE  
 Uprava za zaštitu prirode 
 Runjaninova 2, 10 000 Zagreb 

 
Rok za izradu Urbanističkog plana, odnosno pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za 

izradu prostornog plana tijela i osoba odreñenih posebnim propisima 
 

Članak 11. 
(1) Rok izrade Urbanističkog plana iznosi 12 mjeseci od dana donošenja Odluke. 
 
(2)  Rok provedbe pojedinih faza Urbanističkog plana: 
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Faza izrade i donošenja Nadležnost Rok 

Utvrñivanje prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana Načelnik Ožujak 2010. 

Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana Općinsko Vijeće Ožujak 2010. 

Objava Odluke o izradi Urbanističkog plana u službenom 
glasilu 

Nositelj izrade Travanj 2010. 

Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana Nositelj izrade Srpanj 2010. 

Utvrñivanje Prijedloga urbanističkog plana i upućivanje u 
postupak javne rasprave Načelnik Kolovoz 2010. 

Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana u 
dnevnom tisku 

Nositelj izrade Rujan 2010. 

Javna rasprava 
Nositelj izrade, 

Odgovorni voditelj Listopad 2010. 

Izrada izvješća o javnoj raspravi, izrada nacrta konačnog 
prijedloga i ishoñenje mišljenja tijela i osoba odreñenim 
posebnim propisima 

Nositelj izrade i 
Odgovorni voditelj 

Studeni 2010. 
Prosinac 2010. 

Utvrñivanje Konačnog prijedloga Urbanističkog plana Načelnik Siječanj 2011. 

Ishoñenje mišljenja i suglasnosti  
Veljača 2011. 
Ožujak 2011. 

Donošenje Urbanističkog plana Općinsko vijeće 

Po ishoñenju 
Zakonom propisanih 
suglasnosti župana i 

Ministarstva 
 

(3) Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi Urbanističkog plana tijelima i pravnim osobama 
odreñenim posebnim propisima. Rok za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti) za izradu prostornog plana tijela i osoba odreñenih posebnim propisima iznosi 15 
dana. 

 
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, 

odnosno grañenje, tijekom izrade i donošenja Urbanističkog plana 
 

Članak 12. 
(1) Do donošenja Urbanističkog plana, zabranjuje se izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati 

u prostoru, odnosno grañenje.  
 

(2) Za dijelove ulične mreže, grañevine i ureñaje prometne i komunalne infrastrukture, te za 
grañevine javne i društvene namjene omogućava se ishoñenje odgovarajućeg akta kojim se 
odobrava grañenje na temelju Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Podstrana 
(«Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 8/2008), sukladno čl. 84 st. 5 Odluke o donošenju 
Prostornog plana ureñenja Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 8/2008) 

 
(3) Na izgrañenim dijelovima grañevinskog područja na urbanistički definiranim lokacijama, je 

omogućena izgradnja novih grañevina, te zamjena i rekonstrukcija postojećih grañevina na 
temelju Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Podstrana, i pod uvjetima 
propisanim u članku 84. st. 6. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju 
Prostornog plana ureñenja Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 8/2008) 
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Izvori financiranja izrade Urbanisti čkog plana 
 

Članak 13. 
(1) Sredstva za izradu Urbanističkog plana, kao i sredstva za izradu podloge iz čl. 9 ove Odluke 

osigurana su iz sredstava proračuna Općine Podstrana.  
 
 

Članak 14. 
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 

Podstrana». 
 
 

Klasa: 012-05-10-01/10.          PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/01-10-1.        Općinskog vijeća 
Podstrana, 19.travnja 2010.          Ante Šiško 

 
 

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (« Narodne novine, broj 76/07) i 
članka 30. Statuta Općine Podstrana (« Službeni glasnik Općine Podstrana», broj 6/09), Općinsko 
vijeće općine Podstrana na 10. sjednici, održanoj 19. travnja 2010. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o izradi 
Urbanističkog plana ureñenja PETRIĆEVO-SV. MARTIN (10) 

 
Članak 1. 

(1) U Odluci o izradi Urbanističkog plana ureñenja PETRIĆEVO-SV. MARTIN (10) («Službeni 
glasnik Općine Podstrana» br. 12/08) u poglavlju «Rok za izradu Urbanističkog plana, odnosno 
pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba odreñenih 
posebnim propisima» čl. 11 st. 1 mijenja se i glasi: «Rok izrade Urbanističkog plana iznosi 12 
mjeseci od dana donošenja Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja 
Petrićevo-Sv. Martin.» 

 
(2) U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi: 
 « Rok provedbe pojedinih faza Urbanističkog plana: 
 

Faza izrade i donošenja Nadležnost Rok 

Utvrñivanje prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana Načelnik Izvršeno 

Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana Općinsko Vijeće Izvršeno 

Objava Odluke o izradi Urbanističkog plana u službenom 
glasilu 

Nositelj izrade Izvršeno 

Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana Nositelj izrade Travanj 2010. 

Utvrñivanje Prijedloga urbanističkog plana i upućivanje u 
postupak javne rasprave 

Načelnik Svibanj 2010. 

Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana u 
dnevnom tisku 

Nositelj izrade Lipanj 2010. 

Javna rasprava 
Nositelj izrade, 

Odgovorni voditelj 
Lipanj 2010. 

Izrada izvješća o javnoj raspravi, izrada nacrta konačnog 
prijedloga i ishoñenje mišljenja tijela i osoba odreñenim 
posebnim propisima 

Nositelj izrade i 
Odgovorni voditelj 

Srpanj 2010. 
Kolovoz 2010. 
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Utvrñivanje Konačnog prijedloga Urbanističkog plana Načelnik Rujan 2010. 

Ishoñenje mišljenja i suglasnosti  
Listopad 2010. 
Studeni 2010. 

Donošenje Urbanističkog plana Općinsko vijeće 

Po ishoñenju 
Zakonom propisanih 
suglasnosti župana i 

Ministarstva 
 

Članak 2. 
(1) U poglavlju «Izvori financiranja izrade Urbanističkog plana» čl. 13 st. 1 mijenja se i glasi: 

«Sredstva za izradu Urbanističkog plana, kao i sredstva za izradu podloge iz čl.9. Odluke 
osigurana su iz sredstava proračuna Općine Podstrana.» 

 
Članak 3. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 
Podstrana» . 

 
 
Klasa: 012-05-10-01/10.              PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/01-10-1.            Općinskog vijeća  
Podstrana, 19.travnja 2010.        Ante Šiško 

 
 

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (« Narodne novine, broj 76/07) i 
članka 30. Statuta Općine Podstrana (« Službeni glasnik Općine Podstrana», broj 6/09), Općinsko 
vijeće općine Podstrana na 10. sjednici, održanoj 19. travnja 2010. godine, donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o Izmjeni Odluke o izradi 

Urbanističkog plana ureñenja DIJELA PODRUČJA GRBAVAC (9) 
 
 

Članak 1. 
(1) U Odluci o izradi Urbanističkog plana ureñenja DIJELA PODRUČJA GRBAVAC (9) 

(«Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 12/08) u poglavlju «Rok za izradu Urbanističkog 
plana, odnosno pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i 
osoba odreñenih posebnim propisima» čl. 11 st. 1 mijenja se i glasi: «Rok izrade Urbanističkog 
plana iznosi 12 mjeseci od dana donošenja Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog 
plana ureñenja dijela područja Grbavac.» 

 
(2) U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi: 

« Rok provedbe pojedinih faza Urbanističkog plana: 
 

Faza izrade i donošenja Nadležnost Rok 

Utvrñivanje prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana Načelnik Izvršeno 

Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana Općinsko Vijeće Izvršeno 

Objava Odluke o izradi Urbanističkog plana u službenom 
glasilu 

Nositelj izrade Izvršeno 

Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana Nositelj izrade Travanj 2010. 
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Utvrñivanje Prijedloga urbanističkog plana i upućivanje u 
postupak javne rasprave 

Načelnik Svibanj 2010. 

Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana u 
dnevnom tisku 

Nositelj izrade Lipanj 2010. 

Javna rasprava 
Nositelj izrade, 

Odgovorni voditelj 
Lipanj 2010. 

Izrada izvješća o javnoj raspravi, izrada nacrta konačnog 
prijedloga i ishoñenje mišljenja tijela i osoba odreñenim 
posebnim propisima 

Nositelj izrade i 
Odgovorni voditelj 

Srpanj 2010. 
Kolovoz 2010. 

Utvrñivanje Konačnog prijedloga Urbanističkog plana Načelnik Rujan 2010. 

Ishoñenje mišljenja i suglasnosti  
Listopad 2010. 
Studeni 2010. 

Donošenje Urbanističkog plana Općinsko vijeće 

Po ishoñenju 
Zakonom propisanih 
suglasnosti župana i 

Ministarstva 
 

Članak 2. 
(1) U poglavlju «Izvori financiranja izrade Urbanističkog plana» čl. 13 st. 1 mijenja se i glasi: 

«Sredstva za izradu Urbanističkog plana, kao i sredstva za izradu podloge iz čl.9. Odluke 
osigurana su iz sredstava proračuna Općine Podstrana.» 

 
Članak 3. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 
Podstrana». 

 
 
Klasa: 012-05-10-01/10.         PREDSJEDNIK  
Urbroj: 2181-02/01-10-1.          Općinskog vijeća 
Podstrana, 19.travnja 2010.          Ante Šiško 

 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (« Narodne novine, broj 76/07) i 

članka 30. Statuta Općine Podstrana (« Službeni glasnik Općine Podstrana», broj 6/09), Općinsko 
vijeće općine Podstrana na 10. sjednici, održanoj 19. travnja 2010. godine, donijelo je 

 
 
 

ODLUKU 
o Izmjeni Odluke o izradi 

Urbanističkog plana ureñenja STROŽANAC I (4) 
 
 

Članak 1. 
(1) U Odluci o izradi Urbanističkog plana ureñenja STROŽANAC I (4) («Službeni glasnik Općine 

Podstrana» br. 12/08) u poglavlju «Rok za izradu Urbanističkog plana, odnosno pojedinih faza 
i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba odreñenih posebnim 
propisima» čl. 11 st. 1 mijenja se i glasi: «Rok izrade Urbanističkog plana iznosi 8 mjeseci od 
dana donošenja Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana Strožanac I.» 

 
(2) U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi: 

« Rok provedbe pojedinih faza Urbanističkog plana: 
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Faza izrade i donošenja Nadležnost Rok 

Utvrñivanje prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana Načelnik Izvršeno 

Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana Općinsko Vijeće Izvršeno 

Objava Odluke o izradi Urbanističkog plana u službenom 
glasilu Nositelj izrade Izvršeno 

Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana Nositelj izrade Izvršeno. 

Utvrñivanje Prijedloga urbanističkog plana i upućivanje u 
postupak javne rasprave 

Načelnik Izvršeno 

Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana u 
dnevnom tisku Nositelj izrade Izvršeno 

Javna rasprava 
Nositelj izrade, 

Odgovorni voditelj 
Izvršeno 

Izrada izvješća o javnoj raspravi, izrada nacrta konačnog 
prijedloga i ishoñenje mišljenja tijela i osoba odreñenim 
posebnim propisima 

Nositelj izrade i 
Odgovorni voditelj 

Travanj 2010. 
Svibanj 2010. 

Utvrñivanje Konačnog prijedloga Urbanističkog plana Načelnik Lipanj 2010. 

Ishoñenje mišljenja i suglasnosti  
Srpanj 2010. 

Kolovoz 2010. 

Donošenje Urbanističkog plana Općinsko vijeće 

Po ishoñenju 
Zakonom propisanih 
suglasnosti župana i 

Ministarstva 
 

Članak 2. 
(1) U poglavlju «Izvori financiranja izrade Urbanističkog plana» čl. 13 st. 1 mijenja se i glasi: 

«Sredstva za izradu Urbanističkog plana, kao i sredstva za izradu podloge iz čl.9. Odluke 
osigurana su iz sredstava proračuna Općine Podstrana.» 

 
Članak 3. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 
Podstrana» . 

 
 

Klasa: 021-05-10-01/10.           PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/01-10-1.           Općinskog vijeća 
Podstrana, 19. travnja 2010.         Ante Šiško  

 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (« Narodne novine, broj 76/07) i 

članka 30. Statuta Općine Podstrana (« Službeni glasnik Općine Podstrana», broj 6/09), Općinsko 
vijeće općine Podstrana na 10. sjednici, održanoj 19. travnja 2010. godine, donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o Izmjeni Odluke o izradi 

Urbanističkog plana ureñenja STROŽANAC II (17) 
 
 

Članak 1. 
(1) U Odluci o izradi Urbanističkog plana ureñenja STROŽANAC II (17) («Službeni glasnik 

Općine Podstrana» br. 12/08) u poglavlju «Rok za izradu Urbanističkog plana, odnosno 
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pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba odreñenih 
posebnim propisima» čl. 11 st. 1 mijenja se i glasi: «Rok izrade Urbanističkog plana iznosi 14 
mjeseci od dana donošenja Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja 
sjevernog dijela Strožanac II.» 

 
(2) U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi: 
 

« Rok provedbe pojedinih faza Urbanističkog plana: 
 

Faza izrade i donošenja Nadležnost Rok 

Utvrñivanje prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana Načelnik Izvršeno 

Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana Općinsko Vijeće Izvršeno 

Objava Odluke o izradi Urbanističkog plana u službenom 
glasilu Nositelj izrade Izvršeno 

Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana Nositelj izrade Rujan 2010. 

Utvrñivanje Prijedloga urbanističkog plana i upućivanje u 
postupak javne rasprave 

Načelnik Listopad 2010. 

Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana u 
dnevnom tisku Nositelj izrade Studeni 2010. 

Javna rasprava 
Nositelj izrade, 

Odgovorni voditelj 
Prosinac 2010. 

Izrada izvješća o javnoj raspravi, izrada nacrta konačnog 
prijedloga i ishoñenje mišljenja tijela i osoba odreñenim 
posebnim propisima 

Nositelj izrade i 
Odgovorni voditelj 

Siječanj 2011. 
Veljača 2011. 

Utvrñivanje Konačnog prijedloga Urbanističkog plana Načelnik Ožujak 2011. 

Ishoñenje mišljenja i suglasnosti  
Travanj 2011. 
Svibanj 2011. 

Donošenje Urbanističkog plana Općinsko vijeće 

Po ishoñenju 
Zakonom propisanih 
suglasnosti župana i 

Ministarstva 
 

Članak 2. 
(1) U poglavlju «Izvori financiranja izrade Urbanističkog plana» čl. 13 st. 1 mijenja se i glasi: 

«Sredstva za izradu Urbanističkog plana, kao i sredstva za izradu podloge iz čl.9. Odluke 
osigurana su iz sredstava proračuna Općine Podstrana.» 

 
 
 

Članak 3. 
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 

Podstrana» . 
 
 

Klasa: 021-05-10-01/10.          PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/01-10-1.           Općinskog vijeća 
Podstrana, 19. travnja 2010.         Ante Šiško  
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (« Narodne novine, broj 76/07) i 
članka 30. Statuta Općine Podstrana (« Službeni glasnik Općine Podstrana», broj 6/09), Općinsko 
vijeće općine Podstrana na 10. sjednici, održanoj 19. travnja 2010. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o Izmjeni Odluke o izradi 

Urbanističkog plana ureñenja ZONE U ZELENILU (6) 
 

Članak 1. 
(1) U Odluci o izradi Urbanističkog plana ureñenja ZONE U ZELENILU I ZONE SPORTSKIH 

IGRALIŠTA (6) («Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 12/08) u poglavlju «Rok za izradu 
Urbanističkog plana, odnosno pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog 
plana tijela i osoba odreñenih posebnim propisima» čl. 11 st. 1 mijenja se i glasi: «Rok izrade 
Urbanističkog plana iznosi 12 mjeseci od dana donošenja Odluke o izmjeni Odluke o izradi 
Urbanističkog plana ureñenja zone u zelenilu.» 

 
(2) U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi: 

« Rok provedbe pojedinih faza Urbanističkog plana: 
 

Faza izrade i donošenja Nadležnost Rok 

Utvrñivanje prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana Načelnik Izvršeno 

Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana Općinsko Vijeće Izvršeno 

Objava Odluke o izradi Urbanističkog plana u službenom 
glasilu 

Nositelj izrade Izvršeno 

Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana Nositelj izrade Travanj 2010. 

Utvrñivanje Prijedloga urbanističkog plana i upućivanje u 
postupak javne rasprave Načelnik Svibanj 2010. 

Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana u 
dnevnom tisku 

Nositelj izrade Lipanj 2010. 

Javna rasprava 
Nositelj izrade, 

Odgovorni voditelj 
Lipanj 2010. 

Izrada izvješća o javnoj raspravi, izrada nacrta konačnog 
prijedloga i ishoñenje mišljenja tijela i osoba odreñenim 
posebnim propisima 

Nositelj izrade i 
Odgovorni voditelj 

Srpanj 2010. 
Kolovoz 2010. 

Utvrñivanje Konačnog prijedloga Urbanističkog plana Načelnik Rujan 2010. 

Ishoñenje mišljenja i suglasnosti  
Listopad 2010. 
Studeni 2010. 

Donošenje Urbanističkog plana Općinsko vijeće 

Po ishoñenju 
Zakonom propisanih 
suglasnosti župana i 

Ministarstva 
 

Članak 2. 
(1) U poglavlju «Izvori financiranja izrade Urbanističkog plana» čl. 13 st. 1 mijenja se i glasi: 

«Sredstva za izradu Urbanističkog plana, kao i sredstva za izradu podloge iz čl.9. Odluke 
osigurana su iz sredstava proračuna Općine Podstrana.» 

 
Članak 3. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 
Podstrana» . 
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Klasa: 021-05-10-01/10.          PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/01-10-1.           Općinskog vijeća 
Podstrana, 19. travnja 2010.         Ante Šiško  

 
 

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (« Narodne novine, broj 76/07) i 
članka 30. Statuta Općine Podstrana (« Službeni glasnik Općine Podstrana», broj 6/09), Općinsko 
vijeće općine Podstrana na 10 . sjednici, održanoj 19. travnja 2010. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o Izmjeni Odluke o izradi 
Urbanističkog plana ureñenja SJEVERNI DIO GRLJEVAC I (7) 

 
Članak 1. 

(1) U Odluci o izradi Urbanističkog plana ureñenja SJEVERNI DIO GRLJEVAC I (7) («Službeni 
glasnik Općine Podstrana» br. 12/08) u poglavlju «Rok za izradu Urbanističkog plana, odnosno 
pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba odreñenih 
posebnim propisima» čl. 11 st. 1 mijenja se i glasi: «Rok izrade Urbanističkog plana iznosi 12 
mjeseci od dana donošenja Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja 
sjevernog dijela Grljevac I.» 

 
(2) U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi: 

« Rok provedbe pojedinih faza Urbanističkog plana: 
 

Faza izrade i donošenja Nadležnost Rok 

Utvrñivanje prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana Načelnik Izvršeno 

Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana Općinsko Vijeće Izvršeno 

Objava Odluke o izradi Urbanističkog plana u službenom 
glasilu 

Nositelj izrade Izvršeno 

Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana Nositelj izrade Lipanj 2010. 

Utvrñivanje Prijedloga urbanističkog plana i upućivanje u 
postupak javne rasprave Načelnik Srpanj 2010. 

Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana u 
dnevnom tisku 

Nositelj izrade Kolovoz 2010. 

Javna rasprava 
Nositelj izrade, 

Odgovorni voditelj 
Rujan 2010. 

Izrada izvješća o javnoj raspravi, izrada nacrta konačnog 
prijedloga i ishoñenje mišljenja tijela i osoba odreñenim 
posebnim propisima 

Nositelj izrade i 
Odgovorni voditelj 

Listopad 2010. 
Studeni 2010. 

Utvrñivanje Konačnog prijedloga Urbanističkog plana Načelnik Prosinac 2010. 

Ishoñenje mišljenja i suglasnosti  
Siječanj 2011. 
Veljača 2011. 

Donošenje Urbanističkog plana Općinsko vijeće 

Po ishoñenju 
Zakonom propisanih 
suglasnosti župana i 

Ministarstva 
 

Članak 2. 
(1) U poglavlju «Izvori financiranja izrade Urbanističkog plana» čl. 13 st. 1 mijenja se i glasi: 

«Sredstva za izradu Urbanističkog plana, kao i sredstva za izradu podloge iz čl.9. Odluke 
osigurana su iz sredstava proračuna Općine Podstrana.» 
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Članak 3. 
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 

Podstrana» . 
 

Klasa: 012-05-10-01/10.          PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/01-10-1.           Općinskog vijeća 
Podstrana, 19. travnja 2010.         Ante Šiško  

 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (« Narodne novine, broj 76/07) i 

članka 30. Statuta Općine Podstrana (« Službeni glasnik Općine Podstrana», broj 6/09), Općinsko 
vijeće općine Podstrana na 10. sjednici, održanoj 19. travnja 2010. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o Izmjeni Odluke o izradi 

Urbanističkog plana ureñenja SV. MARTIN-SJEVER (15) 
 

Članak 1. 
(1) U Odluci o izradi Urbanističkog plana ureñenja SV. MARTIN-SJEVER (15) («Službeni 

glasnik Općine Podstrana» br. 12/08) u poglavlju «Rok za izradu Urbanističkog plana, odnosno 
pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba odreñenih 
posebnim propisima» čl. 11 st. 1 mijenja se i glasi: «Rok izrade Urbanističkog plana iznosi 12 
mjeseci od dana donošenja Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja Sv. 
Martin- sjever.» 

 
(2) U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi: 
 

« Rok provedbe pojedinih faza Urbanističkog plana: 
 

Faza izrade i donošenja Nadležnost Rok 

Utvrñivanje prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana Načelnik Izvršeno 

Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana Općinsko Vijeće Izvršeno 

Objava Odluke o izradi Urbanističkog plana u službenom glasilu Nositelj izrade Izvršeno 

Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana Nositelj izrade Svibanj 2010. 

Utvrñivanje Prijedloga urbanističkog plana i upućivanje u 
postupak javne rasprave 

Načelnik Lipanj 2010. 

Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana u 
dnevnom tisku 

Nositelj izrade Srpanj 2010. 

Javna rasprava 
Nositelj izrade, 

Odgovorni voditelj 
Kolovoz 2010. 

Izrada izvješća o javnoj raspravi, izrada nacrta konačnog 
prijedloga i ishoñenje mišljenja tijela i osoba odreñenim 
posebnim propisima 

Nositelj izrade i 
Odgovorni voditelj 

Rujan 2010. 
Listopad 2010. 

Utvrñivanje Konačnog prijedloga Urbanističkog plana Načelnik Studeni 2010. 

Ishoñenje mišljenja i suglasnosti  
Prosinac 2010. 
Siječanj 2011. 

Donošenje Urbanističkog plana Općinsko vijeće 

Po ishoñenju 
Zakonom propisanih 
suglasnosti župana i 

Ministarstva 
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Članak 2. 
(1) U poglavlju «Izvori financiranja izrade Urbanističkog plana» čl. 13 st. 1 mijenja se i glasi: 

«Sredstva za izradu Urbanističkog plana, kao i sredstva za izradu podloge iz čl.9. Odluke 
osigurana su iz sredstava proračuna Općine Podstrana.» 

 
Članak 3. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 
Podstrana» . 

 
 
Klasa: 012-05-10-01/10.          PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/01-10-1.           Općinskog vijeća 
Podstrana, 19. travnja 2010.         Ante Šiško 
 

 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (« Narodne novine, broj 76/07) i 

članka 30. Statuta Općine Podstrana (« Službeni glasnik Općine Podstrana», broj 6/09), Općinsko 
vijeće općine Podstrana na 10. sjednici, održanoj 19. travnja 2010. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o Izmjeni Odluke o izradi 

Urbanističkog plana ureñenja SJEVERNI DIO GRLJEVAC II (8)  
 

Članak 1. 
(1) U Odluci o izradi Urbanističkog plana ureñenja SJEVERNI DIO GRLJEVAC II (8) («Službeni 

glasnik Općine Podstrana» br. 12/08) u poglavlju «Rok za izradu Urbanističkog plana, odnosno 
pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba odreñenih 
posebnim propisima» čl. 11 st. 1 mijenja se i glasi: «Rok izrade Urbanističkog plana iznosi 12 
mjeseci od dana donošenja Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja 
sjevernog dijela Grljevac II.» 

 
(2) U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi: 

« Rok provedbe pojedinih faza Urbanističkog plana: 
 

Faza izrade i donošenja Nadležnost Rok 

Utvrñivanje prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana Načelnik Izvršeno 

Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana Općinsko Vijeće Izvršeno 

Objava Odluke o izradi Urbanističkog plana u službenom glasilu Nositelj izrade Izvršeno 

Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana Nositelj izrade Lipanj 2010. 

Utvrñivanje Prijedloga urbanističkog plana i upućivanje u 
postupak javne rasprave 

Načelnik Srpanj 2010. 

Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana u 
dnevnom tisku 

Nositelj izrade Kolovoz 2010. 

Javna rasprava 
Nositelj izrade, 

Odgovorni voditelj Rujan 2010. 

Izrada izvješća o javnoj raspravi, izrada nacrta konačnog 
prijedloga i ishoñenje mišljenja tijela i osoba odreñenim 
posebnim propisima 

Nositelj izrade i 
Odgovorni voditelj 

Listopad 2010. 
Studeni 2010. 
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Utvrñivanje Konačnog prijedloga Urbanističkog plana Načelnik Prosinac 2010. 

Ishoñenje mišljenja i suglasnosti  
Siječanj 2011. 
Veljača 2011. 

Donošenje Urbanističkog plana Općinsko vijeće 

Po ishoñenju 
Zakonom propisanih 
suglasnosti župana i 

Ministarstva 
 

Članak 2. 
(1) U poglavlju «Izvori financiranja izrade Urbanističkog plana» čl. 13 st. 1 mijenja se i glasi: 

«Sredstva za izradu Urbanističkog plana, kao i sredstva za izradu podloge iz čl.9. Odluke 
osigurana su iz sredstava proračuna Općine Podstrana.» 

 
Članak 3. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 
Podstrana» . 

 
 
 

Klasa: 012-05-10-01/10.          PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/01-10-1.           Općinskog vijeća 
Podstrana, 19. travnja 2010.         Ante Šiško 

 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (« Narodne novine, broj 76/07) i 

članka 30. Statuta Općine Podstrana (« Službeni glasnik Općine Podstrana», broj 6/09), Općinsko 
vijeće općine Podstrana na 10. sjednici, održanoj 19. travnja 2010. godine, donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o Izmjeni Odluke o izradi 

Urbanističkog plana ureñenja STROŽANAC III (18) 
 
 

Članak 1. 
(1) U Odluci o izradi Urbanističkog plana ureñenja STROŽANAC III (18) («Službeni glasnik 

Općine Podstrana» br. 12/08) u poglavlju «Rok za izradu Urbanističkog plana, odnosno 
pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba odreñenih 
posebnim propisima» čl. 11 st. 1 mijenja se i glasi: «Rok izrade Urbanističkog plana iznosi 14 
mjeseci od dana donošenja Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja 
sjevernog dijela Strožanac III.» 

 
(2) U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi: 
« Rok provedbe pojedinih faza Urbanističkog plana: 

 

Faza izrade i donošenja Nadležnost Rok 

Utvrñivanje prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana Načelnik Izvršeno 

Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana Općinsko Vijeće Izvršeno 

Objava Odluke o izradi Urbanističkog plana u službenom glasilu Nositelj izrade Izvršeno 
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Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana Nositelj izrade Rujan 2010. 

Utvrñivanje Prijedloga urbanističkog plana i upućivanje u 
postupak javne rasprave 

Načelnik Listopad 2010. 

Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana u 
dnevnom tisku Nositelj izrade Studeni 2010. 

Javna rasprava 
Nositelj izrade, 

Odgovorni voditelj 
Prosinac 2010. 

Izrada izvješća o javnoj raspravi, izrada nacrta konačnog 
prijedloga i ishoñenje mišljenja tijela i osoba odreñenim 
posebnim propisima 

Nositelj izrade i 
Odgovorni voditelj 

Siječanj 2011. 
Veljača 2011. 

Utvrñivanje Konačnog prijedloga Urbanističkog plana Načelnik Ožujak 2011. 

Ishoñenje mišljenja i suglasnosti  
Travanj 2011. 
Svibanj 2011. 

Donošenje Urbanističkog plana Općinsko vijeće 

Po ishoñenju 
Zakonom propisanih 
suglasnosti župana i 

Ministarstva 
 

Članak 2. 
(1) U poglavlju «Izvori financiranja izrade Urbanističkog plana» čl. 13 st. 1 mijenja se i glasi: 

«Sredstva za izradu Urbanističkog plana, kao i sredstva za izradu podloge iz čl.9. Odluke 
osigurana su iz sredstava proračuna Općine Podstrana.» 

 
Članak 3. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 
Podstrana» . 

 
 

Klasa: 012-05-10-01/10.          PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/01-10-1.           Općinskog vijeća 
Podstrana, 19. travnja 2010.         Ante Šiško 

 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (« Narodne novine, broj 76/07) i 

članka 30. Statuta Općine Podstrana (« Službeni glasnik Općine Podstrana», broj 6/09), Općinsko 
vijeće općine Podstrana na 10. sjednici, održanoj 19. travnja 2010. godine, donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o Izmjeni Odluke o izradi 

Urbanističkog plana ureñenja PODRUČJA ŠĆADIN (12) 
 
 

Članak 1. 
(1) U Odluci o izradi Urbanističkog plana ureñenja PODRUČJA ŠĆADIN (12) («Službeni glasnik 

Općine Podstrana» br. 12/08) u poglavlju «Rok za izradu Urbanističkog plana, odnosno 
pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba odreñenih 
posebnim propisima» čl. 11 st. 1 mijenja se i glasi: «Rok izrade Urbanističkog plana iznosi 12 
mjeseci od dana donošenja Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja 
područja Šćadin.» 

 
(2) U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi: 
 « Rok provedbe pojedinih faza Urbanističkog plana: 
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Faza izrade i donošenja Nadležnost Rok 

Utvrñivanje prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana Načelnik Izvršeno 

Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana Općinsko Vijeće Izvršeno 

Objava Odluke o izradi Urbanističkog plana u službenom 
glasilu Nositelj izrade Izvršeno 

Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana Nositelj izrade Svibanj 2010. 

Utvrñivanje Prijedloga urbanističkog plana i upućivanje u 
postupak javne rasprave 

Načelnik Lipanj 2010. 

Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana u 
dnevnom tisku Nositelj izrade Srpanj 2010. 

Javna rasprava 
Nositelj izrade, 

Odgovorni voditelj 
Kolovoz 2010. 

Izrada izvješća o javnoj raspravi, izrada nacrta konačnog 
prijedloga i ishoñenje mišljenja tijela i osoba odreñenim 
posebnim propisima 

Nositelj izrade i 
Odgovorni voditelj 

Rujan 2010. 
Listopad 2010. 

Utvrñivanje Konačnog prijedloga Urbanističkog plana Načelnik Studeni 2010. 

Ishoñenje mišljenja i suglasnosti  
Prosinac 2010. 
Siječanj 2011. 

Donošenje Urbanističkog plana Općinsko vijeće 

Po ishoñenju 
Zakonom propisanih 
suglasnosti župana i 

Ministarstva 
 

Članak 2. 
(1) U poglavlju «Izvori financiranja izrade Urbanističkog plana» čl. 13 st. 1 mijenja se i glasi: 

«Sredstva za izradu Urbanističkog plana, kao i sredstva za izradu podloge iz čl.9. Odluke 
osigurana su iz sredstava proračuna Općine Podstrana.» 

 
 
 

Članak 3. 
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 

Podstrana» . 
 
 

Klasa: 012-05-10-01/10.          PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/01-10-1.           Općinskog vijeća 
Podstrana, 19. travnja 2010.         Ante Šiško 

 
 
 

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (« Narodne novine, broj 76/07) i 
članka 30. Statuta Općine Podstrana (« Službeni glasnik Općine Podstrana», broj 6/09), Općinsko 
vijeće općine Podstrana na 10. sjednici, održanoj 19. travnja 2010. godine, donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o Izmjeni Odluke o izradi 

Detaljnog plana ureñenja GROBLJA BAN  
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Članak 1. 
(1) U Odluci o izradi Detaljnog plana ureñenja GROBLJA BAN («Službeni glasnik Općine 

Podstrana» br. 12/08) u poglavlju «Rok za izradu Urbanističkog plana, odnosno pojedinih faza 
i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba odreñenih posebnim 
propisima» čl. 11 st. 1 mijenja se i glasi: «Rok izrade Urbanističkog plana iznosi 12 mjeseci od 
dana donošenja Odluke o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana ureñenja groblja Ban.» 

 
(2) U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi: 

« Rok provedbe pojedinih faza Urbanističkog plana: 
 

Faza izrade i donošenja Nadležnost Rok 

Utvrñivanje prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana Načelnik Izvršeno 

Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana Općinsko Vijeće Izvršeno 

Objava Odluke o izradi Urbanističkog plana u službenom glasilu Nositelj izrade Izvršeno 

Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana Nositelj izrade Svibanj 2010. 

Utvrñivanje Prijedloga urbanističkog plana i upućivanje u 
postupak javne rasprave 

Načelnik Lipanj 2010. 

Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana u 
dnevnom tisku 

Nositelj izrade Srpanj 2010. 

Javna rasprava 
Nositelj izrade, 

Odgovorni voditelj 
Kolovoz 2010. 

Izrada izvješća o javnoj raspravi, izrada nacrta konačnog 
prijedloga i ishoñenje mišljenja tijela i osoba odreñenim 
posebnim propisima 

Nositelj izrade i 
Odgovorni voditelj 

Rujan 2010. 
Listopad 2010. 

Utvrñivanje Konačnog prijedloga Urbanističkog plana Načelnik Studeni 2010. 

Ishoñenje mišljenja i suglasnosti  
Prosinac 2010. 
Siječanj 2011. 

Donošenje Urbanističkog plana Općinsko vijeće 

Po ishoñenju 
Zakonom propisanih 
suglasnosti župana i 

Ministarstva 
 

Članak 2. 
(1) U poglavlju «Izvori financiranja izrade Urbanističkog plana» čl. 13 st. 1 mijenja se i glasi: 

«Sredstva za izradu Urbanističkog plana, kao i sredstva za izradu podloge iz čl.9. Odluke 
osigurana su iz sredstava proračuna Općine Podstrana.» 

 
Članak 3. 

(1)  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 
Podstrana» . 

 
 

Klasa: 012-05-10-01/10.          PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/01-10-1.           Općinskog vijeća 
Podstrana, 19. travnja 2010.         Ante Šiško 
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Na temelju članka 1. i članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine'', 
broj 10/97), članka 78. Zakona o ustanovama (''Narodne novine'', broj 76/93) i članka 30. Statuta 
Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 06/09), Općinsko vijeće na 10. 
sjednici održanoj dana 8. travnja 2010. godine, donosi 

 
 

DOPUNE PROGRAMA 
Javnih potreba u predškolskom odgoju 

mreže dječjih vrti ća na području Općine Podstrana u 2010. godini 
 
 
I. 

U programu Javnih potreba u predškolskom odgoju mreže dječjih vrtića na području Općine 
Podstrana u 2010. godini (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 9/09) u poglavlju II iza stavka 
2. dodaju se riječi: 

 «Dječji vrti ć u Strožancu». 
 

II. 
U poglavlju «Plan obuhvata djece u predškolskim ustanovama (dječjim vrtićima), iz točke 4. 

dodaje se nova točka 5. koja glasi: 
 
 «Dječji vrti ć u Strožancu 
  3 odgojne skupine:............................ ukupno djece: 50 
  1 odgojna skupina jasličkog uzrasta 
  1 odgojna skupina 10-satnog vrtićnog programa 
  1 odgojna skupina 6-satnog vrtićnog programa 
  Broj odgajatelja:       5.» 
 

III. 
U poglavlju V. «Sredstva» dodaje se novi stavak koji glasi: 
«Sredstva za rad dječjeg vrtića iz točke 1. ove dopune osigurat će se u izmjenama i dopunama 

proračuna Općine Podstrana za 2010. godinu sukladno Odluci o načinu i uvjetima sufinanciranja 
programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih i vjerskih zajednica na području Općine Podstrana za 
2010. godinu». 

 
 

IV. 
Iza poglavlja V. dodaje se novo poglavlje VI. koje glasi: 
«U svrhu uspostave rada dječjeg vrtića iz točke II. ove dopune, raspisat će se javni natječaj kao i 

za sve ostale ustanove predškolskog odgoja na području Općine Podstrana sukladno Zakona o 
predškolskim ustanovama». 
 

 
Klasa: 021-05/10-01/10.          PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/01-10-1.           Općinskog vijeća 
Podstrana, 8. travnja 2010.            Ante Šiško,v.r. 
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Na temelju članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća («Službeni glasnik Općine Podstrana» 
br.6/09), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 10. sjednici, održanoj dana 19. travnja 2010. godine, 
donosi 

 
 

ODLUKU 
o utemeljenju Odbora za praćenje izgradnje sportsko 

trgovačko – administrativnog Centra «Grljevac» 
 
 

I. 
Utemeljuje se Odbor za praćenje izgradnje sportsko-trgovačko –administrativnog Centra 

Grljevac – Podstrana (u daljnjem tekstu: Odbor). 
 

II. 
U Odbor iz točke I. ove Odluke biraju se : 
 

1. Ante Šiško, predsjednika Odbora, 
2. Ljubomir Božiković, člana Odbora, 
3. Božo Križić, člana Odbora, 
4. Božen Živaljić, člana Odbora, 
5. Hrvoje Dobrić, člana Odbora, 
6. Mladen Bartulović, člana Odbora, 
7. Mario Kaštelnačić, člana Odbora. 

 
III. 

Zadaća je Odbora: utvrditi prijedlog koncepcije izgradnje Centra,organizirati potrebite 
marketinške aktivnosti prema potencijalnim partnerima za izgradnju, izraditi prijedlog polaznih 
osnova za raspisivanje javnog natječaja, utvrditi prijedlog natječajne dokumentacije, koordinirati 
sve potrebne aktivnosti prije objave i u provedbi javnog nadmetanja, utvrditi prijedlog izbora 
strateškog partnera za izgradnju Centra te utvrditi prijedlog operativnih aktivnosti u pripremi i 
izgradnje Centra. 

 
IV. 

Odbor je dužan redovito informirati Općinsko vijeće a najmanje tromjesečno o svim provedenim 
aktivnosti vezanim uz točku III ove Odluke. 

 
V. 

Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Općine Podstrana» 
 
 
 

Klasa: 021-05-10-01/10.           PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/03-10-1.          Općinskog vijeća 
Podstrana, 19. travnja 2010.            Ante Šiško,v.r. 
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Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (''Narodne novine'', broj 
158/03) i članka 30. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 6/09), 
Općinsko vijeće Općine Podstrana na 10. sjednici, održanoj dana 19. travnja 2010. godine, donosi 
 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 
 

I. 
U vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja ( u daljnjem tekstu: Vijeće) imenuje se: 
  

1. Marija Mamić-Kalajdžić, za člana Vijeća, 
2. Toni Nejašmić, za člana Vijeća, 
3. Ivan Čaljkušić, za člana Vijeća, 

 
II. 

Ovo rješenje objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''. 
 

 
Klasa: 021-05-10-01/10.       PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/03-10-1.       Općinskog vijeća 
Podstrana, 19. travnja 2010.        Ante Šiško,v.r. 
 

 
 
 
Na temelju članka 30. i 61. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 

6/09), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 10. sjednici, održanoj dana 19. travnja 2010. godine, 
donosi 
 

ZAKLJU ČAK 
o prethodnoj suglasnosti za odreñivanju datuma izbora za 

članove Vijeća mjesnih odbora 
 
 

I.  
Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora održat će se dana 7. studenog 2010. godine. 

 
II.  

Ovaj zaključak objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''. 
 
Klasa: 021-05-10-01/10.       PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/03-10-1.       Općinskog vijeća 
Podstrana, 19. travnja 2010.        Ante Šiško,v.r. 
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S A D R Ž A J 

 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE 
 
 
 

1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Podstrana za 2009. godinu 

2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana ureñenja Općine 
Podstrana 

3. Odluka o izradi Urbanističkog plana ureñenja područja Šćadin – sjever (14) 

4. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja Petrićevo – Sv. Martin (10) 

5. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja dijela područja Grbavac (9) 

6. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja Strožanac I (4) 

7. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja Strožanac II (17) 

8. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja zone u zelenilu (6) 

9. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja sjeverni dio Grljevac I (7) 

10. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja Sv. Martin – sjever (15) 

11. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja sjeverni dio Grljevac II (8) 

12. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja Strožanac III (18) 

13. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja područja Šćadin (12) 

14. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana ureñenja Groblja «Ban» 

15. Dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju mreže dječjih vrtića na području 
Općine Podstrana u 2010. godini 

16. Odluka o utemeljenju Odbora za praćenje izgradnje sportsko-trgovačko-administrativnog 
Centra «Grljevac» 

17. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 

18. Zaključak o prethodnoj suglasnosti za odreñivanju datuma izbora za članove Vijeća mjesnih 
odbora 

 

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

Glavni i odgovorni urednik: Marin Bavčević, dipl. pravnik,  
Telefoni: 021/ 330 271, 021/ 330 256 – Izlazi po potrebi – Žiro račun: 2503007-1834100006 


