SLUŽBENI GLASNIK
OPĆ
OPĆINE
PODSTRANA
Godina XXIII

Podstrana 25. veljače 2016.

Broj 06/2016

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
podru noj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne
novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 31.
Statuta Općine
ine Podstrana (''Službeni glasnik Općine
Op ine Podstrana'' broj 7/13) Općinsko
Op
vijeće općine
Podstrana na 41. sjednici održanoj dana 24. veljače
velja e 2016. godine donijelo je sljedeću
sljedeć

ODLUKU
o osiguranju prostoraa i sredstava za rad Područnog
Podru nog odjela Osnovne glazbene škole Omiš u Podstrani
Članak 1.
Ovom odlukom Općina
ina Podstrana podržava inicijativu Hrvatskog katoličkog
katoli
glazbenog društva za
osnivanjem Područnog
nog odjela Osnovne glazbene škole Omiš u Podstrani.
Nastavni program Područnog
čnog
nog odjela Osnovne glazbene škole Omiš odvijao bi se u prostoru u
vlasništvu Općine
ine Podstrana, a kojeg koristi Hrvatsko katoličko
katoli ko glazbeno društvo, na adresi Ante
Kaštelančića 1 u Podstrani.
Članak 2.
Općina
ina Podstrana suglasna je da prostor
pro
iz članka
lanka 1. ove Odluke zajednički
zajednič i dogovorno koriste
Osnovna glazbena škola Omiš i Hrvatsko katoličko
katoli
glazbeno društvo Podstrana.
Članak 3.
Sredstva za uređivanje
ivanje i opremanje navedenog prostora za održavanje nastave osigurat će se iz
proračuna Općine Podstrana.
Članak 4.
Ova Odluka dostavit ćee se Osnovnoj glazbenoj školi Omiš u cilju donošenja odgovarajućih
odgovaraju odluka i
poduzimanja daljnjih aktivnosti radi osnivanja Područnog
Podru
odjela u Podstrani.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Op
Podstrana.
01/01
Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-16-41
41
Podstrana, 24. veljačee 2016. godine

Predsjednica
Općinskog vijeća:
Gordana Božiković

Na temelju članka
lanka 31. Statuta Općine
Op
Podstrana (''Službeni glasnik Općine
ćine Podstrana'', broj 7/13)
Općinsko vijeće Općine
ine Podstrana na 41. sjednici održanoj
održan dana 24. veljače
če 2016. godine donosi

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Hrvatskom branitelju Draženu Milardoviću
Milardovi
ostvariti će se pomoć,
ć, po mogu
mogućnosti, preko
braniteljskih udruga, a stan u vlasništvu Općine
Op ine Podstrana ostaje u prodaji, sukladno važećoj
važe
odluci ovog
vijeća.
Članak 2.
Ovaj Zaključak
ak stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Op
Podstrana''.
Klasa: 021-05/13-01/01
01/01
Predsjednica
Urbroj: 2181/02-04/01-16-41
41
Općinskog vijeća:
Podstrana, 24. veljačee 2016. godine
Gordana Božiković
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NAČELNIK
Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 7/13 ) Općinski
Načelnik Općine Podstrana, dana 5. siječnja 2016. godine donosi:

ODLUKU
o imenovanju odgovorne osobe za kontrolu izvršenja ugovora u postupcima za nabavu roba i usluga
procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna
Članak 1.
Slobodan Brzica, dipl. ing. građ. imenuje se odgovornom osobom za kontrolu izvršenja ugovora u
postupcima za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu
radova do 500.000,00 kuna.
Članak 2.
Odgovorna osoba iz članka 1. ove Odluke dužna je općinskom načelniku pravodobno dostavljati izvješća o
realizaciji ugovora.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Podstrana".
Klasa: 080-01/16-01/04
Urbroj: 2181/02-02/03-16-1
Podstrana 5. siječnja 2016. godine

Načelnik:
Mladen Bartulović, dipl. krim.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 7/13 ) i članka
105. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj, 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Općinski
Načelnik Općine Podstrana, dana 5. siječnja 2016. godine donosi:

ODLUKU
o imenovanju odgovorne osobe za kontrolu izvršenja ugovora u području javne nabave
Članak 1.
Slobodan Brzica, dipl. ing. građ. imenuje se odgovornom osobom za kontrolu izvršenja ugovora u području
javne nabave.
Članak 2.
Odgovorna osoba iz članka 1. ove Odluke dužna je općinskom načelniku pravodobno dostavljati izvješća o
realizaciji ugovora.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Podstrana".
Klasa: 080-01/16-01/03
Urbroj: 2181/02-02/03-16-1
Podstrana 5. siječnja 2016. godine
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Načelnik:
Mladen Bartulović, dipl. krim.

25.veljače 2016
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Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 7/13 ) i članka
5. Pravilnika za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu
radova do 500.000,00 kuna ( Službeni glasnik Općine Podstrana", broj 9/15) Općinski Načelnik Općine
Podstrana dana 5. siječnja 2016.godine donosi:

ODLUKU
o imenovanju stalnih ovlaštenih predstavnika odgovornih za provedbu postupaka za nabavu roba i
usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna
Članak 1.
Za stalne ovlaštene predstavnike odgovorne za provedbu postupaka za nabavu roba i usluga procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna u Općini Podstrana,
imenuju se sljedeći zaposlenici Općine Podstrana:
• Danira Zanki, kao predstavnica s važećim certifikatom u području javne nabave,
• Marija Šošić, kao predstavnica s važećim certifikatom u području javne nabave,
• Monika Ćutuk, kao predstavnica s važećim certifikatom u području javne nabave,
• Stjepan Tabak, kao predstavnik s važećim certifikatom u području javne nabave,
• Božen Živaljić,
• Neven Kapić,
• Josip Vrdoljak
• Božena Perišić.
Članak 2.
Iz redova stalnih ovlaštenih predstavnika iz čl. 1. ove Odluke, prilikom provođenja postupka za nabavu
roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna
imenovat će se ovlašteni predstavnici u svakom pojedinačnom postupku.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Podstrana".
Klasa: 080-01/16-01/02
Urbroj: 2181/02-02/03-16-1
Podstrana 5. siječnja 2016. godine

Načelnik:
Mladen Bartulović, dipl. krim.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 7/13 ) i članka
24. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj, 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Načelnik Općine
Podstrana dana 5. siječnja 2016.godine donosi:

ODLUKU
o imenovanju stalnih ovlaštenih predstavnika odgovornih za provedbu postupaka javne nabave
Članak 1.
Za stalne ovlaštene predstavnike odgovorne za provedbu postupaka javne nabave, imenuju se sljedeći
zaposlenici Općine Podstrana:
• Danira Zanki, kao predstavnica s važećim certifikatom u području javne nabave,
• Marija Šošić, kao predstavnica s važećim certifikatom u području javne nabave,
• Monika Ćutuk, kao predstavnica s važećim certifikatom u području javne nabave,
• Stjepan Tabak, kao predstavnik s važećim certifikatom u području javne nabave,
• Božen Živaljić,
• Neven Kapić,
• Josip Vrdoljak
• Božena Perišić
Članak 2.
Iz redova stalnih ovlaštenih predstavnika iz čl. 1. ove Odluke, prilikom provođenja postupka javne nabave
imenovat će se ovlašteni predstavnici u svakom pojedinačnom postupku.
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Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Podstrana".

Klasa: 080-01/16-01/01
Urbroj: 2181/02-02/03-16-1
Podstrana 5. siječnja 2016. godine

Načelnik:
Mladen Bartulović, dipl. krim.

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o osiguranju prostora i sredstava za rad Područnog odjela Osnovne glazbene škole
Omiš u Podstrani
2. Zaključak o pružanju pomoći Hrvatskom branitelju Draženu Milardoviću

NAČELNIK
1. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za kontrolu izvršenja ugovora u postupcima za nabavu roba i
usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna
2. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za kontrolu izvršenja ugovora u području javne nabave
3. Odluka o imenovanju stalnih ovlaštenih predstavnika odgovornih za provedbu postupaka za nabavu roba
i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna
4.Odluka o imenovanju stalnih ovlaštenih predstavnika odgovornih za provedbu postupaka javne nabave

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana
Glavni i odgovorni urednik: Vitomir Vranković
Telefoni: 021/330-477,021/330-489 - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR 24 2330 0031 8341 0000 6
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