SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PODSTRANA
Godina XVI

Podstrana, 06. listopad 2009.

Broj 7/2009.

OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 110/07 i
125/08) i članka 33. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 6/01, 2/06
i 9/08), općinski načelnik dana 22. srpnja 2009. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Plana nabave za proračunsku 2009. godinu

I.
U Plan nabave za proračunsku 2009. godinu (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 1/09) u
poglavlju II. stavak 1. mijenja se predmet nabave pod rednim brojem 1., 2. i 3. tako da sada glasi:
1.

4214

Izgradnja sustav odvodnje otpadnih
voda u ulici Mile Gojsalić

8.678.000,00

685.887,50 javno nadmetanje

2.

4214

Izgradnja sustav odvodnje otpadnih
voda u ulici Poljičkih knezova

8.678.000,00

690.116,25 javno nadmetanje

3.

4214

Izgradnja sustav odvodnje otpadnih
voda u Hercegovačkoj ulici

8.678.000,00

977.506,80 javno nadmetanje

U istom poglavlju dodaje se novi predmet nabave koji glasi:
3.a.

4214

3.b.

4214

3.c.

4214

3.d.

4214

Izgradnja sustav odvodnje otpadnih
voda u sred. dijelu ulice Podčeline
Izgradnja tercijalne kanalizacijske
mreže u Radićevoj ulici
Izgradnja tercijalne kanalizacijske
mreže u ulici Podčeline
Izgradnja tercijalne kanalizacijske
mreže na ogranku D-8 i Radićeva

8.678.000,00

200.000,00 javno nadmetanje

8.678.000,00

69.700,00 izravno ugovaranje

8.678.000,00

69.850,00 izravno ugovaranje

8.678.000,00

69.830,00 izravno ugovaranje
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II.
U poglavlju III. stavak 1. dodaje se nova točka 3. koja glasi:
3.

3232

Zamjena vodovodnih cijevi u Gornjoj
Podstrani

50.000,00

20.000,00 izravno ugovaranje

III.
U poglavlju IV. stavak 1. dodaje se nova točka 12. koja glasi:
12.

3237

Dopuna Posebne geodetske podloge za
Urbanistički plan broj 6.

150.000,00

5.000,00 izravno ugovaranje

IV.
U poglavlju VII. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:
2.

4214

3.

4214

4.

4214

5.

4214

Izrada projekta, PGP podlogu i studija
utjecaja na okoliša

Projekt razgraničenja pomorskog dobro
- izrada geodetskih podloga
Projekt razgraničenja pomorskog
dobro-elaborat granice pom. dobro
Projektiranje dječjih igrališta s
posebnom geodetskom podlogom

530.000,00

264.426,22 javno nadmetanje

530.000,00

69.750,00 izravno ugovaranje

530.000,00

69.750,00 izravno ugovaranje

530.000,00

20.000,00 izravno ugovaranje

U istom poglavlju stavak 1. dodaje se nove točke 3., 4. i 5. koje glasu:
V.
U poglavlju VIII. stavak 1. točka 25. mijenja se i glasi:
25.

4214

Izrada projektnu dok. sa PGP za 18
ulica u svrhu legalizacije

500.000,00

298.836,07 javno nadmetanje

U istom poglavlju stavak 1. iza točke 25. dodaje se nove točke 25.a., 25.b. i 25.c. koje glasu:
25.a.

4214

25.b.

4214

25.c.

4214

Izrada idejni projekt ulice u dijela
gornjeg toka bujice Grljevac
Izrada projekta zida do kraja ulice u
Gornjoj Podstrani
Izrada idejni projekt ulice Ratnih žrtava
sa PGP

500.000,00

69.000,00 izravno ugovaranje

500.000,00

12.000,00 izravno ugovaranje

500.000,00

30.000,00 izravno ugovaranje

U istom poglavlju stavak 1. dodaju se nove točke 28., 29., 30., 31. i 32. koje glasu:
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28.

4214

29.

4214

30.

4214

31.

4214

Izmjena projekta kanalizacije u ulici
Mile Gojsalić
Izrada PGP za projekt kanalizacije u
ulici Mile Gojsalić
Izrada ukupnu projektnu dok. za
kanaliza. gor. Toka bujice Grljevac
Izmjene projekta kanalizacije za
Paštrićevu ulicu

877.500,00

6.100,00 izravno ugovaranje

877.500,00

3.500,00 izravno ugovaranje

877.500,00

69.000,00 izravno ugovaranje

877.500,00

15.000,00 izravno ugovaranje
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Izrada projekt kanalizacije u ulici
Križine sa PGP

877.500,00

15.000,00 izravno ugovaranje

300.000,00

69.500,00 izravno ugovaranje

VI.
U Poglavlju IX. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:
1.

3232

Rekonstrukcije krova na mrtvačnicu na
groblju "BAN"

U istom poglavlju stavak 1. dodaju se nove točke 5. i 6. koje glasu:
5.

3232

6.

3232

Nabavka opreme za mrtvačnicu na
groblju "BAN"(kolica, rashladni ormar)
Sanacije mrtvačnice i prostor za
žalovanje na groblju "BAN"

300.000,00

32.000,00 izravno ugovaranje

300.000,00

59.700,00 izravno ugovaranje

VII.
Ove Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2009. godinu stupaju na snagu osmog dana
od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 022-05/09-01/01.
Urbroj: 2181-02/3-09-1.
Podstrana, 22. srpnja 2009.

NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl. oec.
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana”broj
6/01,2/06,9/08 ) Općinski načelnik dana 24. kolovoza 2009.godine, donosi

ODLUKE
o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike slabijeg
imovnog stanja

I
Ovom Odlukom Općina Podstrana odreñuje se pravo na novčanu pomoć roditeljima slabijeg
imovinskog stanja radi, način visinu isplate sredstava za sufinanciranje nabave udžbenika za
nailazeću školsku godinu 2009/10.godinu.
II
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji učenika ako kumulativno ispunjavaju slijedeće
uvjete:
- da je roditelju učenika u 2009.godine odobren dječji doplatak od strane nadležnih
državnih tijela i to baš za djecu koji se udžbenici subvencioniraju ovom odlukom,
- da najmanje jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Podstrana,
- da je dijete roditelja koji traži novčanu pomoć za kupnju udžbenika upisano u OŠ
“Strožanac” Podstrana.
Zahtjev za novčanu pomoć dostavlja se nadležnoj stručnoj službi za društvene
djelatnosti Općine Podstrana, sa dokazima o ostvarivanju prava na novčanu pomoć.
III
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć u kupnji
udžbenika je 31. kolovoza 2009.godine.

IV
Odreñuje se visina sredstva novčane pomoći radi sufinanciranja nabave udžbenika u iznosu od
500,00 (petstotina) kuna po učeniku.
V
Služba za društvene djelatnosti dužna je do1. rujna 2009.godine, dostaviti cjelokupni popis
roditelja učenika koji imaju pravo na subvencioniranje troškova nabave udžbenika.
Popis se dostavlja općinskom načelniku i računovodstvenoj službi na provedbu.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku Općine
Podstrana”

KLASA: 022-04-09-01/01.
URBROJ: 2181-02/3-09-9.
Podstrana, 18. kolovoza 2009.
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Miran Tomasović, dipl.oec.
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana”broj
6/01,2/06,9/08 ) Općinski načelnik dana 24. kolovoza 2009.godine, donosi,

ODLUKU
o djelomičnom oslobañanju visine naknade za priključivanje grañevine
na sustav odvodnje otpadnih voda

I
Prihvaća se djelomično zahtjev skupine grañana u naselju Podčelina, Stjepana Radića i dijela
naselja oko restorana «Arkada» (Poljičkih knezova) te se djelomično zbog ranijeg sudjelovanja u
troškovima izgradnje kanalizacijske mreže oslobañaju plaćanja naknade za priključivanja njihovih
grañevina na sustav odvodnje otpadnih voda.
II
Popis obveznika plaćanja naknade ( pedesetjedan potpisnik) sastavni je dio ove odluke, a sve
prema dopisu klasa: 363-01/09-01-01, Urbroj: 022-05-02/03-09- 1. od 14. srpnja 2009.godine
skupine grañana iz točke I. ove Odluke.
III
Svi obveznici plaćanja naknade iz točke I. i II. ove Odluke platiti će naknadu u visini jedne
stambene jedinice i to u iznosu od 2 000,00 (dvijetisuće kuna) sukladno članku 6. a poglavlje
«»Visina naknade za priključivanje grañevine na sustav odvodnje otpadnih voda.
IV
Zadužuje se Odsjek za prostorno ureñenje i komunalne poslove kao i komunalni redar Općine
Podstrana da provedu ovu Odluku.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom glasniku Općine
Podstrana».

KLASA: 022-04-09-01/01.
URBROJ: 2181-02/3-09-9.
Podstrana, 31. kolovoza 2009.

NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl.oec.
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Na temelju članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj
36/95,70/97,128/99,129/00, i 59/01), Općinski načelnik dana 18. rujna 2009.godine, donosi

ODLUKU
o obavljanju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova
na temelju pisanog ugovora

I
Općina Podstrana objavit će javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova:
- za održavanje i čišćenje javnih površina,
- za održavanje nerazvrstanih cesta i ulica,
- za održavanje groblja, i
- za održavanje javne rasvjete, na temelju pisanog ugovora.
II
Za provedbu javnog natječaja iz točke I. ove Odluke, imenuje se Povjerenstvo za
provedbu javnog natječaja i to:
-

Ljubomir Božiković, predsjednik Povjerenstva,
Gordana Gašpar, član Povjerenstva,
Zdravko Vrančić, član Povjerenstva,
Ante Šiško, zamjenik predsjednika Povjerenstva,
Slavica Bilobrk, zamjenica člana Povjerenstva,
Ljubomir Jovanović, zamjenik člana Povjerenstva.

III
Postupak provedbe natječaja vrši Povjerenstvo iz prethodne točke, posebno za svaki
postupak komunalnih djelatnosti iz točke I. ove Odluke.
IV
Izvršenje ove odluke-objava javnog natječaja u sredstvima javnog priopćavanja iz izvršavanja
upravnih poslova povjerava se Odsjeku za prostorno planiranje i komunalne poslove.
V
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o objavi javnog natječaja za
povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora («Narodne novine» 7/03).
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine
Podstrana».

Klasa: 022-04-09-01/01.
Urbroj: 21812-02/3-09-10.
Podstrana, 18. rujna 2009.
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NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl.oec.
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine» broj
60/01,129/05,109/07,125/08) Općinski načelnik dana 5. listopada 2009.godine, donosi

PRAVILA
o načinu i cijeni opskrbe pitkom vodom za područje Općine Podstrana

I
Ovim Pravilima ureñuje se pitanje opskrbe pitkom vodom za pojedino područje Općine
Podstrana kada nisu osigurane dovoljne količine vode za pojedina domaćinstva ili uopće nije
osigurana opskrba pitkom vodom iz javnog vodovoda, te uvjeti i načini naplate vode kada se
opskrba obavlja putem DVD –a Podstrana posebnom autocisternom.
II
Obiteljska domaćinstva koja nemaju kvalitetnu opskrbu pitkom vodom svrstavaju se u dvije
kategorije i to:
-

Popisom domaćinstava čiji nositelji prava vlasništva zgrada
području Općine Podstrana - popisni list «A»;
Ostala domaćinstva – prema popisnom listu «B».

imaju prebivalište na

Popis iz ove točke sastavni su dio Pravila.
III
Prijevoz vode putem cisterne i naplatu troškova prijevoza vršti će Dobrovoljno
vatrogasno društvo Podstrana.
IV
Za domaćinstva koja nemaju opskrbu pitkom vodom na kvalitetan način, a nositelji su prava
vlasništva sa prebivalištem na području Općine Podstrana (popisni list «A»), imaju pravo mjesečno
na opskrbu vode:
- jednu cisternu do tri ( 3) člana obitelji mjesečno,
- preko tri (3)člana obitelji a do šest (6) članova obitelji , dvije cisterne mjesečno,
- preko šest (6) članova obitelji tri (3) cisterne, mjesečno,
Domaćinstva iz ove točke pravila po jednoj cisterni plaćaju 100,00 kuna bez PDV-a.
V
Ostala domaćinstva (prema popisu «B») imaju pravo na opskrbu pitom vodom i to po
cijeni od 300,00, kuna bez PDV-a po jednoj cisterni.
VI
Stanovnici područja Gornje Podstrane koji imaju opskrbu vode putem «Mure» iajuu pravo na
opskrbu vodom iz javnog vodovoda kada se ocjeni da nemaju dovoljne količine vode za njihova
domaćinstva.
Ocjenu iz prethodnog stavka daje u pisanom obliku općinski načelnik.
Obiteljske domaćinstva iz ove točke imaju pravo na opskrbu u slučaju nedovoljnih količina vode
po pravilima koja su ureñena u točci IV i V ovih Pravila.
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VII
Općina Podstrana sufinancirat će u iznosu od 100,00 kuna svaki prijevoz opskrbu pitkom vodom
po osobi iz popisnog lista «A» kao i osobe naznačene u popisnom listu «B» i to samo pod
poglavljem: « Stanovnici Gornje Podstrane koji primaju vodu iz Mure ali nedovoljno».
VIII
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom glasniku Općine
Podstrana»:

Klasa: 022-04-09-01/01.
Urboj: 2181-02/3-09-12.
Podstrana, 5. listopada 2009.
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NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl.oec.
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana”broj
6/01,2/06,9/08 ) Općinski načelnik dana 24. kolovoza 2009.godine, donosi,

ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika, službenika i
namještenika općinske uprave

I
Visina brutto osnovice za obračun plaća dužnosnika, službenika i namještenika općinske uprave
iznosi 6. 418,80 kuna, a primjenjivat će se od 1. rujna 2009.godine.
II
Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 2009.godine, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine
Podstrana».

KLASA:022-04-09-01/01.
URBROJ: 2181-02/3-09-5.
Podstrana, 24. kolovoza 2009.

NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl.oec.
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana”broj
6/01,2/06,9/08 ) Općinski načelnik dana 24. kolovoza 2009.godine, donosi,

ODLUKU
o dopuni Odluke o utvrñivanju koeficijenta vrijednosti
za obračun plaća službenika i namještenika općinske uprave

I
U članku 5. Odluke o utvrñivanju koeficijenta vrijednost za obračun plaća službenika i
namještenika općinske uprave /”Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/03/ , dodaju se
koeficijenti za dužnosnika i službenika općine uprave i to:
- Općinski načelnik
- Viši stručni suradnik za opće poslove

2.7.
1.5.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku Općine
Podstrana”.

KLASA: 022-04-09-01/01.
URBROJ: 2181-02/3-09-5.
Podstrana, 24. kolovoza 2009.

NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl.oec.

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 110/07 i 125/08) i članka
38. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 6/01 i 2/06), općinski
načelnik dana 28. rujna 2009. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o početku postupka javne nabave

Članak 1.
Općina Podstrana, Trg Dr. Franje Tuñmana 3, 21312 Podstrana, MB: 0495883, kao javni
naručitelj, donosi pisanu odluku o početku postupka javne nabave, evidencijski broj: 3-1-2/2009.
Članak 2.
Predmet nabave je izgradnja sustav odvodnje otpadnih voda u središnjem dijelu ulice Podčeline.
Nabava će se provesti u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti.
U prilogu Odluke nalazi se dokumentacija za nadmetanje, koja je sastavni dio ove Odluke.
Dokumentacija za nadmetanje je podloga za pripremu ponuda.
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Članak 3.
Procijenjena vrijednosti nabave iznosi 200.000,00 kuna (bez PDV-a), a sredstva su osigurana u
Proračuna Općine Podstrana za 2009. godine na konto 4214 – Izgradnja sustava odvodnje otpadnih
voda.
Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Miran Tomasović, dipl. oec..
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su:
- Marin Bavčević,
- Ivan Čaljkušić.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 022-01-09-01/1.
Urbroj :2181-02/3-09-1.
Podstrana, 28. rujna 2009.

PREDSJEDNIK
Miran Tomasović, dipl. oec.,

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana”broj
6/01,2/06,9/08 ) Općinski načelnik dana 3. kolovoza 2009.godine, donosi,

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o štednji materijalnih troškova

I
Stavlja se izvan snage Odluka o štednji materijalnih troškova donesena na 7. sjednici Općinskog
Poglavarstva od 27. studenog 2001. godine, klasa:0022-05/01-07. Urbroj: 2181-02/3-01-1.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:022-04-09-01/01.
URBROJ: 2181-02/3-09-9.
Podstrana, 3. kolovoza 2009.

NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl.oec.
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SADRŽAJ

OPĆINSKI NAČELNIK

1.

Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2009. godinu

2.

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja

3.

Odluka o djelomičnom oslobañanju visine naknade za priključivanje grañevine na sustav
odvodnje otpadnih voda

4.

Odluka o obavljanju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju pisanog
ugovora

5.

Pravila o načinu i cijeni opskrbe pitkom vodom za područje Općine Podstrana

6.

Odluka o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika, službenika i namještenika općinske
uprave

7.

Odluka o dopuni Odluke o utvrñivanju koeficijenta vrijednosti za obračun plaća službenika i
namještenika općinske uprave

8.

Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda u ulici
Podčeline

9.

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o štednji materijalnih troškova
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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

