
 SLUŽBENI GLASNIK
OPĆ

  Godina XXIII            Podstrana

 

SLUŽBENI GLASNIK OP
 

O P Ć

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o prostornom ure
31. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Op
Podstrana na 43. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine, donosi
 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI
PROSTORNOG PLANA URE

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ure
Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 22/14) 
 

U članku 9. stavak 2. Odluke, poslije podstavka 18. dodaje se sljede
 
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA 
Gruška 20 
10 000 Zagreb 

U članku 10. Odluke mijenjaju se stavci 1.,2. i 5. te sada glase:
 
Rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog 
dokumente iz područja svoje nadležnosti) je 15 dana od dana zaprimanja poziva.
 
Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana je 120 dana od dana donošenja Odluke o 
izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Plana.
 
Rok za donošenje izmjena i dopuna Plana je 90 dana od završetka javne rasprave.
 

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 
 

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Podstrana“.  
 
 
Klasa: 021-05/13-01/01    
Urbroj: 2181/02-04/01-16-43          
Podstrana, 22. ožujka 2016. godine          

 

SLUŽBENI GLASNIK  
OPĆINE PODSTRANA 

Podstrana 24. ožujka 2016.                                            

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E 
 

lanka 87. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i 
ine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 7/13), Op

ici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine, donosi 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI  ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODSTRANA

 
Članak 1. 

 
Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ure

ćine Podstrana“ broj 22/14) – dalje u tekstu: Odluka.

Članak 2. 
 

lanku 9. stavak 2. Odluke, poslije podstavka 18. dodaje se sljedeći podstavak: 

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA  

Članak 3. 
 

anku 10. Odluke mijenjaju se stavci 1.,2. i 5. te sada glase: 

Rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog članka obvezna dostaviti zahtjeve (planske smjernice ili 
ja svoje nadležnosti) je 15 dana od dana zaprimanja poziva. 

i rok za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana je 120 dana od dana donošenja Odluke o 
izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Plana. 

Rok za donošenje izmjena i dopuna Plana je 90 dana od završetka javne rasprave. 

Članak 4. 
 

edbe Odluke ostaju nepromijenjene.  

Članak 5. 
 

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

              
       

Podstrana, 22. ožujka 2016. godine                

                                Broj 08/2016                         

enju („Narodne novine“, broj 153/13) i članka 
ine Podstrana“, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine 

ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA  
INE PODSTRANA  

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
dalje u tekstu: Odluka. 

 

lanka obvezna dostaviti zahtjeve (planske smjernice ili 

i rok za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana je 120 dana od dana donošenja Odluke o 

 

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Predsjednica 
Općinskog vijeća: 
Gordana Božiković 
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Na temelju članka 6. i 10. Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine", broj 30/09, 55/13 i 153/13) i članka 
31. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 07/13), Općinsko vijeće Općine 
Podstrana, na  43. sjednici, održanoj dana 22. ožujka 2016. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke 

 
Članak  1. 

Ovom Odlukom određuje se područje i uvjeti pod kojima se na području Općine Podstrana mogu 
organizirati javni skupovi i manifestacije na otvorenom ili zatvorenom prostoru, pri održavanju kojih 
postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke, određenih propisom koji regulira najviše 
dopuštene razine buke u sredinama u kojima ljudi borave i rade, razlozi dozvoljenog prekoračenja buke te 
putevi dolaska i odlaska sudionika događaja te druga pitanja u svezi dozvoljenog prekoračenja najviše 
dopuštene razine buke. 

Članak 2. 
Dozvoljava se prekoračenje dopuštene razine buke radi zadovoljenja potreba održavanja javnih skupova i 
organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom 
prostoru ugostiteljskih objekata, u periodu od 01. lipnja do 15. rujna, na području svih naselja Općine 
Podstrana za vrijeme manifestacija koje organizira Općina Podstrana, Turistička zajednica Općine 
Podstrana i Mjesni odbori Općine Podstrana te u dane državnih blagdana. 
 

Članak 3. 
Prekoračenje najviše dopuštene razine buke na prostorima iz članka 2 ove Odluke dozvoljava se do 24,00 
sata. 

Članak 4. 
Iznimno, u cilju omogućavanja organiziranja javnih događanja koja svojim karakterom i vremenom 
trajanja zahtijevaju određivanje uvjeta drugačijih od uvjeta propisanih ovom Odlukom, načelnik može za 
svako javno događanje posebnim aktom odrediti drugačije uvjete. 
 

Članak 5. 
Buka koja nastaje uslijed događaja navedenih u članku 2. ove Odluke ne smije u drugim dijelovima općine 
Podstrana i naselja prelaziti dopuštene granice.  
 

Članak 6. 
Za javne skupove i manifestacije čije je trajanje predviđeno više dana, obvezno je uvažavanje uobičajenog 
vremena dnevnog odmora (od 15,00 do 17,00 sati) za vrijeme kojeg nije dozvoljeno prekoračenje 
dopuštenih razina buke. 

Članak 7. 
Putovi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događaja su svi prometni pravci, ulice i ceste za 
automobile i pješake koji nisu u to vrijeme propisno zatvoreni znakovima ili pod regulacijom prometa od 
strane ovlaštenih službenih osoba, odnosno propisno označenih redara koji reguliraju promet na tom 
mjestu. 

Članak 8. 
Komunalno redarstvo Općine Podstrana provodi nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke isključivo na 
područjima i u vremenskom razdoblju koji su navedeni ovom Odlukom. 
 
Nadležnost komunalnog redarstva utvrđena Zakonom o zaštiti od buke i propisa donesenih na temelju 
istog, ne isključuje postupanje sanitarne inspekcija kao nadležnog državnog tijela sukladno odredbama 
Zakona. 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 
 
Klasa: 021-05/13-01/01                  Predsjednica 
Urbroj: 2181/02-04/01-16-43                Općinskog vijeća: 
Podstrana, 22. ožujka 2016. godine                Gordana Božiković 



24. ožujka 2016     Broj 08/2016 
 

                                           SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA                                                            3 
 

 Na temelju članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 7/13) Općinsko vijeće 
Općine Podstrana na 43. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine donosi: 

 

O D L U K U 
o imenovanju člana/-ice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja  

za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana 
 

Članak 1. 
 U Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javno 
prometnih površina  na području Općine Podstrana  imenuju se Zdravko Galić. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 

 
 
Klasa: 021-05/13-01/01                  Predsjednica 
Urbroj: 2181/02-04/01-16-43                Općinskog vijeća: 
Podstrana, 22. ožujka 2016. godine                Gordana Božiković 

 
Na temelju članka 107. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),  članka 15. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 31. Statuta Općine 
Podstrana („Službeni glasnik“ Općine Podstrana broj 07/13), te članka 3. Odluke o uvjetima i mjerilima za 
povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora („Službeni glasnik Općine Podstrana“ 
broj 05/14) Općinsko vijeće Općine Podstrana na 43. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine donosi  
 

ODLUKU 
o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih 

javnoprometnih površina na području Općine Podstrana 
 

Članak 1. 
Raspisuje se javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih 

javnoprometnih površina na području Općine Podstrana. 
 

Članak 2. 
Ponuditelji mogu biti fizičke ili pravne osobe, sa registriranom djelatnošću. 
 

Članak 3. 
Kriterij za odabir je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom ukupno ponuđenom cijenom. 
 

Članak 4. 
Komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javnoprometnih površina povjeravaju se na razdoblje od 
sklapanja ugovora temeljem provedenog javnog natječaja pa do 09. svibnja 2018. godine. 

Članak 5. 

Rok za podnošenje ponuda je 20 dana od dana objave javnog natječaja na internetskoj stranici Općine Podstrana.  

Članak 6.  
Javni natječaj provest će Povjerenstvo kroz objavu natječajnih uvjeta, prijam i obradu ponuda.  
Povjerenstvo se sastoji od tri člana. Dva člana Povjerenstva imenuje Općinski načelnik, a jednog člana Povjerenstva 
imenuje Općinsko vijeće. 

Članak 7. 
Općinski načelnik, temeljem prijedloga Povjerenstva, donosi prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, 
koju podnosi Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje. 
Općinsko vijeće donosi odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja 
nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana. 
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Temeljem odluke o izboru pravne ili fizičke osobe, Općinski načelnik sklapa ugovor o povjeravanju komunalnih 
poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana. 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 
 
Klasa: 021-05/13-01/01                  Predsjednica 
Urbroj: 2181/02-04/01-16-43                Općinskog vijeća: 
Podstrana, 22. ožujka 2016. godine                Gordana Božiković 
 
 
Na temelju članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' 7/13), Općinsko vijeće Općine 
Podstrana na 43. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 22. ožujka 2016. godine donosi 
  

ODLUKU 
O UKLJUČIVANJU U PROJEKT OBNOVE VODOTORNJA U  GRADU VUKOVAR U 

  
Članak 1. 

Ovom Odlukom Općina Podstrana uključuje se u projekt obnove Vodotornja u Gradu Vukovaru. 
  

Članak 2. 
Općina Podstrana obvezuje se za obnovu Vodotornja u Gradu Vukovaru na žiro račun Grada Vukovara 

isplatiti iznos od 30.000,00 kuna. 
Članak 3. 

U Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu osigurat će se novčana sredstva navedena u članku 2. 
ove Odluke.  

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''. 

 
Klasa: 021-05/13-01/01                  Predsjednica 
Urbroj: 2181/02-04/01-16-43                Općinskog vijeća: 
Podstrana, 22. ožujka 2016. godine                Gordana Božiković 
 
 
 
 
 
 
 

 

   S A D R Ž A J                     
 

              O P Ć I N S K O  V I J E Ć E 
                                                   
                   1.  Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja  
                        Općine Podstrana 
        2. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke 

         3. Odluka o imenovanju člana/-ice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja  

                        za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana 
           4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja     

          nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana 
                   5. Odluka o uključivanju u projekt obnove vodotornja u gradu Vukovaru 
 

 
 

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 


