SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PODSTRANA
Godina XVII

Podstrana, 30. kolovoz 2010.

Broj 9/2010.

OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 48. Statuta Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» broj
06/09) Općinski načelnik dana 05. srpnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg
imovnog stanja

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Podstrana odreñuje pravo na novčanu pomoć roditeljima slabijeg
imovnog stanja, način i visinu isplate sredstava za sufinanciranje nabave udžbenika za školsku
godinu 2010/11.
Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji učenika ako kumulativno ispunjavaju sljedeće
uvjete:
- da je roditelju učenika u 2010. godini odobren dječji doplatak od strane nadležnih državnih
tijela i to baš za djecu kojoj se udžbenici sufinanciraju ovom Odlukom,
- da jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Podstrana
Zahtjev za novčanu pomoć dostavlja se nadležnoj stručnoj službi za društvene djelatnosti,
gospodarstvo i općinsku imovinu Općine Podstrana, sa dokazima o ostvarivanju prava na novčanu
pomoć
Članak 3.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanje prava na novčanu pomoć u kupnji
udžbenika je 31. srpnja 2010. godine.
Članak 4.
Odreñuje se visina sredstava novčane pomoći radi sufinanciranja kupnje udžbenika u iznosu od
500,00 (petstotina) kuna po učeniku.
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Članak 5.
Služba za društvene djelatnosti, gospodarstvo i općinsku imovinu dužna je do 15. kolovoza.
2010. godine, dostaviti cjelokupni popis roditelja učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje
troškova kupnje udžbenika.
Popis se dostavlja Općinskom Načelniku i računovodstvenoj službi na provedbu.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» Općine
Podstrana.

Klasa: 402-08/10-01/02.
Urbroj: 2181-02/03-10-1.
Podstrana, 05. srpnja 2010.

NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 4. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine
Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' 02/10) Općinski načelnik Općine Podstrana dana
02. srpnja 2010. godine, donosi

ODLUKA
o odreñivanju radnog vremena
Tvrtki «Božikovina»

Članak 1.
Ugostiteljskom objektu u vlasništvu tvrtke «Božikovina» d.o.o. Grljevačka 14, Podstrana
odreñuje se duže radno vrijeme od onoga odreñenog u čl. 3. Odluke o radnom vremenu u
ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podstrana (Službeni glasnik 02/10) za dan 10. srpnja
2010. godine do 02:00 sata uz uvjet da se ne narušava javni red i mir kao i norme zaštite od buke.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Podstrana

Klasa: 053-01/10-01/09.
Urbroj: 2181-02/03-10-4.
Podstrana, 26. srpnja 2010.

NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 4. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine
Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 02/10) Općinski načelnik Općine Podstrana
dana 02. srpnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o odreñivanju radnog vremena
ugostiteljskom obrtu caffe bar «Cuga» na plaži Sv. Martin
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Članak 1.
Ugostiteljskom obrtu caffe bar «Cuga» na plaži Sv. Martin odreñuje se duže radno vrijeme od
onoga odreñenog u čl. 3. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine
Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 02/10) za dan 10. srpnja 2010. godine do
03:00 sata uz uvjet da se ne narušava javni red i mir kao i norme zaštite od buke.
Članak 2.
Ovo rješenje objavit će se u Službenom glasniku Općine Podstrana

Klasa: 113-02/10-01/01.
Urbroj: 2181-02/3-10-3.
Podstrana, 02. srpnja 2010.

NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 4. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine
Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 02/10) Općinski načelnik Općine Podstrana
dana 30.srpnja 2010. godine, donosi

ODLUKA
o odreñivanju radnog vremena
ugostiteljskom objektu M-Caffe na plaži Sv. Martin

Članak 1.
Ugostiteljskom objektu M-Caffe na plaži Sv. Martin odreñuje se duže radno vrijeme od onoga
odreñenog u čl. 3. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine
Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 02/10) za dan 30. i 31. srpnja 2010. godine do
04,00 sata uz uvjet da se ne narušava javni red i mir kao i norme zaštite od buke.
Članak 2.
Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Podstrana

Klasa: 113-02/10-01/01.
Urbroj: 2181-02/3-10-5.
Podstrana, 30. srpnja 2010.

NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 48 Statuta Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» broj 6/09)
i članka 93. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07) Općinski
načelnik dana 27. kolovoza. 2010., donosi

ZAKLJUČAK
o utvrñivanju prijedloga UPU-a područja Strožanac I-Podstrana
za ponovnu javnu raspravu
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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I.
Utvrñuje se prijedlog UPU-a područja Strožanac I-Podstrana za ponovnu javnu raspravu
usklañen s prihvaćenim prijedlozima i primjedbama iz prve javne rasprave održane od 23. veljače
do 25. ožujka 2010. godine i izmijenjen u skladu s posebnim uvjetima Ministarstva kulture, Uprave
za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu.
Prijedlog plana iz prethodnog stavka sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela i sažetka za
javnost.
II.
Javni uvid trajat će 8 dana, a započet će 8 dana nakon objave u listu «Slobodna Dalmacija» i u
službenom glasilu Općine Podstrana.
III.
Nalaže se stručnim tijelima Općine Podstrana da sukladno zakonskim propisima provedu
postupak javnog uvida.

Klasa: 023-05/09-01/01
Urbroj: 2181-02/03-10-2.
Podstrana, 27. kolovoza 2010.

NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl.oec., v.r.

Sukladno članka 93 i 86. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07)
načelnik Općine Podstrana objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu UPU Strožanac I (4)

1.
Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU Strožanac I trajat će od 8. rujna do 15. rujna 2010.
godine. Ponovna javna rasprava odnosi se na promjene po prihvaćenim prijedlozima i primjedbama
iz prve javne rasprave održane od 23. veljače do 25. ožujka 2010. godine i posebnih uvjeta
Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu.
2.
Tekstualni i grafički dio prijedloga UPU Strožanac I biti će izložen javnom uvidu u prostorijama
vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuñmana 3, Podstrana, svakog radnog dana od 8,00 do
12,00 sati.
3.
Nositelj izrade i izrañivač plana održat će ponovno javno izlaganje Prijedloga plana u prostoriji
vijećnice Općine Podstrana dana 9. rujna 2010. godine s početkom u 12 sati.
4.
Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog UPU Strožanac I mogu se podnositi samo u svezi s nastalim
izmjenama, a izjavljuju se na slijedeći način:
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Tijelo državne uprave dostavlja pismene primjedbe na adresu Općina Podstrana, Trg dr. Franje
Tuñmana 3, 21 312 Podstrana do dana završetka javnog uvida na adresu Općina Podstrana, Trg dr.
Franje Tuñmana 3,21 312 Podstrana.
Grañani dostavljaju primjedbe upisom u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz Prijedlog UPU
Strožanac I - Podstrana na javnoj raspravi, izjavom u zapisnik o javnom izlaganju ili dostavom
pismenih primjedbi putem pošte do dana završetka javnog uvida na adresu Općina Podstrana, Trg
dr. Franje Tuñmana 3,21 312 Podstrana

KLASA: 023-05/09-01/01.
URBROJ: 2181-02/03-10-3.

OPĆINSKI NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl.oec.
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SADRŽAJ

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja
2. Odluka o odreñivanju radnog vremena Tvrtki «Božikovina»
3. Odluka o odreñivanju radnog vremena ugostiteljskom obrtu caffe bar „Cuga“ na plaži Sv.
Martin
4. Odluka o odreñivanju radnog vremena ugostiteljskom objektu „M-Caffe“ na plaži Sv. Martin
5. Zaključak o utvrñivanju prijedloga UPU-a područja Strožanac I-Podstrana za ponovnu javnu
raspravu
6. Objava ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU Strožanac I (4)
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Izdavač: OpćinaSLUŽBENI
Podstrana,GLASNIK
Trg dr. Franje
21312 Podstrana
OPĆINETuñmana,
PODSTRANA
Glavni i odgovorni urednik: Marin Bavčević, dipl. pravnik,
Telefoni: 021/ 330 271, 021/ 330 256 – Izlazi po potrebi – Žiro račun: 2503007-1834100006

