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SLUŽBENI GLASNIK OP
 

Na temelju članka 46. i članka 86. Statuta Op
općinski načelnik Općine Podstrana dana 24. ožujka 2014. 
 
 

o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina
 
 

 Ovom se Odlukom uređuje mogu
u svrhu turističke promidžbe Općine Podstrana kao i na
korištenje javne površine. 
 

 Javna površina koje se može dati na korištenje za obavljanje djelatnosti iz 
se na makadamski protupožarni put u Gornjoj Podstrani od kraja puta Sv
 

 Javne površine mogu se dati na korištenje izdavanjem rješenja o odobrenju za korištenje javne 
površine u svrhu održavanja manifestacija, javnih priredbi, zabava i drugih prigodnih skupova koji promi
turističku promidžbu Općine Podstrana.
 Rješenje iz stavka 1. ovog članka izdaje op
predsjednika Turističke zajednice općine Podstrana, na period od najviše godinu dana.
 U rješenju o odobrenju za korištenje 
korištenje javne površine na području Op
 

 Pravo na korištenje javnih površina iz 
građana koji su registrirane za obavljanje djelatnosti za koje se traži korištenje javne površine.  
 Osobe iz stavka 1. ovog članka podnose pisani zahtjev za korištenje javnih površina Op
 Uz zahtjev podnositelj zahtjev obavezno dostavlja i slijede

- ispravu o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovaraju
- opis djelatnosti koja će se obavljati na javnoj površini,
- opis vremenskog razdoblja u kojem 
- dokaz o osiguranju za obavljanje djelatno
- način na koji će se osigurati turisti
- ostala dokumentacija koja ukazuje na kvalitetno i sigurno korištenje javne površine.
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 

N A Č E L N I K  

lanka 86. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Opć
ine Podstrana dana 24. ožujka 2014. godine, donosi 

O D L U K U  
činu i kriterijima za korištenje javnih površina

Članak 1. 
 

đuje mogućnost davanja na korištenje javnih površina za obavljanje djelatnosti 
ćine Podstrana kao i način i postupak izdavanja rješenja o odobrenju za 

Članak 2. 
 

Javna površina koje se može dati na korištenje za obavljanje djelatnosti iz č
se na makadamski protupožarni put u Gornjoj Podstrani od kraja puta Sv. Fabijana do kamenolom 

Članak 3. 
 

Javne površine mogu se dati na korištenje izdavanjem rješenja o odobrenju za korištenje javne 
površine u svrhu održavanja manifestacija, javnih priredbi, zabava i drugih prigodnih skupova koji promi

ine Podstrana. 
Rješenje iz stavka 1. ovog članka izdaje općinski načelnik nakon prethodno pribavljenog mišljenja 

ke zajednice općine Podstrana, na period od najviše godinu dana.
U rješenju o odobrenju za korištenje javne površine utvrđuje se prava i obveze korisnika prilikom 

čju Općine Podstrana. 

Članak 4. 
 

Pravo na korištenje javnih površina iz članka 1. ove Odluke imaju pravne osobe, obrtnici i udruge 
za obavljanje djelatnosti za koje se traži korištenje javne površine.  

članka podnose pisani zahtjev za korištenje javnih površina Op
Uz zahtjev podnositelj zahtjev obavezno dostavlja i slijedeću dokumentaciju:

pravu o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar,
će se obavljati na javnoj površini, 

opis vremenskog razdoblja u kojem će se obavljati djelatnosti na javnoj površini,
dokaz o osiguranju za obavljanje djelatnosti, 

e se osigurati turistička promidžba Općine Podstrana, 
ostala dokumentacija koja ukazuje na kvalitetno i sigurno korištenje javne površine.

                                      Broj 09/2014                         

ine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 7/13), 

inu i kriterijima za korištenje javnih površina  

nost davanja na korištenje javnih površina za obavljanje djelatnosti 
ostupak izdavanja rješenja o odobrenju za 

Javna površina koje se može dati na korištenje za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ove Odluke odnosi 
. Fabijana do kamenolom – Perun.   

Javne površine mogu se dati na korištenje izdavanjem rješenja o odobrenju za korištenje javne 
površine u svrhu održavanja manifestacija, javnih priredbi, zabava i drugih prigodnih skupova koji promiču 

elnik nakon prethodno pribavljenog mišljenja 
ine Podstrana, na period od najviše godinu dana. 

uje se prava i obveze korisnika prilikom 

lanka 1. ove Odluke imaju pravne osobe, obrtnici i udruge 
za obavljanje djelatnosti za koje se traži korištenje javne površine.   

lanka podnose pisani zahtjev za korištenje javnih površina Općini Podstrana. 
u dokumentaciju: 

ći registar, 

e se obavljati djelatnosti na javnoj površini, 

ostala dokumentacija koja ukazuje na kvalitetno i sigurno korištenje javne površine. 



25. ožujka 2014.                                  Broj 09/2014 
 

2                                              SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 

 

 
Članak 5. 

 
 Korisnik javne površine dužan je korištenu javnu površinu na području Općine Podstrana u slučaju 
oštećenja i ekološkog onečišćenja sanirati i vratiti u prvobitno stanje o vlastitom trošku. 
 

Članak 6. 
 

 Općina Podstrana može ukinuti rješenje o odobrenju za korištenje javne površine:  
- u slučaju potrebe uređenja ili privođenja javne površine drugoj namjeni, 
- ukoliko korisnik javne površine koristi javnu površinu suprotno izdanom rješenju, 
- ako se korisnik ne pridržava odredbi ove Odluke. 
Ako Općina Podstrana ukine rješenje iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka korisnik javne 

površine nema pravo na naknadu štete. 
 

Članak 7. 
 

 Svi korisnici javnih površina dužni su o vlastitom trošku održavati čistoću unutar javne površine i 
pridržavati se odredbe Odluke o komunalnom redu (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 5/10) kojima se 
uređuju pitanja vezane za javne površine. 
 

Članak 8. 
 

 Nadzor nad provedbom ove Odluke kao i rješenja izdata na temelju ove Odluke provodi komunalno 
redarstvo Općine Podstrana. 
 

Članak 9. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine 
Podstrana''. 
 
 
 
 
Klasa: 022-05/14-01/02.              N A Č E L N I K 
Urbroj: 2181/02-02/03-14-1. 
Podstrana, 24. ožujka 2014.        Mladen Bartulović, dipl. krim. 
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Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 36/95, 70/97, 

128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 
144/12, 94/13 i 153/13), članka 46. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 
7/13), članka 19. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Podstrana (''Službeni 
glasnik Općine Podstrana'', broj 5/14), članka 7. stavka 1. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje 
obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 
5/14) i članka 2. Odluke o objavi javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine 
Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 6/14), općinski načelnik Općine Podstrana, dana 24. 
ožujka 2014. godine, donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu  

javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti  
održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana 

 
 

I. 
 

 Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana (u daljnjem tekstu:  Stručno povjerenstvo) 
imenuje se u slijedećem sastavu: 
 

1. Slobodan Brzica, za predsjednika, 
2. Zdravko Galić, za člana, 
3. Stjepan Tabak, za člana. 

 
II. 
 

 Zadužuje se Stručno Povjerenstvo iz prethodne točke ovog Zaključka da pripremi i provede postupak 
javnog natječaja, javno otvaranje ponuda te predloži Općinskom vijeću Općine Podstrana prijedlog odluke o 
dodjeli koncesije. 
 

III. 
 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine 
Podstrana''. 
 
 
 
 
Klasa:   430-01/14-01/01.                                                                    N A Č E L N I K 
Urbroj:  2181/02-02/03-14-1. 
Podstrana, 24. ožujka 2014.          Mladen Bartulović, dipl. krim. 
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S A D R Ž A J 
 

 
 

                                            N A Č E L N I K  

 
                       1.  Odluka o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina 

 
                       2.  Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog  
                            natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta  
                            na području Općine Podstrana 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


