
 SLUŽBENI GLASNIK
OPĆ

  Godina XXII      

 

SLUŽBENI GLASNIK OP
 

 

Na temelju članka 10. Stavka 2.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podru
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11), a sukladno
Općine Podstrana (''Službeni glasnik Op
godine, donosi: 

 U 2015. godini izvršit će se, sukladno  popuna slijede
Općine Podstrana i to: 
U Uredu načelnika: 

- Viši referent/-ica za odnose sa javnoš
neodređeno vrijeme, 

U Upravnom odjelu za pravne poslove i strateško upravljanje:
-   Viši referent/-ica za upravne i administrativne poslove, 1 izvršitelj/
vrijeme, 

U upravnom odjelu za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove:
 - Viši referent/-ica za gospodarstvo i EU fondove, 1 izvršitelj/

vrijeme, 
U Upravnom odjelu za prostorno uređ

- Viši savjetnik za prostorno planiranje, 1 izvršitelj/
 

 U 2015. godini zatražiti će se stru
polaznika, i to: 
 

- U Upravnom odjelu za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove:
- Viši savjetnik/-ica za javnu nabavu, gospodarstvo, društ
izvršitelja/-ice, magistar struke ili stru

- U Upravnom odjelu za proračun i financije:   
-   Viši savjetnik/-ica za prorač
ekonomske struke, 

- U upravnom odjelu za prostorno ure
- Viši savjetnik/-ica za prostorno ure
stručni spec. građevinske ili arhitektonske struke.

Prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 
Plan prijema provoditi će se ako su sredstva za pokri
osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

 

SLUŽBENI GLASNIK  
OPĆINE PODSTRANA 

Podstrana 05. svibnja 2015.                                            

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 

  N A Č E L N I K 

 
lanka 10. Stavka 2.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podru

(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11), a sukladno Pravilniku o unutarnjem redu 
ine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 8/15) općinski načelnik dana 4. svibnja 2015. 

PLAN PRIJMA  
za 2015. godinu 

 
 
I 

će se, sukladno  popuna slijedećih radnih mjes

ica za odnose sa javnošću, opće i administrativne poslove, 1 izvršitelj/

U Upravnom odjelu za pravne poslove i strateško upravljanje: 
ica za upravne i administrativne poslove, 1 izvršitelj/-ica na neodre

U upravnom odjelu za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove:
ica za gospodarstvo i EU fondove, 1 izvršitelj/-ica na neodređ

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša: 
Viši savjetnik za prostorno planiranje, 1 izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme.

II 
će se stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za šest 

U Upravnom odjelu za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove:
ica za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove, 2 

ice, magistar struke ili stručni spec. ekonomske struke, 
U Upravnom odjelu za proračun i financije:    

ica za proračun i financije, 1 izvršitelj/-ica, magistar struke ili stru

U upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša: 
ica za prostorno uređenje i komunalne poslove, 3 izvršitelja/
evinske ili arhitektonske struke. 

 
III 

no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.  

e se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog  osposobljavanja u cijelosti 
e službe za zapošljavanje. 

                                Broj 10/2015                         

lanka 10. Stavka 2.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
Pravilniku o unutarnjem redu 
čelnik dana 4. svibnja 2015. 

ih radnih mjesta u Upravnim odjelima 

e i administrativne poslove, 1 izvršitelj/-ica na   

ica na neodređeno  

U upravnom odjelu za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove: 
ica na neodređeno  

đeno vrijeme. 

no osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za šest 

U Upravnom odjelu za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove: 
vene djelatnosti i EU fondove, 2 

ica, magistar struke ili stručni spec. 

enje, komunalne poslove i zaštitu okoliša:  
enje i komunalne poslove, 3 izvršitelja/-ice, magistar struke ili 

no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s 

čnog  osposobljavanja u cijelosti 
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IV. 

 Ovaj Plan prijma stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Podstrana''.  

Stupanjem na snagu ovog Plana prijma, prestaje važiti Plan prijma za 2015. godinu (''Službeni 
glasnik Općine Podstrana'' broj 2/15). 
 
 
Klasa: 112-07/15-01/01       Načelnik:  
Urbroj: 2181/02-02/03-15-2      Mladen Bartulović, dipl. krim. 
Podstrana,  4. svibnja 2015. godine 

 
 
 
 
 
 

Na temelju čl. 46. Statuta („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 7/13), općinski načelnik, dana 4. 
svibnja 2015. godine donosi 

ZAKLJU ČAK 
o određivanju naknade za postavljanje reklamnih predmeta  

na području Općine Podstrana 
 

Članak 1.  
Visina naknade za postavljanje reklamnih predmeta i natpisa na javnim površinama, zemljištu i objektima 
u vlasništvu Općine Podstrana utvrđuje se u tabeli kako slijedi: 
 

 
Vrsta i tip natpisa, plakata, reklama i reklamnih panoa 

 

 
Način 

obračuna 

 
Visina 

naknade, 
kn/m2 ili 

kom 
1. Reklamne zastave do 1 m2 mjesečno/kom. 50 

2. Plakati mjesečno 80 

3. Reklamna platna na građevinskim skelama, ogradama i 
građevinama u izgradnji 

mjesečno 40 

4. Reklamna platna na pročelju zgrade mjesečno  40 

5. Transparentni dnevno 40 

6. Reklamni ormarići mjesečno 100 

7. Oslikane reklamne poruke (na pročeljima, zidovima, 
ogradama i prometnicama i sl.) 

mjesečno 50 

8. Reklamni natpisi i reklamne ploče mjesečno 150 

9. Samostojeće reklame mjesečno 150 

10. Reklamni totemi mjesečno 100 

11. Putokazni i reklamni panoi mjesečno/kom. 150 

12. Samostojeće reklame i samostojeće pokretne reklame (sendvič 
reklame i sl.) 

mjesečno 100 

13. Osvijetljene reklamne vitrine (City light) mjesečno 150 
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14. Veliki reklamni panoi kao ograda gradilišta ili zemljišta koje 
nije privedeno namjeni 

mjesečno 50 

15. Reklamni pano na stupu javne rasvjete mjesečno 50 

16. Reklamni pano oglasne površine do 12m2 mjesečno 40 

17. Jumbo reklamni pano do 12 m2 mjesečno 40 

18. Reklamni uređaji i konstrukcije   

 Prisma vision mjesečno 80 

 Display mjesečno 80 

 Reklamne konstrukcije i slično mjesečno 80 

19.  Reklamno vozilo Dnevno/kom. 500 

 
Za postavljanje osvijetljenih reklamnih predmeta naknada se uvećava za 20% od jediničnog iznosa 
utvrđenog u tabeli. 
Iznimno od čl. 12. Odluke o uvjetima za postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje 
reklamnih predmeta i natpisa na području Općine Podstrana  („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 
04/15), za reklamne predmete navedene u tabeli pod rednim brojem 1.,11. i 19. cijena se obračunava po 
komadu. 

 
Članak 2.  

Naknada za reklamne predmete postavljene na zemljište i objekte drugih fizičkih i pravnih osoba plaća se 
na način predviđen čl. 14. Odluke o uvjetima za postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za 
postavljanje reklamnih predmeta i natpisa na području Općine Podstrana  („Službeni glasnik Općine 
Podstrana“, broj 04/15). 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Podstrana. 
 
 
 
          Načelnik: 

  Mladen Bartulović, dipl.krim. 
Klasa: 363-01/15-01/02 
Ur.broj: 2181/02-02/03-15-1 
Podstrana, 4. svibnja 2015. 
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S A D R Ž A J 
 

                         

 

                                   NA Č E L N I K 
  

                                                   
1.  Plan prijma za 2015. godinu 
 

                      2. Zaključak o određivanju naknade za postavljanje reklamnih predmeta  
                                    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 


