SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PODSTRANA
Godina XVIII

Podstrana, 29. lipnja 2011.

Broj 12/2011.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (N.N br. 110/07 i 125/08) i članka 16.
Statuta Centra za kulturu Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana br. 2/06) Centar za
kulturu Općine Podstrana donosi

ODLUKU
O početku postupka javne nabave

Članak 1.
Centar za kulturu Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuñmana 3, 21312 Podstrana, M.B. 1970674,
OIB 42191507337, kao javni naručitelj, donosi pisanu odluku o početku postupka javne nabave,
evidencijski broj 02/2011.
Članak 2.
Predmet nabave je sanacija unutrašnjeg dijela zvonika uz Crkvu sv. Ante i Roka u Gornjoj
Podstrani.
Nabava će se provesti u otvorenom postupku nabave male vrijednosti.
U prilogu Odluke nalazi se dokumentacija za nadmetanje, koja je sastavni dio ove Odluke.
Dokumentacija za nadmetanje je podloga za pripremu ponuda.
Članak 3.
Planirana vrijednost nabave iznosi 200 000,00 kuna (sa PDV-om), dok procijenjena vrijednost
nabave iznosi 162 601,70 kn (bez PDV-a). Sredstva su osigurana u Proračunu Općine Podstrana za
2011. godinu.
Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Jadranka Duvančić
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su:
1. Ljubomir Božiković
2. Ante Šiško
Klasa: 363-01/11-02/01
Ur.broj: 2181-02/07-11-2
Podstrana, 16. lipnja, 2011.

Ravnateljica:
Jadranka Duvančić, dipl.iur.
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Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (N.N br. 110/07 i 125/08) i članka 16.
Statuta Centra za kulturu Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana br. 2/06) Centar za
kulturu Općine Podstrana donosi

ODLUKU
O početku postupka javne nabave

Članak 1.
Centar za kulturu Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuñmana 3, 21312 Podstrana, M.B. 1970674,
OIB 42191507337, kao javni naručitelj, donosi pisanu odluku o početku postupka javne nabave,
evidencijski broj 01/2011.
Članak 2.
Predmet nabave je promjena pokrova na Župnoj Crkvi Gospe od začeća u Gornjoj Podstrani.
Nabava će se provesti u otvorenom postupku nabave male vrijednosti.
U prilogu Odluke nalazi se dokumentacija za nadmetanje, koja je sastavni dio ove Odluke.
Dokumentacija za nadmetanje je podloga za pripremu ponuda.
Članak 3.
Planirana vrijednost nabave iznosi 250 000,00 kuna (sa PDV-om), dok procijenjena vrijednost
nabave iznosi 203 250,00 kn (bez PDV-a). Sredstva su osigurana u Proračunu Općine Podstrana za
2011. godinu.
Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Jadranka Duvančić
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su:
1.
Ljubomir Božiković
2.
Ante Šiško

Klasa: 363-01/11-02/01
Ur.broj: 2181-02/07-11-1
Podstrana, 16. lipnja, 2011.
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Ravnateljica:
Jadranka Duvančić, dipl.iur.
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OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 13. stavak. 1. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 110/07 i
125/08) i članka 48. Statuta Općine Podstrana (''Narodne novine'', broj 6/09), Općinski načelnik
Općine Podstrana dana 29.lipnja 2011. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Plan nabave za proračunsku 2011. godinu

I.
U Plan nabave za proračunsku 2011. godinu (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 4/2011)
u poglavlju II. stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi:
3.

4214

Izgradnja sustav odvodnje otpadnih
voda u Mislavovoj ulici

1.096.150,00

891.145,47

javno
nadmetanje

52.845,53

izravno
ugovaranje

U istom poglavlju dodaje se nova točka 5. koji glasi:
5.

4214

Izgradnja sustav odvodnje voda uz
potok Gračina

65.000,00

II.
U Poglavlju V. stavak 1. točka 11. mijenja se i glasi:
11.

4214

Izrada projektne dok i studije utjecaja
na okoliš za ureñenje obale

1.850.000,00 1.504.065,04

javno
nadmetanje

U istom Poglavlju točka 12. briše se.
Dosadašnje točke 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. i 25. postaju točke 12., 13.,
14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 24.
III.
U Poglavlju VI. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:
1.

4214

Izgradnja ulice Kraljice Jelene sa
javnom rasvjetom

545.000,00

443.089,43

javno
nadmetanje

504.065,04

javno
nadmetanje

227.642,28

javno
nadmetanje

U istom poglavlju dodaje se nova točka 13. koji glasi:
13.

4214

Izgradnja potpornog zida u ulici
Kraljice Jelene

620.000,00

U istom poglavlju dodaje se nova točka 14. koji glasi:
14.

3232

Izgradnja i sanacija zida na staro
groblje ''Sv. Martin''

280.000,00
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U istom poglavlju dodaje se nova točka 15. koji glasi:
15.

3232

Izgradnja i ureñenje dječje igralište

400.000,00

325.203,25

javno
nadmetanje

IV.
Ove Izmjene Plan nabave za proračunsku 2011. godinu objavit će se u ''Službenom glasniku
Općine Podstrana''.

Klasa: 400-01/11-01/02.
Urbroj: 2181/02-02/03-11-1.
Podstrana, 29. lipnja 2011.

NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl. oec.

Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja («Narodne
novine» broj 36/04) i članak 48. Statuta Općine Podstrana («Službeni oglasnik“ Općine Podstrana
br. 06/09), Općinski načelnik Općine Podstrana dana 15. veljače 2011. godine, donosi

PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE
PODSTRANA ZA 2011. GODINU

I. Temeljne odredbe
Članak 1.
Ovim Planom ureñuje se redovito upravljanje pomorskim dobrom, izvori sredstava za redovito
upravljanje, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koja se mogu
obavljati, sa skicom mikrolokacije za obavljanje djelatnosti na području općine Podstrana.
Članak 2.
Skica mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti označena je u
koncesijskim poljima od slova "A" završno do slova "Ž".

II. Upravljanje pomorskim dobrom
Članak 3.
Redovnim upravljanjem pomorskim dobrom na području općine Podstrana brine se Općina
Podstrana, sukladno godišnjem Planu upravljanja pomorskim dobrom.
Članak 4.
Pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju
pomorskog dobra u općoj uporabi.
Brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj uporabi Općina Podstrana provodit će putem nadležnih
tijela općinske uprave za komunalne poslove i gospodarstvo, uz pomoć lučke uprave, policije i
nadležnih državnih inspekcija.
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III. Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom
Članak 5.
Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom čine:
- sredstva iz naknade za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje,
- sredstva od naknade koju za uporabu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti
upisanih u očevidnik broda, odnosno upisnik jahti,
- naknada od šteta nastalih onečišćenjem pomorskog dobra,
- sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Podstrana i Splitsko-dalmatinske
županije.

IV. Koncesijsko odobrenje
Članak 6.
Koncesijsko odobrenje daje se za obavljanje djelatnosti na:
- morskoj obali
- unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.
Koncesijsko odobrenje izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, temeljem ovog Plana,
sukladno Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru za područje općine Podstrana.

V. Popis djelatnosti na pomorskom dobru sa skicom mikrolokacije
Članak 7.
Područje općine Podstrana s popisom djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na
pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području općine Podstrana su:

A)
- prijevoz putnika
- iznajmljivanje plovila

2 koncesijska odobrenja
2 koncesijska odobrenja

Mikrolokaciju za prijevoza putnika i iznajmljivanje plovila po suglasnosti Lučke kapetanije
odredit će Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja.
B)
1. Iznajmljivanje sredstava:
- jedrilice, brodice na vesla;
- daske za jedrenje, sandoline, pedaline;
- pribor i oprema za ronjenje po zahtjevima do 30 koncesijskih odobrenja i po mikrolokaciji
koju odredi Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja;
- brodice na motorni pogon, skuteri, dječji skuteri do 2KW, po suglasnosti Lučke kapetanije,
isključivo na lokaciji označenoj u polju E.
- Sredstva za vuču s opremom – mokrolokacija označena u polju T i pristaništu HC "Lav";
2. Ugostiteljstvo i trgovina:
- Kiosk i montažni objekti – mikrolokacija označena u skici: polje A,B, T, U, V,
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- Ambulantna prodaja, do tri koncesijska odobrenja po interesu i odluci Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja.
U polju A su dozvoljena do tri koncesijska odobrenja za kioske i montažne objekte.
3. Komercijalno-rekreacijski sadržaj
- zabavni sadržaji– mikrolokacija označena u skici u polju B, J, V, G, H, za tri koncesijska
odobrenja;
Na svim mikrolokacijama dozvoljeno je, po zahtjevu zainteresiranih, do 30 koncesijskih
odobrenja za:
- suncobrani, ležaljke;
- kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe;
- slikanje, fotografiranje;
- snimanje komercijalnog programa i reklamiranje.
Članak 8.
Skica mikrolokacije iz članka 2. za djelatnosti: sredstva za vuču s opremom, kiosci, prikolice i
montažni objekti, te aqua-park, koju potpisuje načelnik, čini sastavni dio ovog Plana.
Članak 9.
Planira se s naslova koncesijskih odobrenja uprihoditi iznos od 120.000,00 kuna, sredstva koja
će se posebnom odlukom Općinskog načelnika utvrditi za namjenu iz članka 3. ovog Plana.
Članak 10.
Ovaj Plan primjenjuje se danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine
Podstrana".

Klasa: 934-01/11-01/01
Urbroj: 2181/02-04/03-11-1
Podstrana, 15. veljače 2011. god
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NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl. oec.
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Na temelju članka 100., stavka 7. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („Narodne novine“,
broj 76/07i 38/09), članka 48. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj
6/09) Općinski načelnik Općine Podstrana dana 27. lipnja. 2011.godine donosi

ZAKLJUČAK
o utvrñivanju Prijedloga Odluke o donošenju
Detaljnog plana ureñenja groblja Ban- Podstrana

1. Utvrñuje se Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana ureñenja groblja Ban-Podstrana.
2. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana ureñenja groblja Ban-Podstrana i Konačni
prijedlog Detaljnog plana ureñenja groblja Ban -Podstrana upućuju se Općinskom vijeću na
donošenje, na koji je ishoñena suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureñenja i
graditeljstva, klasa: 350-02/11-14/15, ur.br. : 531-06-11-2 AMT od 24.lipnja 2011.
3. Konačni prijedlog Detaljnog plana ureñenja groblja Ban-Podstrana, čuva se u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Podstrana.

Klasa: 023-05/09-01/01
Urbroj: 2181-02/03-11-26
Podstrana, 27. lipnja 2011. god

NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl. oec.
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SADRŽAJ

1.

Odluka O početku postupka javne nabave

2.

Odluka O početku postupka javne nabave

OPĆINSKI NAČELNIK

3.

Izmjene i dopune Plan nabave za proračunsku 2011. godinu

4.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2011. godinu

5.

Zaključak o utvrñivanju Prijedloga Odluke o donošenju Detaljnog plana ureñenja groblja
Ban- Podstrana
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
Izdavač: Općina
Podstrana, Trg dr. Franje Tuñmana, 21312 Podstrana
Glavni i odgovorni urednik: Ivica Tafra, dipl. pravnik,
Telefoni: 021/ 330 271, 021/ 330 256 – Izlazi po potrebi – Žiro račun: 2503007-1834100006

