SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE
OP
PODSTRANA
Godina XX

Podstrana 21. svibnja 2013.

OPĆINSKI

Broj 12/2013

NAČELNIK

Na temelju čl. 48 Statuta Općine
ine Podstrana («Službeni glasnik Op
Općine
ine Podstrana» 6/09) i čl. 93. Zakona o
prostornom ureñenju
enju i gradnji («NN» 76/07,38/09,55/11,90/11,50/12,55/12) Općinski
ćinski na
načelnik dana 20.
svibnja. 2013., donosi

Z A K LJ U Č A K
o utvrñivanju
ivanju prijedloga UPU-a
UPU područja Mutogras-Podstrana
Podstrana
za ponovnu javnu raspravu
I.
Utvrñuje se prijedlog UPU-aa područja
podru
Mutogras -Podstrana za ponovnu javnu raspravu usklañen s
prihvaćenim
enim prijedlozima i primjedbama iz prve javne rasprave održane od 29. listopada do 29. studenog 2012
godine i izmijenjen u skladu s mišljenjem Zavoda za prostorno planiranje, Županije Splitsko-dalmatinske.
Splitsko
Prijedlog plana iz prethodnog stavka sastoji se od tekstualnog i grafi
grafičkog
kog dijela i sažetka za javnost.

II.
Javni uvid trajat ćee 8 dana, a započet
zapo ćee 8 dana nakon objave u listu «Slobodna Dalmacija» i u
službenom glasilu Općine Podstrana.
III.
Nalaže se stručnim
nim tijelima Općine
Op ine Podstrana da sukladno zakonskim propisima provedu postupak
javnog uvida.

NAČELNIK
Miran Tomasović
Tomasovi
Klasa:350-02/12-01/01
Urbroj:2181-03/02-13-11
Podstrana, 20. svibnja 2013.
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REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODSTRANA
Klasa:350-02/12-01/01
Urbroj:2181-03/02-13-12
Sukladno čl. 93 i 86. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (« NN» br. 6/07,38/09,55/11,90/11,50/12,55/12)
Načelnik Općine Podstrana objavljuje
PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu UPU Mutogras (13)
1.
Javna rasprava o prijedlogu UPU-a trajat će od 31. svibnja do 8. lipnja 2013. godine.
Ponovna javna rasprava odnosi se na promjene po prihvaćenim prijedlozima i primjedbama iz prve javne
rasprave održane od 29. listopada do 29. studenog 2012 godine i promjene u skladu s mišljenjem Zavoda za
prostorno planiranje, Županije Splitsko-dalmatinske.
2.
Tekstualni i grafički dio prijedloga UPU Mutogras 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 4. lipnja 2013. godine s početkom u 12 sati.
4.
Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog UPU Mutogras -Podstrana mogu se izjaviti na slijedeći način:
Tijela državne uprave, upravna tijela županija te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pismene
primjedbe na adresu Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuñmana 3, 21 312 Podstrana
Grañani i udruge dostavljaju primjedbe upisom u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz Prijedlog UPU
Mutogras -Podstrana na ponovnoj javnoj raspravi, izjavom u zapisnik o javnom izlaganju ili dostavom
pismenih primjedbi putem pošte najkasnije tri dana po završetku javnog uvida na adresu Općina Podstrana,
Trg dr. Franje Tuñmana 3,
21 312 Podstrana
OPĆINSKI NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl.oecc.
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Na temelju članka 24.stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta
Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 6/09), općinski načelnik dana 20. kolovoza
2012. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za dodatne radove
nužne za dovršetak radova na izgradnji parkirališta sa pristupnom cestom, vodoopskrbom,
odvodnjom i javnom rasvjetom na obalnom dijelu Općine Podstrana u Strožancu

Članak 1.
Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuñmana 3, 21 312 Podstrana, MB 2544415, OIB 40910925478, kao
javni naručitelj, donosi pisanu odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za
dodatne radove nužne za dovršetak radova na izgradnji parkirališta sa pristupnom cestom, vodoopskrbom,
odvodnjom i javnom rasvjetom na obalnom dijelu Općine Podstrana u Strožancu, evidencijski broj: I/222013.
Članak 2.
Predmet nabave su dodatni radovi nužni za dovršetak radova na izgradnji parkirališta sa pristupnom
cestom, vodoopskrbom, odvodnjom i javnom rasvjetom na obalnom dijelu Općine Podstrana u Strožancu.
Nabava će se provesti pregovaračkim postupkom bez prethodne objave s jednim Ponuditeljem.
U prilogu ove Odluke nalazi se dokumentacija za nadmetanje, koja je sastavni dio ove Odluke.
Dokumentacija za nadmetanje će se dostaviti Ponuditelju uz poziv na pregovaranje.,
Ukupna Dokumentacija za nadmetanje(s troškovnikom) je podloga za pripremu ponuda.

Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 325.000,00 kuna (bez PDV-a), a sredstva su osigurana u
Proračunu Općine Podstrana za 2013. godinu.

Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Miran Tomasović, dipl.oec.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su:
1.
Gordana Gašpar, dipl.ing. grad.
2.
Ivica Tafra, dipl.iur.
3.
Vitomir Vranković
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Gordana Gašpar ima ovlast i obvezu pripremiti dokumentaciju za nadmetanje i pripremiti i odobriti objavu
poziva za nadmetanje.
Ivica Tafra ima ovlast i obvezu pripreme prijedloga ugovora, sastavnog dijela dokumentacije za nadmetanje.
Svi ovlašteni predstavnici Naručitelja imaju ovlast i obvezu aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju
ponuda, te pri pregledu i ocjeni ponuda i sastavljanju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Klasa: 430-01/13-01/05
Urbroj: 2181/02-02/03-13-1
Podstrana, 21. svibnja.2013.

N A Č E L N I K:
Miran Tomasović, dipl.oec.

4

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

21. svibnja 2013.

Broj 12/2013

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11 ) i članka 46. Statuta Općine
Podstrana (''Službeni glasnik općine Podstrana'' broj 7/13) općinski načelnik donosi:

II.

I Z M J E N E I D O P U N E P L A NA
za proračunsku 2013. godinu

NABAVE

I.
U poglavlju I. Plan nabave za program izgradnje i ureñenja nerazvrstanih cesta i javnih površina na području
općine Podstrana u 2013. godini, dodaje se točka 22. koja glasi:

Red.
br.

Evidencij
broj
nabave

22.

I/22-2013

Predmet nabave

Planirana
vrijednost
nabave

Procjenjena
vrijednost
nabave

Dodatni radovi na
izgradnji parkirališta
u Strožancu

406.250,00

325.000,00

Vrsta
postupka
javne
nabave

Ugovor o
JN ili
okvirni
sporazum

Planirani
početak
postupka

Planirano
trajanje ugovora o
JN ili okvirnog
sporazuma

.

II.
U poglavlju II. Plan nabave za program izgradnje javne rasvjete na području općine Podstrana u 2013. godini
dodaje se točka 14. koja glasi:

Red.
br.

14.

Evidencij
broj
nabave

II/14-2013

Predmet nabave

Planirana
vrijednost
nabave

Procjenjena
vrijednost
nabave

Izgradnja javne
rasvjete na dijelu
zapadnog ogranka
ulice Domovinskog
rata

35.000,00

28.000,00

Vrsta
postupka
javne
nabave
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JN ili
okvirni
sporazum

Planirani
početak
postupka

Planirano
trajanje ugovora o
JN ili okvirnog
sporazuma
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III.
U poglavlju VIII. Plan nabave za program redovnog poslovanja na području općine Podstrana u 2013. godini
mijenja se točka 9., tako da ista sada glasi:

Red.
br.

9.

Evidencij
broj
nabave

VIII/9-2013

Predmet nabave

Planirana
vrijednost
nabave

Procjenjena
vrijednost
nabave

Probijanje i
održavanje
protupožarnih
puteva, dionice od 2.
postaje križnog puta
do Stražnice

56.250,00

45.000,00

Vrsta
postupka
javne
nabave

Ugovor o
JN ili
okvirni
sporazum

Planirani
početak
postupka

Planirano
trajanje ugovora o
JN ili okvirnog
sporazuma

Vrsta
postupka
javne
nabave

Ugovor o
JN ili
okvirni
sporazum

Planirani
početak
postupka

Planirano
trajanje ugovora
o JN ili okvirnog
sporazuma

U istom poglavlju dodaje se točka 10. koja glasi:

Red.
br.

Evidencij
broj
nabave

10.

VIII/102013

Predmet nabave

Planirana
vrijednost
nabave

Procjenjena
vrijednost
nabave

Sanacija
protupožarnih
puteva u duljini od 4
km

25.000,00

20.000,00

IV.
Sva ostala poglavlja, odjeljci, članci i stavci ostaju nepromijenjeni.

V.
Ove II. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2013. godine objavit će se u ''Službenom glasniku
Općine Podstrana''

Klasa: 400-01/13-01/01
Urbroj: 2181/02-02/03-13-3
Podstrana, 21. svibnja 2013. godine
NAČELNIK:
Miran Tomasović, dipl.oec.
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SADRŽAJ

NAČELNIK

1. Zaključak o utvrñivanju prijedloga UPU-a područja Mutogras-Podstrana za ponovnu
javnu raspravu
2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za dodatne radove
nužne za dovršetak radova na izgradnji parkirališta sa pristupnom cestom, vodoopskrbom,
odvodnjom i javnom rasvjetom na obalnom dijelu Općine Podstrana u Strožancu
3.

II. Izmjene i dopune plana nabave za proračunsku 2013. godinu.

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuñmana 3, 21312 Podstrana
Glavni i odgovorni urednik: Vitomir Vranković
Telefoni: 021/330-477,021/330-489 - Izlazi po potrebi- Žiro račun: 2503007-1834100006

8

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

