SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PODSTRANA
Podstrana, 30. kolovoza 2011.

Godina XVIII

Broj 13/2011.

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju čl. 30. Statuta Općine Podstrana („Službene stranice Općine Podstrana“ 06/09), a vezano za
poziv Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa tematske
staze, Općinsko vijeće Općine Podstrana na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine donosi:

Odluku o pokretanju izgradnje i ureñenja tematskih staza
na području Općine Podstrana

Članak 1.
Ovom Odlukom pokreće se izgradnja i ureñenje tematskih staza na području Općine Podstrana.
Članak 2.
Izgradnja i ureñenje iz članka 1. ove Odluke ima za svrhu proširenje turističke ponude na prostoru Općine
Podstrana i Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 3.
Temeljem ove Odluke podnijet će se zahtjev za uključivanje u Program ureñenja tematskih staza u
Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Članak 4.
Sredstva dobivena kroz Program iz članka 3. Ove Odluke koristit će se isključivo u skladu s uvjetima
Javnog poziva raspisanog od strane Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Podstrana

KLASA: 021-05-09-01/01
URBROJ: 2181/02-04/01-11-21
Podstrana, 26. svibnja 2011. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Šiško, v.r.
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Na temelju članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, br.
153/09,21/10,90/10,124/10, 39/11)), članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, br.
58/93, 100/04, 33/05, 107/07 i 38/09) te članka 30. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine
Podstrana”, br. 06/09), Općinsko vijeće Općine Podstrana je na 21. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011
godine donijelo je:
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu,
mjerama za ureñivanje održavanje poljoprivrednih rudina,
te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuju agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu u kojima bi propuštanje
tih mjera umanjilo vrijednost poljoprivrednog zemljišta ili onemogućilo i smanjilo poljoprivrednu
proizvodnju, mjere za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu na području Općine Podstrana.
Članak 2.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade,
pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti
poljoprivrednoj proizvodnji.
Pod poljoprivrednim rudinama u smislu članka 1. ove odluke smatraju se parcele na odreñenom lokalitetu
odnosno zaokružena cjelina parcela.
Zemljište u grañevinskom području i zemljište izvan tog područja predviñeno dokumentima prostornog
ureñenja za izgradnju, koristi se do privoñenja nepoljoprivrednoj namjeni kao poljoprivredno zemljište i
mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.
Članak 3.
Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu, mjere za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu propisane ovom Odlukom dužni su provoditi
vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta (u nastavku teksta: ovlaštenik).
Članak 4.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrañivati sukladno
agrotehničkim mjerama ne umanjujući njegovu vrijednost.
Poljoprivredno zemljište mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.
Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se
sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.
II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 5.
Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove Odluke smatraju se:
1. sprečavanje erozije,
2. sprečavanje zakorovljenosti,
3. čišćenje kanala,
4. suzbijanje ambrozije,
5. suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,
6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.
1. Sprječavanje erozije
Članak 6.
Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije razumijeva se:
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1. ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,
2. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrañenih površina na strmim zemljištima i njihovo
pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,
3. odreñivanje obveznog zatravljivanje strmog zemljišta,
4. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta.
Strmim zemljištem u smislu ovog članka smatra se poljoprivredno zemljište čiji je nagib veći od 15%.
2. Sprječavanje zakorovljenosti
Članak 7.
Ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta radi sprječavanja obrastanja zemljišta korovima i višegodišnjim
raslinjem dužni su poduzimati slijedeće mjere:
1. redovito preoravati, okopavati i kositi korov, te krčiti višegodišnje raslinje,
2. spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje raslinje sukladno odredbama ove Odluke,
3. prskanjem herbicidima uništavati korov i višegodišnje raslinje.
3. Čišćenje kanala
Članak 8.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su na svojem zemljištu i uz svoje zemljište
održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrañene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje
korovom, odnosno da se omogući prirodni tok oborinskih voda.
Za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina obvezna je mjera sadnje i održavanja vjetrobranih
pojaseva.
4. Suzbijanje ambrozije
Članak 9.
Obvezuju se vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, zbog zaštite zdravlja stanovništva, uništiti
ambroziju prije cvatnje, čupanjem i košnjom, na poljoprivrednim površinama, meñama, uz poljske putove i
na neizgrañenom grañevinskom zemljištu.
5. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina
Članak 10.
Ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina dužni su poduzimati sve
zakonom i propisima donesenim na temelju zakona radnje radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina te
upotrebljavati sredstva za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina koja najmanje šteti zdravlju ljudi.
6. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka
Članak 11.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:
1. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do
1. lipnja tekuće godine,
2. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i meña na šumskom
zemljištu, koje graniče s poljoprivrednim zemljištem.
III. MJERE ZA UREðIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Članak 12.
Mjere za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:
1. održavanje živica i meña,
2. održavanje poljskih putova,
3. ureñivanje i održavanje kanala,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,
Članak 13.
Mjere za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina navedene u članku 12. ove Odluke obuhvaćaju:
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

3

30. kolovoza 2011.

Broj 13/2011.

1. zabranu sadnje višegodišnjih nasada visoko rastućih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljišne čestice,
na način da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama,
2. održavanje zelenih ograda na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i
putove i zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde,
3. održavanje i ureñenje zemljišnih meña, zelenih ograda i poljskih putova tako da ne ometaju
provoñenje agrotehničkih mjera,
4. održavanje i ureñenje poljoprivrednih površina i poljskih putova tako da budu vidljivo označeni,
očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi neometanog prolaza vatrogasnih vozila,
5. održavanje i ureñenje zemljišnih meña i zelenih ograda tako da budu vidljivo označene i očišćene od
korova i raslinja,
6. ureñivanje i održavanje (čišćenje) prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprečavanja odrona zemlje
i zarašćivanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda te obrañivanje
poljoprivrednog zemljišta na način da se ne ošteti izvedeni drenažni sustav poboljšanja vodozračnih
svojstava tla.
Članak 14.
Ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poduzimati mjere iz članak 5. do 13. ove Odluke radi
zaštite tog zemljišta.
Ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji ne provedu mjere iz članka 5. do 13. ove Odluke, dužni su
omogućiti ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama poduzimanje mjera radi provoñenja agrotehničkih mjera,
odnosno mjera za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na zemljištu u njihovom vlasništvu,
odnosno korisništvu o njihovom trošku.
IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
Članak 15.
Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u smislu ove Odluke su mjere koje se moraju
provoditi da bi se spriječila pojava i širenje požara.
Članak 16.
Ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta dužan je radi sprječavanja pojave i širenja požara na
poljoprivrednom zemljištu poduzimati slijedeće mjere:
1. uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1. lipnja
tekuće godine,
2. uz meñu preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom radi sprječavanja
širenja požara na susjedno zemljište.
Članak 17.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog i drugog zemljišta te druge fizičke osobe dužni su prije
spaljivanja suhe trave, korova, suhog žbunja i biljnog otpada poduzeti odgovarajuće mjere opreznosti,
osigurati odgovarajuća sredstva te poduzeti mjere zaštite sukladno propisima o zaštiti od požara a osobito:
- prijaviti spaljivanje sukladno članku 18. ove Odluke,
- spaljivanje obaviti tijekom dana za mirnog vremena bez vjetra,
- osigurati da suha trava, korov, suho žbunje i drugi biljni otpad, ovisno o količini i zapaljivosti bude
dovoljno udaljen od drugih objekata ili površina sa zapaljivim tvarima,
- na poljoprivrednom zemljištu paliti suhu travu, spaljivati korov i biljni otpad, te ložiti otvorenu vatru,
samo na odgovarajućim mjestima i uz poduzimanje odgovarajućih mjera opreza,
- osigurati spaljivanje ostataka biljaka nakon žetve odnosno berbe te drugog lako zapaljivog biljnog
otpada na poljoprivrednom zemljištu odvajanjem od susjednog zemljišta preoravanjem pojasa širine
najmanje tri (3) metra,
- stalno neposredno nadzirati spaljivanje sve do potpunog gašenja vatre na cijeloj zapaljenoj površini,
- tijekom spaljivanja osigurati potrebiti broj djelatnika, odgovarajuću opremu i sredstva za zaštitu od
požara, ovisno o obimu i vrsti biljnog otpada koji se spaljuje,
- poduzeti i druge potrebite mjere za zaštitu i sprečavanje mogućnosti širenja požara na susjedne
površine.
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Članak 18.
Pravne i fizičke osobe iz članka 17. ove Odluke dužne su neposredno prije spaljivanja biljnih i drugih
tvari u većem opsegu i na većim površinama, kojim bi se moglo ugroziti druge površine ili objekte
(stambene i druge objekte, električne i telefonske stupove i vodove, prometnice, poljoprivredne i šumske
površine i sl.) prijaviti DVD-u Podstrana ili najbližoj policijskoj postaji Policijske uprave Splitskodalmatinske.
Spaljivanje manjih količina otpadnih tvari koje objektivno ne može ugroziti druge objekte ili površine,
pravne i fizičke osobe iz članka 17. ove Odluke nisu obvezne prijaviti, ali su obvezne poduzeti sve potrebite
mjere da se vatra ne proširi na susjedne objekte ili površine.
Članak 19.
Prijava iz članka 18. ove Odluke treba sadržavati podatke o tome tko obavlja spaljivanje, vremenu i
mjestu spaljivanja, vrsti biljnog otpada koji se spaljuje, mjerama zaštite od požara koje će se poduzeti pri
spaljivanju, kao i druge podatke od značaja za zaštitu od požara pri spaljivanju. Prijavu iz prethodnog stavka
podnositelji prijave su dužni podnijeti prije početka spaljivanja.
Članak 20.
Nadležno tijelo, kojem se podnosi prijava, zabranit će spaljivanje biljnog otpada, ukoliko nisu ispunjeni
svi uvjeti i poduzete odgovarajuće mjere zaštite od požara utvrñene ovom Odlukom, te upoznati podnositelja
prijave s razlozima zabrane.
Članak 21.
Zabranjuje se uklanjanje, spaljivanjem korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu od 1. lipnja
do 31. listopada.
V. NADZOR
Članak 22.
Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode nadležna tijela državne uprave, tj. inspekcije i druga
tijela koja su sukladno zakonu osnovana za nadzor nad provedbom ove Odluke te nadležno upravno tijelo
Općine Podstrana.
Ovlaštena tijela iz prethodnog stavka imaju pravo poduzimati radnje i nalagati poduzimanje odreñenih
mjera sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.
VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 23.
Novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaje pravna osoba ako ne postupi
prema odredbama članaka 5. - 21. ove Odluke.
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 700,00 do 2.000,00 kn i
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka
fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja
njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom od 700.00 do 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovog
članka.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Podstrana”

KLASA: 021-05-09-01/01
URBROJ: 2181/02-04/01-11-21
Podstrana, 20. svibnja 2011. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Šiško, v.r.
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Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 26/03,
82/04, 178/04, 38/09, 79/04 i 49/11) i članka 30. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine
Podstrana'', broj 6/09), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 21. sjednici, održanoj dana 26. svibnja 2011.
godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Vlastitog pogona

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon Općine Podstrana (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon) za
obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina i groblja.
Članak 2.
Vlastiti pogon će obavljati slijedeće komunalne djelatnosti:
- održavanje javnih površina,
- održavanje groblja.
Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, plaža,
trgova, dječjih igrališta i čišćenja prometnica u naseljima na području Općine Podstrana.
Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje mjesnog groblje ''BAN'' i staro groblje u Sv. Martinu.
Vlastiti pogon može poslove iz stavka 1. ovog članka obavljati i za druge jedinice lokalne samouprave na
temelju pisanog ugovora kojeg sklapa Općinski načelnik s izvršnim tijelom druge jedinice lokalne
samouprave.
Članak 3.
Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe.
Vlastiti pogon se osniva kao jedinstvena ustrojbena jedinica bez posebnih organizacijskih jedinica, kao
poseban pogon unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana.
Članak 4.
Unutarnje ustrojstvo, način rada i upravljanja Vlastitim pogonom utvrñuje se Pravilnikom o unutarnjem
redu i sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi Općinski načelnik u roku od 60 dana od dana stupanja na
snagu ove Odluke.
Članak 5.
Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.
Upravitelja pogona imenuje i razrješava Općinski načelnik.
Upravitelj pogona organizira i vodi rad Vlastitog pogona, odgovara Općinskom načelniku za materijalno i
financijsko poslovanje Vlastitog pogona i za zakonitost rada Vlastitog pogona.
Članak 6.
Sredstva potrebna za rad Vlastitog pogona osiguravaju se u Proračunu Općine Podstrana i to iz:
- komunalne naknade,
- naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta,
- drugih izvora po posebnim propisima.
Članak 7.
Akti poslovanja Vlastitog pogona su Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona, Izvješće o izvršenju
Godišnjeg plana i programu rada Vlastitog pogona kao i druge preporuke, mišljenja, izvještaji i obračuni.
Općinski načelnik i Općinsko vijeće može, osim izvješća iz stavka 1. ovog članka, od upravitelja pogona
zatražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz djelokruga Vlastitog pogona.
Upravitelj pogona podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana
primitka zahtjeva.
Članak 8.
Prihodi i izdaci Vlastitog pogona evidentiraju se u Proračunu Općine Podstrana.
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Financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje za potrebe Vlastitog pogona obavlja Jedinstveni
upravni odjel – Odsjek za financije i računovodstvo Općine Podstrana sukladno zakonskim propisima.
Članak 9.
Vlastiti pogon iskazuje učinak poslovanja sukladno važećim financijsko-računovodstvenim propisima
odnosno Zakona o proračunu.
Članak 10.
Vlastiti pogon može stjecati opremu i drugu pokretnu imovinu u visini sredstava osiguranih općinskim
proračunom za tekuću godinu, a na temelju Godišnjeg plana i Programa rada Vlastitog pogona koje donosi
upravitelj pogona u suglasnosti sa Općinskim načelnikom.
Vlastiti pogon ne može opteretiti ili otuñiti opremu i drugu pokretni imovinu koju stekne sukladno stavku
1. ovog članka.
Članak 11.
Vlastiti pogon samostalan je u obavljanju poslova iz svog djelokruga.
U obavljanju poslova iz svog djelokruga Vlastiti pogon dužan je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje
komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina i groblja, te održavati komunalne objekte i ureñaje koji
služe u svrhu obavljanja djelatnosti u stanju funkcionalne sposobnosti.
Članak 12.
Nadzor nad radom i poslovanjem Vlastitog pogona vrši Općinski načelnik.
U obavljanju nadzora Općinski načelnik poduzima potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonom i općim
aktima Općine Podstrana.
Članak 13.
Vlastiti pogon može svojom Odlukom ukinuti Općinsko vijeće Općine Podstrana.
Članak 14.
Namještenici prerasporeñeni u Vlastiti pogon u okviru Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrane na
dan stapanja na snagu ove Odluke, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima te
zadržavaju plaće i druga prava prema dosadašnjim rješenjima do donošenja rješenja o rasporedu na radna
mjesta u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta iz članka 4. ove Odluke.
Članak 15.
Do imenovanja upravitelja Vlastitog pogona, poslove upravitelja Vlastitog pogona obavlja Općinski
načelnik ili osoba koju on za to pismeno ovlasti.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine
Podstrana''.

KLASA: 021-05-09-01/01
URBROJ: 2181/02-04/01-11-21
Podstrana, 26. svibnja 2011. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Šiško, v.r.

Na temelju članka 7. i 30. Statuta općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 6/09) i
članak 3. i 18. Odluke o javnim priznanjima („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 5/10), Općinsko
vijeće Općine Podstrana na 21. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine, donosi:

ODLUKU
o dodjeli osobne nagrade
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I
Zoranu Jurišiću, dodjeljuje se osobna nagrada Općine Podstrana za poseban doprinos i dostignuća u
oblasti društvenog i kulturnog života Općine Podstrana.
II
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA: 021-05-09-01/01
URBROJ: 2181/02-04/01-11-21
Podstrana, 26. svibnja 2011. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Šiško, v.r.

Na temelju članka 7. i 30. Statuta općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 6/09) i
članak 3., 4. i 18. Odluke o javnim priznanjima („Službeni glasnik općine Podstrana“ broj 5/10 ), Općinsko
vijeće Općine Podstrana na 21. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine, donosi:

ODLUKU
o imenovanju počasnog grañanina
Općine Podstrana

I
Mons Matu Uzinića, imenuje se za počasnog grañanina Općine Podstrana.
II
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA: 021-05-09-01/01
URBROJ: 2181/02-04/01-11-21
Podstrana, 26. svibnja 2011. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Šiško, v.r.

Na temelju članka 7. i 30. Statuta općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 6/09) i
članak 3. i 18. Odluke o javnim priznanjima („Službeni glasnik općine Podstrana“ broj 5/10 ), Općinsko
vijeće Općine Podstrana na 21. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011.godine, donosi:

ODLUKU
o dodjeli zahvalnice

I
Julijanu Mediniu, dr. sc., posmrtno se dodjeljuje Zahvalnica Općine Podstrana za poseban doprinos i
dostignuća u oblasti kulturnog i povijesnog života Općine Podstrana.
II
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA: 021-05-09-01/01
URBROJ: 2181/02-04/01-11-21
Podstrana, 26. svibnja 2011. godine
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Na temelju članka 7. i 30. Statuta općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 6/09) i
članak 3. i 18. Odluke o javnim priznanjima („Službeni glasnik općine Podstrana“ broj 5/10 ), Općinsko
vijeće Općine Podstrana na 21. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine, donosi:

ODLUKU
o dodjeli skupne nagrade

I
Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, dodjeljuje se skupna nagrada Općine Podstrana za poseban
doprinos u zaštiti i promociji kulturne, prirodne i povijesne baštine Općine Podstrana.
II
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA: 021-05-09-01/01
URBROJ: 2181/02-04/01-11-21
Podstrana, 26. svibnja 2011. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ante Šiško, v.r.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08)i članka 30. točka 5. Statuta
općine Podstrana( «Službeni glasnik općine Podstrana» broj 6/09 ), Općinsko vijeće općine Podstrana na 21.
sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Podstrana za 2010. godinu

Članak 1.
Godišnji obračun Proračuna općine Podstrana za 2010. godinu sadrži račun prihoda i rashoda i to kako
slijedi:
- ukupni prihodi poslovanja
31.187.004,00 kuna
- ukupni rashodi poslovanja
17.974.822,00 kuna
- prenesena sredstva na dan 31.12.2010.g.
22.850.989,00 kuna
Članak 2.
Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdatcima iz članka 1. Ovog godišnjeg obračuna u cijelosti se
prenosi u proračun općine Podstrana za 2011. godinu, a utrošit će se prema programima izgradnje objekata i
ureñaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
Članak 3.
Godišnji obračun proračuna općine Podstrana za 2010. Godinu stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku općine Podstrana“.

KLASA: 021-05-09-01/01
URBROJ: 2181/02-04/01-11-21
Podstrana, 26. svibnja 2011. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Šiško, v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Podstrana ( „Službeni glasnik Općine Podstrana“ br. 06/09),
Općinsko vijeće Općine Podstrana na 21. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine donosi:

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji državnog Ureda za reviziju
I
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji državnog Ureda za reviziju o poslovanju Općine Podstrana za
2010. godinu.

II
Odluka iz točke 1. ovog zaključka objavit će se u ‘’Službenom glasniku Općine Podstrana’’.

KLASA: 021-05-09-01/01
URBROJ: 2181/02-04/01-11-21
Podstrana, 21. svibnja 2011. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ante Šiško, v.r.

Na temelju članka 100. i 101. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji («Narodne novine» br. 76/07 i
38/09 i članka 30. Statuta Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 6/09), Općinsko vijeće
Općine Podstrana na 23. sjednici održanoj 5. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju detaljnog plana ureñenja groblja Ban

I TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Detaljni plan ureñenja groblja Ban, (u nastavku teksta Plan), kojeg je izradila 312 arhitektonska
radionica d.o.o. Split, u koordinaciji s nositeljem izrade Općinom Podstrana.

(1)

(2)
(3)

(4)

Članak 2.
Plan se donosi za prostor obuhvata odreñen Izmjenama i dopunama
Prostornog plana ureñenja
općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 8/2008.), temeljem Odluke o izradi
Detaljnog plana ureñenja groblja Ban («Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 12/2008.).
Plan obuhvaća prostor namijenjen izgradnji groblja, površine cca 2,73 ha. Područje je manjim dijelom
izgrañeno (stari dio groblja i prostor za oproštaj), a većim dijelom neizgrañeno.
Granice obuhvata DPU-a su: na zapadu dijelom koridora prometnice Put Bana i istočnom granicom
k.č.zem. 3205, 3204, 3203, 3202 i sjeveroistočnom granicom k.č.zem. 3200 k.o. Donja Podstrana; na
istoku koridorom novoplanirane prometnice, kojom se posredno spaja područje groblja Ban s brzom
cestom Trogir-Omiš; na jugu sjevernom granicom k.č.zem. 3185 k.o. Donja Podstrana; a na sjeveru
granica prolazi južnom granicom k.č. 2939, 2938 i 3219/2 k.o. Donja Podstrana, a preko k.č.zem.
3219/1 k.o. Donja Podstrana. Prostorna cjelina proteže se na udaljenosti cca 300 m sjeverno od
državne ceste D-8.
Granice obuhvata DPU-a su sukladne PPU Općine Podstrana i Odluci o izradi ovog DPU-a, a
prikazane su u svim kartografskim prikazima Plana.

Članak 3.
(1) Plan se temelji na smjernicama i ciljevima Prostornog plana ureñenja općine Podstrana i Odluke o
izradi. Uz uvažavanje prirodnih i drugih uvjeta, vrijednosti i stanja u prostoru, utvrñuje: osnovne
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

30. kolovoza 2011.

Broj 13/2011.

uvjete korištenja i namjene, uličnu i komunalnu mrežu i smjernice za oblikovanje, korištenje i
ureñenje prostora.
(2) Planom se utvrñuju i pokazatelji za izgradnju, ureñenje i zaštitu prostora na području obuhvata, a
prikazani su kartografskim i tekstualnim podacima u sklopu elaborata Plana, kao i Odredbama za
provoñenje.
Članak 4.
Plan sadržan u elaboratu «Detaljni plan ureñenja groblja Ban», sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela,
te priloga i uvezan je u Knjigu I i Knjigu II (Plan urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti).
KNJIGA I
OPĆI DIO
A
1.
2.

3.

6.
8.
9.

Tekstualni dio – Odredbe za provoñenje
Uvjeti odreñivanja namjene površina
Detaljni uvjeti korištenja, ureñenja i gradnje grañevnih čestica i grañevina
2.1. Veličina i oblik grañevnih čestica (izgrañenost, iskorištenost i gustoća izgrañe-nosti)
2.2. Veličina i površina grañevina (ukupna bruto izgrañena površina grañevine, visina i broj etaža)
2.3. Namjena grañevina
2.4. Smještaj grañevina na grañevnoj čestici
2.5. Oblikovanje grañevina
2.6. Ureñenje grañevnih čestica
Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunika-cijskom
infrastrukturnom mrežom
3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže
3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže
3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže
3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar
prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih
voda, opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom, elektroopskrba i javna rasvjeta)
Uvjeti i način gradnje
Mjere provedbe plana
Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

B

U grafičkom dijelu planovi će sadržavati kartografske prikaze i to:

0.
1.
2a.
2b.
2c.
2d.
3.
4.

Postojeće stanje s granicom obuhvata
Detaljna namjena površina
Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba
Komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja
Komunalna infrastrukturna mreža – promet
Komunalna infrastrukturna mreža – elektroenergetika
Uvjeti korištenja, ureñenja i zaštite prostora
Uvjeti gradnje

C

PRILOZI

OBRAZLOŽENJE DETALJNOG PLANA UREðENJA
1.

POLAZIŠTA
1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana
1.1.1. Obilježja izgrañene strukture i ambijentalnih vrijednosti
1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost
1.1.3. Obveze iz planova šireg područja
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja ureñenja prostora
2.

PLAN PROSTORNOG UREðENJA
2.1. Program gradnje i ureñenja površina i zemljišta
2.2. Detaljna namjena površina
2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i ureñenja površina i planiranih
grañevina
2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
2.4. Uvjeti korištenja, ureñenja i zaštite površina i grañevina
2.4.1.
Uvjeti i način gradnje
2.4.2.
Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i grañevina i ambijentalnih vrijednosti
2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš
-

IZVOD IZ PPU PODSTRANA
ODLUKA O IZRADI DPU GROBLJA BAN
POPIS PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI
PLANA
ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANKA 79. I ČLANKA 94. ZAKONA
IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI
EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA
SAŽETAK ZA JAVNOST
MIŠLJENJE ŽUPANIJSKOG ZAVODA NA KONAČNI PRIJEDLOG PLANA
ODLUKA O DONOŠENJU DPU GROBLJA BAN

KNJIGA II
PLAN URBANISTIČKIH MJERA ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH
OPASNOSTI
II. ODREDBE ZA PROVOðENJE
1.

Uvjeti odreñivanja namjene površina

Članak 5.
Detaljni plan ureñenja groblja Ban u Podstrani ( u daljnjem tekstu Plan ),
ukupne površine 2,73 ha,
utvrñuje prostorno funkcionalne sklopove
prema slijedećim namjenama:
Groblje
Zaštitne zelene površine
Parkirališne površine
javna i društvena namjena-prostor za ispraćaj
površine infrastrukturnih sustava

18.209 m2
3.240 m2
1.293 m2
460 m2
4.141 m2

Namjena površina označena je u grafičkom dijelu elaborata: kartografski prikaz br.1 Detaljna namjena
površina (mjerilo 1:500).
Uvjeti odreñivanja namjene površina odreñeni su temeljem Prostornog plana ureñenja općine Podstrana,
temeljem značaja prostora i sukladno mogućnostima odabranog prostora.
Prostornim planom ureñenja općine Podstrana, odreñena je za područje obuhvata Plana namjena: groblje.
Granice obuhvata Plana odreñene su i ucrtane na svim kartografskim prikazima Plana.
Članak 6.
Planom se utvrñuje zona grobnih polja na kojoj se predviña proširenje groblja.
Članak 7.
Planom se utvrñuje zona sa zaštitnim zelenim površinama ukupne površine 3.240 m2.
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Članak 8.
Planom se utvrñuje zona javne i društvene namjene – prostor za ispraćaj i pogon groblja, ukupne površine
460 m2 na kojoj je moguća gradnja objekata mrtvačnice, odarnice, spremišta za alat za održavanje groblja i
vanjskog prostora za oproštaj.
Članak 9.
Planom se utvrñuje zona s površinama infrastrukturnih sustava, ukupne površine 4.141 m2, koja
predstavlja osnovnu komunikaciju groblja.
2.

Detaljni uvjeti korištenja, ureñenja i gradnje grañevnih čestica i grañevina

Članak 10.
Planom su utvrñeni detaljni uvjeti korištenja, ureñenja i gradnje grañevnih čestica i grañevina zavisno od
slijedećih elemenata:
- veličine grañevne čestice,
- oblika parcele,
- horizontalnih i vertikalnih gabarita grañevine ( izgrañenost ),
- ukupne brutto izgrañene površine grañevne čestice,
- prometne pristupačnosti parceli i grañevini,
- namjeni grañevine,
- smještaju grañevina na grañevnoj čestici,
- oblikovanju grañevina,
a prikazani su na:
- kartografskom prikazu br. 3 - Uvjeti korištenja, ureñenja i zaštite površina,
- kartografskom prikazu br. 4 – Uvjeti gradnje,
- kvantificiranim pokazateljima u:
I obrazloženje, 2. Plan prostornog ureñenja, 2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način
korištenja i ureñenja površina i planiranih grañevina.
2.1. Veličina i oblik grañevnih čestica (izgrañenost, iskorištenost i gustoća izgrañenosti)
Članak 11.
Planom je utvrñeno da su veličina i oblik grañevnih čestica dani u kartografskom prikazu br.4: Uvjeti
gradnje.
Grañevne parcele se formiraju cijepanjem postojećih katastarskih čestica.
Formirane grañevne parcele označene su brojevima od 1 do 10.
Površine grañevina su očitane
prema topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:500 te podliježu manjim korekcijama.
Oznaka grañ. parcele

Broj katastarske
čestice

Površina grañ. parcele
cca m2

br. 1
br. 2

2.202
13.332

br. 3

2366

br. 4

9443

kig

kis

2.2. Veličina i površina grañevina (ukupna brutto izgrañena površina grañevine, visina i broj
etaža)
Članak 12.
Planom su utvrñeni detaljni uvjeti korištenja, ureñenja i gradnje grañevnih čestica i grañevina zavisno od
slijedećih elemenata:
-

veličine grañevne čestice,
oblika parcele,
koeficijenta izgrañenosti (kig),
koeficijenta iskorištenosti (kis),
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prometne pristupačnosti parceli i grañevini,
namjeni grañevine,
smještaju grañevina na grañevnoj čestici,
oblikovanju grañevina,

a prikazani su na:
- kartografskom prikazu br. 3 - Uvjeti korištenja, ureñenja i zaštite površina,
- kartografskom prikazu br. 4 – Uvjeti gradnje,
-kvantificiranim pokazateljima u:
I obrazloženje, 2. Plan prostornog ureñenja, 2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način
korištenja i ureñenja površina i planiranih grañevina.
Planom je utvrñeno da su veličina i oblik grañevnih čestica dani u kartografskom prikazu br.4: Uvjeti
gradnje.
Grañevne parcele se formiraju cijepanjem postojećih katastarskih čestica.
Formirane grañevne parcele označene su brojevima od 1 do 4.
Površine grañevina su očitane prema topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:500 te podliježu manjim
korekcijama.
Za grañevine se primjenjuju slijedeći uvjeti:
kig – odnos izgrañene površine zemljišta pod grañevinom i ukupne površine grañevne čestice (zemljište
pod grañevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova grañevine na grañevnu česticu).
kis - odnos ukupne (brutto) izgrañene površine grañevine i površine grañevne čestice.
Visina grañevine mjeri se od konačno zaravnatog i ureñenog terena uz pročelje grañevine na njegovom
najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata.
Prizemlje (P) je dio grañevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad
konačno ureñenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje grañevine ili čiji se prostor
nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).
Namjena površina utvrñena je u kartografskom prikazu br. 1 – Detaljna namjena površina.
Smještaj grañevine na grañevinskim parcelama dan je u kartografskom prikazu br. 4, Uvjeti gradnje.
Planom je utvrñeno da je smještaj grañevine na grañevinskim parcelama dan u kartografskom prikazu br.
4, Uvjeti gradnje.
Planom je utvrñeno da je na kartografskom prikazu br. 4 – Uvjeti gradnje, utvrñena maksimalna površina
unutar koje se može razviti tlocrt grañevine, i na kartografskom prikazu br. 3 – Uvjeti korištenja, ureñenja i
zaštite površina, utvrñena maksimalna površina unutar koje se može razviti tlocrt grañevine kao i katnost,
kota prizemlja i maksimalna visina vijenca.
Uvjeti dati u slijedećoj tablici odnose se na oproštajni prostor
Oznaka grañ. parcele

Bruto izgrañena
površina cca m2

katnost

max.visina grañevine
do vijenca

br. 2

300 (153 m2 postojeća
+147 m2 planirana
gradnja)

P

4,0 m1

14

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

30. kolovoza 2011.

Broj 13/2011.

2.3. Namjena grañevina
Članak 13.
Planom je utvrñena namjena površina u kartografskom prikazu br. 4 – Uvjeti gradnje.
Broj grañevne parcele

Namjena grañevine

br. 1

dvosmjerna cesta s nogostupom
grobna polja, prostor za oproštaj, parkiralište
grobna polja
grobna polja

br. 2
br. 3
br. 4

2.4. Smještaj grañevine na grañevnoj čestici
Članak 14.
Planom je utvrñeno da je smještaj grañevine na grañevinskim parcelama dan u kartografskom prikazu br.

4, Uvjeti gradnje.
Broj grañ. parcele

Udaljenost grañevnog pravca
od granice grañ. čestice

Udaljenost gradivog dijela
čestice od granice grañ.
čestice

br. 2

S = 99 – 106 m1

P Z = 72,0 m1
J = 0,0 m1
I = 0,0 m1

2.5. Oblikovanje grañevina
Članak 15.
Planom je utvrñeno oblikovanje grañevine na parceli broj 2 (mrtvačnica i odarnica) na način da se ona
sastoji od jednako važno tretiranog vanjskog dijela za oproštaj i same grañevine mrtvačnice, odarnice i
spremišta alata za održavanje groblja.
Grañevina mrtvačnice i odarnice predstavlja ujedno i «vrata» ka novom dijelu groblja, jer se preko
otvorenog prostora za oproštaj ostvaruje komunikacija ka novom dijelu groblja. Materijali, nagibi krovnih
ploha i ostali oblikovni elementi su slobodni u izboru i trebaju ostvariti dignitet primjeren tom sadržaju.
Prostor za oproštaj predstavlja zapravo crkvu na otvorenome za vjerske obrede odnosno vanjski prostor
za oproštaj preminule osobe. Postojeća kapelica koristila bi se kao odarnica, pa je planirano njeno otvaranje
sa sjeverne strane gdje se preko planiranog dijelom natkrivenog trijema povezuje s vanjskim prostorom.
Vanjski prostor povećava se u prostor postojeće ulazne rampe na groblje. Postojećem kamenom zidu
prema grobnom polju (zapad) se povećava visina. Kamena obloga zida se izvodi u drugom vezu od
postojećeg (horizontalni korši) i istim načinom se oblaže novi planirani zid sa sjeverne strane.
Parter vanjskog prostora planiran je od nabijenog tucanika kao završni sloj.
Armiranobetonski podzidi na grobnim poljima oblažu se kamenim pločama.
2.6. Ureñenje grañevnih čestica
Članak 16.
Planom se utvrñuje obveza ureñivanja prostora grañevnih čestica samo u skladu s namjenom utvrñenom u
kartografskom prikazu u mj. 1:500 ( list br.1 ) – Detaljna namjena površina.
Ureñena zelena površina ostvarit će se sadnjom visokog raslinja i grmova autohtonog dalmatinskog bilja.
Propisuje se izrada hortikulturnog projekta groblja.
Pojedina polja groblja treba urediti sadnjom grmova prema hortikulturnom ureñenju a posebnu pozornost
treba posvetiti potpornim zidovima koje treba zazeleniti puzavicama.
Oko cijelog groblja planirane su kamene ograde.
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturnom mrežom
Članak 17.
Planom se utvrñuje da se svi infrastrukturni zahvati na području Plana moraju obavljati tako da se
prethodnim istraživanjima osigura ispravnost zahvata i onemogući narušavanje kakvoće tala bilo kakvim
oštećenjima ili onečišćenjima.
U slučaju da se otkrije da preko planirane grañevne parcele prolaze neki, do sada nepoznati, podzemni
infrastrukturni vodovi, potrebno ih je preseliti uz obvezatno geodetsko snimanje tako predložene trase i njeno
ucrtavanje u katastarske karte.
3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže
Članak 18.
Sastavni dio plana je idejni projekt novog Težačkog puta A-B-C-D sa širinom kolnika od 6m. Priložen je
uzdužni presjek prometnice iz kojega je vidljiva niveleta čiji nagib ne smije prijeći 12% radi osiguranja
pristupa vatrogasnih vozila..
Prometnica je planirana kao dvotračna (širina kolnika 6,0m=dva prometna traka po 3,0m) sa jednostranim
pješačkim nogostupom minimalne širine 2,0m.
Uz predmetne prometnice nije predviñeno parkiranje vozila, već se parkiranje mora riješiti u okviru
parcele 1. Predviñeno je parkiralište za min 45 vozila sa 2 priključka (odvojeni ulaz i izlaz) na Težački put.
Parkiralište se priključuje na Težački put u točki B (izlaz) na visinskoj koti 43,0mnm i u točki C (ulaz) na
visinskoj koti 47,2mnm. Nagib nivelete parkirališta je cca2%. Prilaz je 2,8%, a izlazna rampa je 8,65%.
Spomenute visinske kote treba poštivati pri izradi daljnje tehničke dokumentacije. Iste se mogu
minimalno mijenjati, ako se ustanovi optimalnije rješenje i ta korekcija neće se smatrati izmjenom Plana.
3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže
Članak 19.
Planom se utvrñuje da će se cjelokupna prometna mreža u obuhvatu Plana graditi i opremati u skladu s
mogućnostima općine Podstrana i u skladu s rješenjima Plana danim u tekstualnom dijelu, poglavlje 2.3 i u
Kartografskom prikazu broj 2C. PROMETNA MREŽA.
Planom je dano idejno rješenje planirane pješačke prometnice na području obuhvata i onih koji se na
njih nadovezuju
3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i radova unutar
prometnih i drugih javnih površina
Članak 20.
Planom se utvrñuje izgradnja vodovodne mreže koja se veže na postojeću mrežu u svemu prema
kartografskom prikazu ( list br.2b ) – Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba.
Vodovodna sanitarna mreža treba se izgraditi tako da se planira cjevovod NO 25, čime će se osigurati
uredno napajanje objekata vodom.
U čvorovima glavnog cjevovoda, na mjestima priključaka na njega, predvidjeti ugradnju ventila-zasuna
radi mogućnosti isključivanja pojedinih dionica u slučaju potrebe.
Razvod vodovodne instalacije za potrebe održavanja groblja izraditi od polietilenskih cijevi visoke
gustoće, spajanih elektrofuzijskim spojnicama. Priključke na pojedine potrošače izvesti od čeličnih
pocinčanih cijevi. Na glavnim račvanjima cjevovoda predvidjeti betonska okna s kuglastim ventilima za
mogućnost isključivanja pojedine grane iz uporabe.
Prema uvjetima MUP-a predviña se i izgradnja vanjske protivpožarne hidrantske mreže u granicama
zahvata.
Razvod hidrantske instalacije izraditi od polietilenskih cijevi visoke gustoće za radni tlak 16 bara,
spajanih elektrofuzijskim spojnicama.
Vodovodne cijevi položiti na dubini od 100 cm.
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Priključni cjevovod do vodomjera predvidjeti od vodovodnih cijevi iz ductila. Na priključku predvidjeti
ugradnju vodomjernog okna s vodomjerom za mjerenje utroška vode posebno za potrebe groblja i posebno
za hidrantski vod.
Članak 21.
Planom se utvrñuje izgradnja kanalizacijske mreže.
Oborinsku vodu i vodu iz drenažnog sustava odvesti oborinskom kanalizacijom kao zasebni sustav
odvodnje. Prije izlijevanja u zajednički sustav odvodnje, vodu s parkirališta tretirati preko odvajačaseparatora ulja. Kao recipijent za kišne otpadne vode predvidjeti upojni kanal. Upojni kanal locirati na bazi
geomehaničkog izvještaja da upojnost terena bude što povoljnija.
Kanalizacijsku mrežu izgraditi od PVC cijevi za uličnu kanalizaciju s povećanom debljinom stijenke.
Cijevi položiti u zemljani rov sukladno standardima i preporukama proizvoñač.
Članak 22.
Planom se utvrñuje izgradnja elektroenergetske infrastrukture i to niskonaponske električne kabelske
mreže priključenjem na postojeću niskonaponsku mrežu.
Za napajanje električnom energijom planiranih objekata potrebno je izvršiti slijedeće:
- izgraditi kabelski rasplet niskog napona za napajanje planiranih ormara, polaganjem kabela 1 kV, tip
PP00-A4x25 mm2.
- graditi na prikladnom KPMO-1, razdjelni RP I razdjelnike KRO.
- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8 m u slobodnoj površini.
- širina kabelskih kanala iznosi 40 cm.
- prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu
50mm2.
6.

Uvjeti i način gradnje

Članak 23.
Planom se utvrñuje da je prilikom projektiranja i izvoñenja radova potrebno ispuniti sve uvjete izgradnje
grañevina i ureñaja propisane Zakonom o prostornom ureñenju, Zakonom o gradnji, te posebne uvjete
proizašle iz drugih zakona i to:
- Za odvodnju manipulativnih površina predviña se uspostavljanje oborinske kanalizacije, koja se prije
ispuštanja u tlo tretira u odvajaču masnoća.
- Prije početka grañenja potrebno je ishoditi vodopravne uvjete i vodopravnu suglasnost ( Zakon o
vodama, čl. 126, st. 1 )
- Prije početka grañenja potrebno je ishoditi sanitarnu suglasnost.
- Prije početka grañenja potrebno je ishoditi elektroenergetsku suglasnost.
Posebni uvjeti grañenja iz područja zaštite od požara uvjetuju slijedeće:
I

Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima

II

Izraditi prikaz predviñenih mjera za zaštitu od požara.

III U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema
kojima se dokazuje kvaliteta ugrañenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara, utvrditi odredbe
primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugrañenih konstrukcija,
proizvoda i opreme, kvalitete radova, stručnosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih
ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.
IV Ishoditi suglasnost Policijske uprave Splitsko-dalmatinske kojom se potvrñuje da su u glavnom projektu
predviñene propisane i posebnim uvjetima grañenja tražene mjere zaštite od požara.
8.

Mjere provedbe plana

Članak 24.
Planom je utvrñena faznost provedbe Plana. Kao preduvjet realizaciji plana je izgradnja infrastrukture
(vodovoda, kanalizacije i elektroopskrbe).
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Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 25.
Planom se utvrñuje da je planiranom izgradnjom komunalne infrastrukture i hortikulturnim i parternim
ureñenjem, poštivanjem postojećih zakona i propisa, ostvarena najvažnija mjera sprječavanja nepovoljna
utjecaja na okoliš.
Na promatranoj lokaciji ne postoji problem vezan za zaštitu izvorišta pitke vode, odnosno sanitarnih zona
zaštite.
Radi sprječavanja negativnih utjecaja komunalne infrastrukture na okoliš poduzete su slijedeće mjere:
- odabran je odgovarajući sustav kanalizacije,
- odabran odvajač masnoća prije upuštanja oborinske kanalizacije u tlo,
- osigurana kvalitetna vodoopskrba.
Osim uobičajenih mjera zaštite predviñenih zakonima i standardima za ovakav tip i namjenu objekta, ne
postoje karakteristične vrijednosti koje bi trebalo posebno zaštititi.
Svojom brojnošću i samom činjenicom fizičke prisutnosti u gotovo svim dijelovima zone plana,
elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose općem korištenju i oblikovanju prostora, koje
nažalost nikakvim mjerama nije moguće potpuno eliminirati, već ih je primjenom odgovarajućih tehnologija
i tehničkih rješenja moguće svesti na manje i prihvatljivije iznose, što je primijenjeno i u ovom rješenju
sustava elektroopskrbe u maksimalno mogućem opsegu.
U tom kontekstu mogu se navesti najvažnije mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš:
Niti jedan od postojećih i planiranih elektroprivrednih objekata na području obuhvata plana nije iz
skupine tzv. aktivnih zagañivača prostora.
Primjenom kabelskih (podzemnih) vodova višestruko se povećava sigurnost napajanja potrošača, uklanja
se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okoliš.
Primjenom kabelskih razvodnih ormarića (RO) i kabelskih priključnih ormarića izrañenih od poliestera
bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljšava vizualna prihvatljivost i povećava sigurnost od opasnih
napona dodira.
Sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno uzemljiti i
izvršiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale potencijalne opasnosti za
ljude i životinje koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini.
III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
(1) Elaborat DPU-a sačinjen je u 5 izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Podstrana i
potpisom predsjednika Općinskog vijeća koji
se čuvaju u:
-

Pismohrani Općinskog vijeća Općine Podstrana;
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podstrana;
Javnoj ustanovi–Zavod za prostorno ureñenje Splitsko–dalmatinske
županije;
Upravnom odjelu za prostorno ureñenje Splitsko-dalmatinske županije sjedište Split;
Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva.

(2) Plan je izrañen i u digitalnom obliku dwg i pdf formata.
(3) Uvid u elaborat DPU-a te pribavljanje ovjerene preslike dijelova elaborata (tekstualni i grafički dio)
može se izvršiti u Općini Podstrana,
Trg dr. Franje Tuñmana 3, 21312 Podstrana.
Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Podstrana»

KLASA: 021-05-09-01/01
URBROJ: 2181/02-04/01-11-23
Podstrana, 05. srpnja 2011. godine
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Ante Šiško, v.r.
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OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 48. Statuta Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» broj 06/09)
Općinski načelnik dana 05. srpnja 2011. 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 2011/12.
Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji učenika ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da je roditelju učenika u 2011. godini odobren dječji doplatak od strane nadležnih državnih tijela i to
baš za djecu kojoj se udžbenici sufinanciraju ovom Odlukom,
- da oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Podstrana,
- da su ispunili sve svoje obveze prema Općini Podstrana
- da dijete pohaña O.Š. „Strožanac“ili je upisano u program produženog boravka na području Splitskodalmatinske županije
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.
kolovoza 2011. godine.
Članak 4.
Odreñuje se visina sredstava novčane pomoći radi sufinanciranja kupnje udžbenika u iznosu od 500,00
(petstotina) kuna po učeniku.
Članak 5.
Služba za društvene djelatnosti, gospodarstvo i općinsku imovinu dužna je do 10. rujna 2011. 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 osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Općine Podstrana.

Klasa: 402-08/11-01/02
Urbroj: 2181-02/03-11-1
Podstrana, 05. srpnja 2011. god

NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl. oec.
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SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Odluka o pokretanju izgradnje i ureñenja tematskih staza na području Općine Podstrana
Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za ureñivanje održavanje
poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
Odluka o osnivanju Vlastitog pogona
Odluka o dodjeli osobne nagrade Zoranu Jurišiću Općine Podstrana
Odluka o imenovanju počasnog grañanina Mons Matu Uzinića
Odluka o dodjeli zahvalnice Julijanu Mediniu
Odluka o dodjeli skupne nagrade Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji državnog Ureda za reviziju
Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Podstrana za 2010. godinu
Odluka o donošenju detaljnog plana ureñenja groblja Ban

OPĆINSKI NAČELNIK
1.
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Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja
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