SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PODSTRANA
Godina XVII

Podstrana, 22. prosinac 2010.

Broj 14/2010.

Na temelju članka 89. stavka 1., članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/10) i članka 30. Statuta Općine Podstrana (»Službeni
glasnik Općine Podstrana“ 06/09) Općinsko Vijeće Općine Podstrana, na sjednici održanoj dana 21.
Prosinca 2010. godine donosi:

Odluku
o obračunu i naplati naknade za razvoj
za 2011. godinu

Članak 1.
Općinsko vijeće ovom Odlukom utvrñuje obvezu plaćanja naknade za razvoj na području Općine
Podstrana za financiranje izgradnje i ravnomjernog razvoja vodovodne i kanalizacijske mreže
Općine Podstrana, te održavanje iste.
Članak 2.
Osnovica naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vode izražene u kunama. Naknada za
razvoj iznosi 2,00 kn/m3.
Obveznici iznosa za financiranje gradnje i održavanje su korisnici usluga javne vodoopskrbe i
javne odvodnje na području Općine Podstrana.
Članak 3.
Namjenska novčana sredstva iz stavka 2. ovog članka naplaćivat će temeljem računa koje
ispostavlja potrošačima „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Split.
Iznos naknade za razvoj je prihod „Vodovoda i kanalizacije“ d.o.o. Split sukladno Zakonu o
financiranju vodnog gospodarstva, koji obavlja nadzor nad obračunom i naplatom naknade za
razvoj.
Članak 4.
„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Split dužna je prikupljenu naknadu za razvoj evidentirati u
svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu (poziciji), a način utroška prikupljenih sredstava za
financiranje izgradnje objekata iz točke 5. ove Odluke biti će ureñen posebnim sporazumima koje
će sklapati Općina Podstrana i „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Split, sukladno godišnjem Programu
ulaganja namjenske cijene vode, koji donosi Općinsko vijeće Općine Podstrana.
Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. dostavljati će
Općini Podstrana kvartalno.
Članak 5.
Prihod ostvaren od naknade za razvoj iz članka 2. ove Odluke koristi se na sljedeći način:
- za sufinanciranje izgradnje i dovršenje komunalnih vodnih grañevina na području Općine
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- za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacijske mreže na području Općine Podstrana
- za plaćanje izrade projekata i stručnog nadzora
Prihod ostvaren od naknade za razvoj iz članka 2. ove Odluke u 2011. godini koristit će se na
sljedeći način:
- tri pumpe smještene u ulici Ratnih žrtava, ulici Don Petra Cara i ulici Put starog sela u iznosu
od 600.000,00 kn
- nadogradnja vodovodne mreže u ulici Don Petra Cara u iznosu od 400.000,00 kn
- Glavni projekt centralnog sustava odvodnje otpadnih voda Općine Podstrana u iznosu od
200.000,00 kn.
Članak 6.
Nadzor nad obračunom, naplatom i utroškom naknade za razvoj obavlja nadležno tijelo Općine
Podstrana.
„Vodovodu i kanalizaciji“ d.o.o. Split zabranjeno je raspolagati na bilo koji način naknadom za
razvoj, osim na način odreñen ovom Odlukom i sporazumima iz točke 4. Ove Odluke.
Članak 7.
Općinsko vijeće Općine Podstrana može u svako doba donijeti odluku o obustavi odnosno
ukidanju naplate naknade za razvoj po ovoj Odluci ili o povećanju ili smanjenju iznosa naknade za
razvoj, te mijenjati Program ulaganja namjenske cijene vode.
Članak 9.
Namjenu odreñenu u članku 5. stavak 2. ove Odluke „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Split kao
isporučitelj usluge dužan je izvršiti do 31. prosinca 2011. godine.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Podstrana, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/16.
Urbroj: 2181-02/1-10-1.
Podstrana, 21. prosinca 2010. godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ante Šiško, v.r.

Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (''Narodne novine'',
broj 178/04, 48/05, 151/05,111/06, 63/08, 124/09 i 91/10) i članka 30. stavka 1. točke 3. Statuta
Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 6/09), Općinsko vijeće Općine
Podstrana na 16. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2010. godine, donosi

ODLUKU
o autotaksi prijevozu na području Općine Podstrana

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovo se Odlukom ureñuju uvjeti i način obavljanja autotaksi prijevoza na području Općine
Podstrana.
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Članak 2.
Autotaksi prijevoz na području Općine Podstrana može obavljati prijevoznik koji ima dozvolu za
obavljanje autotaksi prijevoza, ako ispunjava uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom
prometu (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.
Članak 3.
Autotaksi prijevoz u smislu ove Odluke je javni, slobodni, povremeni prijevoz putnika na
području i s područja Općine Podstrana za koji se relacija dogovara izmeñu putnika i autotaksi
vozača, pri čemu vožnja započinje na području Općine Podstrana.
Autotaksi prijevoz obavlja se po unaprijed utvrñenom cjeniku i uvjetima iz ove Odluke.
Članak 4.
Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju slijedeće značenje:
1. «autotaksi prijevoznik» je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti
autotaksi prijevoza te kod nadležnog tijela ima registriranu djelatnost autotaksi prijevoza
putnika u cestovnom prometu;
2. «putnik» je osoba koju autotaksi prijevoznik prevozi uz naknadu;
3. «vozač autotaksi vozila» je osoba koja ima odgovarajuću stručnu osposobljenost za vozača
utvrñenu Zakonom. Vozač autotaksi vozila može biti korisnik dozvole ili osoba koja je
zaposlena kod korisnika dozvole;
4. «autotaksi vozilo» je osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz koji ima najviše osam
+ jedno sjedalo u koje je uključeno i sjedalo za vozača, a ispunjava uvjete propisane
Zakonom, Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni
prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (''Narodne novine'', broj 120/05 i 102/07) i ovom
Odlukom.
II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA
Članak 5.
Autotaksi prijevoz na području i sa područje Općine Podstrana obavlja se na temelju dozvole za
obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola).
Dozvolu iz stavka 1. ovog članka izdaje tijelo Općine Podstrana nadležno za komunalne poslove.
Dozvola se izdaje na vrijeme od pet (5) godina.
Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana.
Tijelo Općine Podstrana nadležno za komunalne poslove vodi evidenciju kroz upisnik izdanih
dozvola.
Članak 6.
Dozvola sadrži: ime i prezime i prebivalište odnosno naziv i sjedište autotaksi prijevoznika,
područje na kojem će se autotaksi prijevoz obavljati, vrijeme važenja, te tip i registarsku oznaku
vozila.
Oblik i sadržaj dozvole, visinu naknade za izdavanje dozvole te sadržaj i način voñenja upisnika
iz članka 4. stavka 5. ove Odluke utvrñuje općinski načelnik posebnim aktom.
Za izdanu dozvolu prijevoznik plaća naknadu troškova izdavanja dozvole čiju visinu posebnim
aktom propisuje općinski načelnik.
Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana izdavanja dozvole
započeti s obavljanjem autotaksi prijevoza.
Članak 7.
Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi sa sjedištem odnosno prebivalištem na području
Općine Podstrana koja:
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1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,
2. ima položen ispit odnosno zaposlenog vozača s položenim ispitom iz članka 25. ove Odluke,
3. dokaže da autotaksi vozilo kojim će obavljati autotaksi prijevoz ispunjava uvjete iz članka 21.
ove Odluke.
Članak 8.
Dozvola se izdaje na temelju pisanog zahtjeva prijevoznika.
Uz zahtjeva, prijevoznik mora priložiti i slijedeće dokumente:
1. licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,
2. presliku prometne dozvole,
3. cjenik usluge autotaksi prijevoza,
4. izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra.
Prijevoznik je uz zahtjevu dužan i navesti broj potrebnih dozvola.
Tijelo Općine Podstrana nadležno za komunalne poslove rješenjem utvrñuje da prijevoznik
ispunjava sve propisane uvjete za izdavanje dozvole te da mu se ista može izdati.
Članak 9.
Podaci o izdanoj dozvoli mogu se tijekom njena važenja mijenjati ako prijevoznik mijenja vozilo
kojim obavlja prijevoz, adresu prebivališta, odnosno sjedišta, a mogu se mijenjati i iz nekog drugog
opravdanog razloga.
Postupak izmjene podataka provodi tijelo Općine Podstrana nadležno za komunalne poslove na
zahtjev prijevoznika.
Članak 10.
Tijelo Općine Podstrana nadležno za komunalne poslove će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole
ako autotaksi prijevoznik ne ispunjava uvjete iz članka 7. ove Odluke.
Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole donosi tijelo Općine Podstrana nadležno za
komunalne poslove.
Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom
tijelu sukladno Zakonu.
Članak 11.
Autotaksi prijevoznik može podnijeti tijelu Općine Podstrana nadležno za komunalne poslove
zahtjev za obnovu dozvole najkasnije tri mjeseca prije isteka njezina važenja.
Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati dokumentaciju propisanom člankom 8. ove Odluke.
Tijelo Općine Podstrana nadležno za komunalne poslove će odobriti zahtjev za obnovu dozvole
ako autotaksi prijevoznik u cijelosti ispunjava uvjete za dobivanje dozvole u smislu članka 7. i 8.
ove Odluke.
Tijelo Općine Podstrana nadležno za komunalne poslove će odbiti zahtjev za obnovu dozvole
ako:
1. autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traži
obnovu u razdoblju od trideset (30) dana uzastopno ili ako se nije pridržavao uvjeta za
obavljanje autotaksi prijevoza propisanih ovom Odlukom,
2. je autotaksi prijevoznik u razdoblju važenja dozvole više od dva puta prekršio odredbe ove
Odluke, Zakona i drugih propisa koji se odnose na autotaksi prijevoz, što se utvrñuje na
osnovu evidencije koju vode tijela koja provode nadzor sukladno Zakonu te pravomoćnih
presuda sudbenih tijela.
Rješenje o odbijanju zahtjeva za obnovu dozvole donosi tijelo Općine Podstrana nadležno za
komunalne poslove.
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Protiv rješenja iz stavka 5. ovog članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom
tijelu sukladno Zakonom.
Članak 12.
Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdana u slijedećim
slučajevima:
1. prestankom važenja licencije,
2. na zahtjev autotaksi prijevoznika,
3. ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovu koji je dobio
dozvolu,
4. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe autotaksi prijevoznika,
5. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju
izdane dozvole uzastopno duže od trideset (30) dana,
6. ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz sukladno odredbama Zakona i ove Odluke.
Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi tijelo Općine Podstrana nadležno za komunalne
poslove.
Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom
tijelu sukladno Zakonom.
Članka 13.
Autotaksi prijevoznik sa sjedištem odnosno prebivalištem izvan područje Općine Podstrana
može obavljati autotaksi prijevoz na području Općine Podstrana isključivo ako mu je područje
općine Podstrana krajnje odredište za pružanje usluge autotaksi prijevoza ili ako je u prolazu.
III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA
Članak 14.
Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sati.
Članak 15.
Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač autotaksi vozila prima putnika na njegov zahtjev
na autotaksi stajalištu, za vrijeme slobodne vožnje, na prije dogovorenom mjestu i po telefonskom
pozivu na mjestu koje odredi putnik.
Članak 16.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila dužan je u vozilu imati:
1. osobne dokumente,
2. ovjereni cjenik usluga autotaksi prijevoza,
3. plan Općine Podstrana,
4. dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza ili ovjerenu presliku,
5. dokaz o zaposlenju kod autotaksi prijevoznika i položenom ispitu iz članka 25. ove Odluke,
6. blok računa.
Autotaksi vozač dužan je za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza biti uredno odjeven, uljudno
se odnositi prema putnicima, ne smije pušiti u vozilu, mora biti odmoran i u takvu psihofizičkom
stanju da je sposoban sigurno upravljati vozilom, ne smije biti pod utjecajem alkohola, droga ili
drugih opojnih sredstava.
Članak 17.
Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja prijevoz
naruči, neposredno ili telefonom, bez obzira na duljinu i vrijeme vožnje, osim u slučaju ako je očito
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da je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, posebno fizički agresivan te ako
je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu.
Vozač autotaksi vozila ne smije prevoziti djecu mlañu od sedam godina bez pratnje punoljetne
osobe.
Članak 18.
Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćem putem, odnosno putem kojeg odredi
putnik, do odredišta kojeg odredi putnik.
Putnik može zahtijevati od autotaksi vozača da osim njega u vozilo primi i druge osobe. U tom
slučaju, usluga autotaksi prijevoza naplaćuje se kao jedna vožnja.
Članak 19.
Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar.
Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od trenutka kada putnik uñe u autotaksi vozilo bez
obzira na koji način je prijevoz naručen.
Članak 20.
Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi prijevoz dovršiti dolaskom na odredište te
putniku izdati račun za obavljeni prijevoz.
Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a eventualno nañene
stvari predati najbližoj policijskoj postaji.
Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće dovršiti, vozač autotaksi vozila dužan je
osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.
U autotaksi vozilu zabranjeno je pušenje.
IV. AUTOTAKSI VOZILA
Članak 21.
Osim što autotaksi vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz ispunjava uvjete propisane
Zakonom, Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i
prijevoz za vlastite potrebe, treba imati:
1. pogonski motor od najmanje 1300 cm3 i snage najmanje 40 kW,
2. najmanje 4 (četvero) vrata a najviše 8+1 sjedištem (u koje je uključeno i sjedalo za vozača),
3. ugrañen ispravan, baždaren i plombiran taksimetar,
4. propisan i ispravan protupožarni aparat,
5. ispravan ureñaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila,
6. prtljažnik s najmanje 300 litara obujma,
7. propisanu «TAXI» oznaku,
Autotaksi prijevoznik je dužan vozilo održavati tehničkim ispravnim, neoštećenim, urednim i
čistim.
V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE
Članak 22.
Autotaksi stajalište ureñena je javna površina na kojima stoje autotaksi vozila i primaju se
putnici.
Lokacije za autotaksi stajalište odreñuje općinski načelnik posebnim aktom.
Članak 23.
Autotaksi stajališta obilježavaju se, sukladno zakonskim propisima, odgovarajućom uspravnom i
vodoravnom signalizacijom.
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Na uspravnom znaku upisuje se naziv autotaksi postaje, broj stajališnih mjesta i važeći Cjenik
usluga autotaksi prijevoza.
Na autotaksi stajalištu mora biti vidno istaknut broj telefona na koji se može pozvati autotaksi
vozilo.
Troškove ureñivanja autotaksi stajališta snosi Općina Podstrana.
VI. CJENIK USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA
Članak 24.
Maksimalni iznos cijene usluge autotaksi prijevoza utvrñuje općinski načelnik na prijedlog
Udruženja obrtnika grada Splita.
Cjenik mora sadržavati cijenu vožnje danju po prevaljenom kilometru.
Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrñuje prijevoznik cjenikom kojeg ovjerava općinski
načelnik.
Vožnja noću naplaćuje se 20% više od cijene iz stavka 2. ovog članka.
Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, smatra se vožnja u vremenu od 22,00 do 06,00 sati.
Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrñenu Cjenikom iz stavka 2.
ovog članka.
Cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca utvrñuje se slobodnom pogodbom prije
početka prijevoza.
VII. POLAGANJE ISPITA
Članak 25.
Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim,
gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području
Općine Podstrana i okolice.
Program ispita i način provjera znanja utvrñuje općinski načelnik posebnim aktom.
Ispit se polaže pred Ispitnom komisijom koju imenuje općinski načelnik.
Ispitnu komisiju čine predsjednik i dva člana.
O položenom ispitu Ispitna komisija izdaje Uvjerenje.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Ugovori o koncesiji sklopljeni temeljem Odluke o autotaksi prijevozu (''Službeni glasnik Općine
Podstrana'', broj 5/06, 4/08 i 5/09) ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni. Autotaksi
prijevoznik koji autotaksi prijevoz obavlja na temelju ugovora o koncesiji, može raskinuti ugovor i
prije isteka vremena na koje je sklopljen te podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole, ako ispunjava
uvjete za dobivanje dozvole u smislu članka 7. i 8. ove Odluke.
Autotaksi prijevoznik koji nakon isteka vremena važenja ugovora o koncesiji ne dobije dozvolu
za obavljanje autotaksi prijevoza, gubi pravo obavljanja autotaksi prijevoza na području Općine
Podstrana.
Članak 27.
Prijevoznici koji autotaksi prijevoz na području Općine Podstrana obavljaju temeljem licencije
dužni su uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ove Odluke u roku od 3 (tri) mjeseca od dana
stupanja na snagu iste.
Prijevoznici koji ne usklade svoje poslovanje nakon proteka rokova iz ovog članka neće moći
više obavljati djelatnost autotaksi prijevoza.
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Članak 28.
Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Podstrana, a inspekcijski
nadzor obavlja nadležni inspektor cestovnog prometa i Državni inspektorat.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Općinski načelnik će donijeti akte iz članaka 6., 22., 24. i 25. ove Odluke u roku od 3 (tri)
mjeseca od njezina stupanja na snagu.
Članak 30.
Danom stupanje na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevoz osoba
(''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 5/06, 4/08 i 5/09).
Članak 31.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Podstrana''.

Klasa: 021-05/10-01/16.
Urbroj: 2181-02/1-10-1.
Podstrana, 21. prosinca 2010. godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ante Šiško, v.r.

Na temelju članka 30. stavak 1. točke 6. i članka 41. stavka 2. Statuta Općine Podstrana
(''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 6/09) i članka 31. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 6/09), Općinsko vijeće Općine Podstrana na
16. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2010. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Odbora za urbanizam,
prostorno ureñenje i zaštitu okoliša

Članak 1.
Osniva se Odbor za urbanizam, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša kao stalno radno tijelo
Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: Odbor).
Članak 2.
U sastavu Odbora imenuje se:
1. Branimir Živaljić, za člana Odbora,
2. Edo Katačić, za člana Odbora,
3. Ivica Sopta, za člana Odbora,
4. Božo Križić, za člana Odbora,
5. Fabjan Ruščić, za člana Odbora,
6. Milan Ugrin, za člana Odbora,
7. Ante Šiško, za člana Odbora.
Odbor iz svog sastava bira predsjednika odbora.
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Članak 3.
Zadaća je Odbora da proučava i razmatra pojedina pitanja, te predlaže mjere i aktivnosti iz
oblasti urbanizma, prostornog ureñenja i zaštite okoliša.
Članak 4.
Stručne i administrativne poslove za Odbor obavlja stručna služba općinske uprave.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službeni glasnik Općine Podstrana''.

Klasa: 021-05/10-01/16.
Urbroj: 2181-02/1-10-1.
Podstrana, 21. prosinca 2010. godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ante Šiško, v.r.

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 poticanja obnove raseljenih i zapuštenih „Etno-eko“ sela, Općinsko vijeće Općine
Podstrana na 15. sjednici održanoj dana 29. studenog donosi:

Odluku o poticanju postupka obnove i ureñenja
„Etno-eko“ sela Gornja Podstrana

Članak 1.
Ovom Odlukom pokreće se obnova „Etno-eko“ sela Gornja Podstrana.
Članak 2.
Obnova 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 „Etno-eko“
sela Splitsko-dalmatinske županije.
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: 021-05/10-01/15.
Urbroj: 2181-02/1-10-1.
Podstrana, 21. prosinca 2010.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ante Šiško, v.r.
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Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službene
glasnik Općine Podstrana “ broj 6/09), Općinsko vijeće Općine Podstrana, na prijedlog općinskog
načelnika , na 15. sjednici održanoj dana 29. Studenog 2010, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (''Službeni glasnik Općine
Podstrana'', broj 10/10), članak 2. točka 1. mijenja se i glasi:
1.

Radna mjesta 1. klasifikacijskog ranga

3,75

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Podstrana''.

Klasa: 021-05/10-01/15.
Urbroj: 2181-02/1-10-1.
Podstrana, 21. prosinca 2010. godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ante Šiško, v.r.

OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (''Narodne novine''
br.76/07 i 38/09) i članka 48. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' 6/09)
Općinski načelnik Općine Podstrana dana 17. studenog 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o utvrñivanju Konačnog prijedloga
UPU zone u zelenilu i zone nogometnih igrališta - Podstrana

I.
Na temelju razmatranja Nacrta konačnog prijedloga urbanističkog plana ureñenja zone u zelenilu
i zone nogometnih igrališta-Podstrana, Izvješća o javnoj raspravi na Prijedlog urbanističkog plana
ureñenja zone u zelenilu i zone nogometnih igrališta-Podstrana - Podstrana i mišljenja iz čl. 94.
Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („NN“ br. 76/07,38709) na Nacrt konačnog prijedloga
urbanističkog plana ureñenja zone u zelenilu i zone nogometnih igrališta-Podstrana utvrñuje se
Konačni prijedlog urbanističkog plana ureñenja zone u zelenilu i zone nogometnih igralištaPodstrana - Podstrana.
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II.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za prostorno planiranje i komunalne poslove da
izradi Nacrt Odluke o donošenju urbanističkog plana ureñenja zone u zelenilu i zone nogometnih
igrališta-Podstrana iz točke I.ovog Zaključka.
III.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za prostorno planiranje i komunalne poslove da na
Konačni prijedlog urbanističkog plana ureñenja zone u zelenilu i zone nogometnih igralištaPodstrana iz točke I. Ovog Zaključka ishodi mišljenje Županijskog zavoda za prostorno ureñenje,
te, na temelju istog, suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva.
IV.
Po pribavljanju suglasnosti iz točke III. Ovog Zaključka, Načelnik Općine Podstrana utvrdit će
Prijedlog Odluke o donošenju urbanističkog plana ureñenja zone u zelenilu i zone nogometnih
igrališta-Podstrana iz točke II. ovog Zaključka.
V.
Konačni prijedlog urbanističkog plana ureñenja zone u zelenilu i zone nogometnih igralištaPodstrana i Prijedlog Odluke o donošenju urbanističkog plana ureñenja zone u zelenilu i zone
nogometnih igrališta-Podstrana, uputit će se Općinskom vijeću na donošenje.
VI.
Nacrt konačnog prijedloga urbanističkog plana ureñenja zone u zelenilu i zone nogometnih
igrališta-Podstrana ovjeren pečatom Načelnika, čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu,Odsjeku
za prostorno planiranje i komunalne poslove Općine Podstrana.

Klasa: 023-05/09-01/01.
Urbroj: 2181-02/03-10-3
Podstrana, 17. studenog 2010.

Načelnik
Miran Tomasović, dipl. oec., v.r.

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (''Narodne novine'',
br.76/07, 38/09) i članka 48. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' 6/09)
Općinski načelnik Općine Podstrana dana 23. prosinca 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o utvrñivanju Konačnog prijedloga UPU Strožanac I – Podstrana

I.
Na temelju razmatranja Nacrta konačnog prijedloga urbanističkog plana ureñenja Strožanac IPodstrana, Izvješća o javnoj raspravi na Prijedlog urbanističkog plana ureñenja Strožanac IPodstrana i mišljenja iz čl. 94. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („NN“ br. 76/07,38709) na
Nacrt konačnog prijedloga urbanističkog plana ureñenja Strožanac I – Podstrana utvrñuje se
Konačni prijedlog urbanističkog plana ureñenja Strožanac I- Podstrana.
II.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za prostorno planiranje i komunalne poslove da
izradi Nacrt Odluke o donošenju urbanističkog plana ureñenja Strožanac I-Podstrana iz točke I.ovog
Zaključka.
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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III.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za prostorno planiranje i komunalne poslove da na
Konačni prijedlog urbanističkog plana ureñenja Strožanac I-Podstrana iz točke I. Ovog Zaključka
ishodi mišljenje Županijskog zavoda za prostorno ureñenje, te, na temelju istog, suglasnost
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva.
IV.
Po pribavljanju suglasnosti iz točke III. Ovog Zaključka, Načelnik Općine Podstrana utvrdit će
Prijedlog Odluke o donošenju urbanističkog plana ureñenja Strožanac I-Podstrana iz točke II. ovog
Zaključka.
V.
Konačni prijedlog urbanističkog plana ureñenja Strožanac I-Podstrana i Prijedlog Odluke o
donošenju urbanističkog plana ureñenja Strožanac I-Podstrana, uputit će se Općinskom vijeću na
donošenje.
VI.
Nacrt konačnog prijedloga urbanističkog plana ureñenja Strožanac I-Podstrana ovjeren pečatom
Načelnika, čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu,Odsjeku za prostorno planiranje i komunalne
poslove Općine Podstrana.

Klasa: 023-05/09-01/01.
Urbroj: 2181-02/03-10-4
Podstrana, 23. prosinca 2010.

Načelnik
Miran Tomasović, dipl. oec., v.r.

Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 110/07 i
125/08), članka 48. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 6/09),
Općinski načelnik Općine Podstrana dana 12. studenog 2010. godine, donosi

Izmjene
Plan nabave za proračunsku 2010. godinu

I.
U Poglavlje II. stavak 1. «Planirana sredstva» umjesto brojke «4.580.000,00» treba stajati brojka
«4.980.000,00».
U istom Poglavlju stavak 1. točka 5. mijenja se i glasi:
5.

4214

Izgradnja kanalizacije u Stepinćevoj ulici
sa dio ulice Mile Gojsalića

4.980.000,00

650.000,00

javno
nadmetanje

U istom Poglavlju stavak 1. točka 7. mijenja se i glasi:
7.

4214

Izgradnje komunalne infrastrukture u ulici
Kaline

4.980.000,00

550.000,00

II.
Iza Poglavlje VIII. Dodaje se novo Poglavlje VIII.a. koji glasi:
«Plan nabave za postavljanje prometne signalizacije odreñuje se kako slijedi:
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Redni Broj
broj konta
1.

3239
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Naziv predmet nabave
Nabava i montaža prometne signalizacije
na području Općine

Planirana
sredstva

Procijenjena
vrijednost

750.000,00

609.756,10

Način nabave
javno
nadmetanje

III.
Ove Izmjene Plan nabave za proračunsku 2010. godinu objavit će se u ''Službenom glasniku
Općine Podstrana''.

Klasa: 400-01/10-01/01.
Urbroj: 2181-02/03-10-1.
Podstrana, 21. studenog 2010.

Načelnik
Miran Tomasović, dipl. oec.

MJESNI ODBORI

Na temelju članka 63. stavka 1. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'',
broj 6/09), Vijeće mjesnog odbora ''Strožanac I'' na 1. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2010.
godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ''Strožanac I''

I.
Mladen Bartulović bira se za predsjednika vijeće mjesnog odbora ''Strožanac I''.
II.
Ovo rješenje objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 012-01/10-01/01.
Urbroj: 2181-02/03-10-12.
Podstrana, 22. prosinca 2010.

Predsjedavajući
Ivan Milardović, v.r.
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Na temelju članka 63. stavka 1. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'',
broj 6/09), Vijeće mjesnog odbora ''Strožanac II'' na 1. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2010.
godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ''Strožanac II''

I.
Boris Božiković bira se za predsjednika vijeće mjesnog odbora ''Strožanac II''.
II.
Ovo rješenje objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 012-01/10-01/01.
Urbroj: 2181-02/03-10-15.
Podstrana, 23. prosinca 2010.

Predsjedavajući
Boris Božiković, v.r.

Na temelju članka 63. stavka 1. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'',
broj 6/09), Vijeće mjesnog odbora ''Grljevac'' na 1. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2010.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ''Grljevac''

I.
Josip Vrdoljak bira se za predsjednika vijeće mjesnog odbora ''Grljevac''.
II.
Ovo rješenje objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 012-01/10-01/01.
Urbroj: 2181-02/03-10-14.
Podstrana, 22. prosinca 2010.

Predsjedavajući
Jerko Duspara, v.r.

Na temelju članka 63. stavka 1. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'',
broj 6/09), Vijeće mjesnog odbora ''Grbavac'' na 1. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2010.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ''Grbavac''

I.
Marin Ćićerić bira se za predsjednik vijeće mjesnog odbora ''Grbavac''.
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II.
Ovo rješenje objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 012-01/10-01/01.
Urbroj: 2181-02/03-10-13.
Podstrana, 22. prosinca 2010.

Predsjedavajući
Miroslav Mikuličić, v.r.

Na temelju članka 63. stavka 1. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'',
broj 6/09), Vijeće mjesnog odbora ''Sv. Martin - Mutogras'' na 1. sjednici održanoj dana 23.
prosinca 2010. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ''Sv. Martin - Mutogras''

I.
Neven Kapić bira se za predsjednika vijeće mjesnog odbora ''Sv. Martin - Mutogras''.
II.
Ovo rješenje objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 012-01/10-01/01.
Urbroj: 2181-02/03-10-16.
Podstrana, 23. prosinca 2010.

Predsjedavajući
Marin Karaman, v.r.

Na temelju članka 63. stavka 1. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'',
broj 6/09), Vijeće mjesnog odbora ''Gornja Podstrana'' na 1. sjednici održanoj dana 23. prosinca
2010. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednice vijeće mjesnog odbora ''Gornja Podstrana''

I.
Marina Bakota bira se za predsjednicu vijeće mjesnog odbora ''Gornja Podstrana''.
II.
Ovo rješenje objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 012-01/10-01/01.
Urbroj: 2181-02/03-10-17.
Podstrana, 23. prosinca 2010.

Predsjedavajući
Stipe Brajičić, v.r.
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE
1.
2.
3.
4.
5.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2011. Godinu
Odluka o autotaksi prijevozu na području Općine Podstrana
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za urbanizam, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša
Odluka o poticanju postupka obnove i ureñenja ''Etno-eko'' sela Gornja Podstrana
Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

OPĆINSKI NAČELNIK
1. Zaključak o utvrñivanju konačnog prijedloga UPU zone u zelenilu i zone nogometnih igrališta –
Podstrana
2. Zaključak o utvrñivanju Konačnog prijedloga UPU Strožanac I – Podstrana
3. Izmjene Plan nabave za proračunsku 2010. godinu

MJESNI ODBORI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ''Strožanac I''
Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ''Strožanac II''
Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ''Grljevac''
Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ''Grbavac''
Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ''Sv. Martin - Mutogras''
Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ''Gornja Podstrana''

Izdavač: Općina
Podstrana,
Trg dr.
FranjePODSTRANA
Tuñmana, 21312 Podstrana
SLUŽBENI
GLASNIK
OPĆINE
Glavni i odgovorni urednik: Marin Bavčević, dipl. pravnik,
Telefoni: 021/ 330 271, 021/ 330 256 – Izlazi po potrebi – Žiro račun: 2503007-1834100006

