SLUŽBENI GLASNIK
OPĆ
OPĆINE
PODSTRANA
Godina XXIII

Podstrana 07. rujna 2016.

Broj 19/2016

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka
lanka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne novine''
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12,
152/14) i članka 31. Statuta Općine
ćine Podstrana (''Službeni glasnik Općine
Op ine Podstrana'' broj 7/13), Općinsko
Op
vijeće Općine
ine Podstrana na 48. sjednici održanoj dana 6. rujna 2016. godine donosi

ODLUKU
o davanju na korištenje
orištenje prostora u vlasništvu Općine
Općine Podstrana
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje
đuje davanje na korištenje i čuvanje
uvanje prostora u vlasništvu Općine
Op
Podstrana,
koji se nalazi na čest.
est. zem. 4277 K.O. Donja Podstrana, anagrafske oznake: Kaštelančićeva
Kaštelan
1, tzv. zgrada
ambulante i DVD-a.
Članak 2.
Prostor koji je predmet ove Odluke nalazi se na prvom katu zgrade i sastoji se od dvorane za probe
površine 111,75 m2, te prostorija koje se privremeno zajednički
zajedni ki koriste sa dr.Brunom Čičerićem i to:
kancelarije površine 11,12 m2, prostora čajne kuhinje i sanitarnog čvora
vora ukupne površine 10,75 m2 i
prostora hodnika površine 14,40 m2, sve sukladno Odluci o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine
Op
Podstrana („Službeni glasnik Općine
ćine Podstrana“, broj 26/15).
Hrvatsko katoličko
ko glazbeno društvo Podstrana OIB: 47287531715 kroz posljednjih 40 (četrdeset)
(
godina kontinuirano se koristi prostorom iz st. 1. ovog članka
lanka za svoje glazbene probe, a sve s ciljem
promicanja, razvitka i unapređenja
đenja glazbene kulture na području
podru
Općine
ćine Podstrana. U istom prostoru
održavat ćee se i nastavni program Područnog
Podru nog odjela Osnovne glazbene škole Omiš u Podstrani, sve
sukladno Odluci o osiguranju prostora i sredstava za rad Područnog
Podru nog odjela Osnovne glazbene škole Omiš u
Podstrani („Službeni glasnik Općine
ćine Podstrana“, broj 06/16).

Članak 3.
S ciljem daljnjeg promicanja razvoja glazbene kulture na području
području Općine Podstrana, prostor iz
članka
lanka 1. ove Odluke i dalje ostaje na korištenju i čuvanju
uvanju Hrvatskog katoličkog
katolič
glazbenog društva
Podstrana
ana OIB: 47287531715, bez naknade.
Članak 4.
Prostor opisan u članku
lanku 1. ove Odluke daje se na korištenje i čuvanje
uvanje do opoziva. Hrvatsko
katoličko
ko glazbeno društvo Podstrana je obvezno snositi sve troškove tekućeg
tekućeg održavanja Prostora te
navedeni prostor ne smije davati u podzakup ili uporabu trećoj
tre oj osobi bez izričite
izrič suglasnosti Općine
Podstrana.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Op
Podstrana.

Klasa: 021-05/13-01/01
01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-16-48
48
Podstrana, 6. rujna 2016. godine

Predsjednica
Općinskog
ćinskog vijeća:
vije
Gordana Božiković
Božikovi
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Na temelju članka 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne novine'' broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14) i
članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 7/13), Općinsko vijeće
Općine Podstrana na 48. sjednici održanoj dana 6. rujna 2016. godine donosi

ODLUKU
o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Općine Podstrana
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje davanje na korištenje i čuvanje prostora u vlasništvu Općine Podstrana,
koji se nalazi na čest. zem. 1087/1, 1087/2 i 1086/5 K.O. Donja Podstrana, anagrafske oznake: Jurasova 2,
tzv. zgrada Turističke zajednice.
Članak 2.
Prostor koji je predmet ove Odluke nalazi se na jugozapadnom dijelu zgrade i sastoji se od sljedećih
prostorija: kancelarija površine 9,39 m2, prostorije za održavanje predavanja i skupova površine 48,02 m2,
te prostora kuhinje i sanitarnih čvorova ukupne površine 15,72 m2.
Zajednica športskih udruga Općine Podstrana, OIB:57821055784, Mile Gojsalić 4, 21312
Podstrana samostalno se koristi kancelarijom površine 9,39 m2 iz st. 1. ovog članka, dok zajednički sa
Ogrankom Matice Hrvatske u Podstrani OIB: 83370422308, Jurasova 2, Podstrana koristi preostale
prostorije iz st. 2. ovog članka.
Članak 3.
S ciljem daljnjeg promicanja razvoja sportske kulture i zdravog života na području Općine
Podstrana, prostor iz članka 1. ove Odluke i dalje ostaje na korištenju i čuvanju Zajednice športskih udruga
Općine Podstrana, OIB:57821055784, Mile Gojsalić 4, 21312 bez naknade.
S ciljem istraživanja, čuvanja, razvijanja i promicanja narodnog i kulturnog identiteta u područjima
umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštava, gospodarskog i javnog života Općine Podstrana,
prostor iz članka 1. ove Odluke i dalje ostaje na korištenju i čuvanju Ogranku Matice Hrvatske u Podstrani
OIB: 83370422308, Jurasova 2, Podstrana bez naknade.
Članak 4.
Prostorom iz čl. 1. ove Odluke, osim kancelarijske prostorije kojom se samostalno koristi Zajednica
športskih udruga Općine Podstrana, smiju se koristiti i ostale udruge sa područja Općine Podstrana prema
dogovoru sa Zajednicom športskih udruga Općine Podstrana i Ogrankom Matice Hrvatske u Podstrani, a
sve sukladno rasporedu korištenja koji se nalazi na svima dostupnom mjestu.
Članak 5.
Prostor opisan u članku 1. ove Odluke daje se na korištenje i čuvanje do opoziva. Navedeni prostor
ne smije se davati u podzakup ili uporabu trećoj osobi bez izričite suglasnosti Općine Podstrana.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Podstrana.
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Predsjednica
Općinskog vijeća:
Gordana Božiković

07. rujna 2016

Broj 19/2016

Na temelju članka 52. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (''Narodne novine'' broj
153/09, 90/11, 56/13, 154/14) i članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana''
7/13) Općinsko Vijeće Općine Podstrana, na 48. sjednici održanoj dana 6. rujna 2016. godine donosi:

ODLUKU
o prikupljanju (izdvajanju) naknade za razvoj za pripremu realizacije projekta
Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Aglomeracije Split – Solin s Aglomeracijom Podstrana
Članak 1.
Općinsko vijeće ovom Odlukom utvrđuje da se od postojeće naknade za razvoj utvrđene Odlukom
o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2016. godinu (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 26/15)
iznos od 1,00 kn/m3 isporučene vodne usluge izdvajati za pripremu realizacije projekta Sustav
vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split – Solin s Aglomeracijom
Podstrana.
Članak 2.
Iznos iz prethodnog članka izdvajati će se od 1. rujna 2016. godine do 31. prosinca 2023. godine.
Općina Podstrana sukladno ovoj Odluci, uvrstiti će izdvajanje iz članka 1. ove Odluke u sve Odluke
o obračunu i naplati naknade za razvoj koje donosi za svaku pojedinu godinu, a sve do 31. prosinca 2023.
godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-16-48
Podstrana, 6. rujna 2016. godine

Predsjednica
Općinskog vijeća:
Gordana Božiković

Na temelju članka 52. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (''Narodne novine'' broj
153/09, 90/11, 56/13, 154/14) i članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana''
7/13) Općinsko Vijeće Općine Podstrana, na 48. sjednici održanoj dana 6. rujna 2016. godine donosi:

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2016. godinu
Članak 1.
U Odluci o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2016. godinu (''Službeni glasnik Općine
Podstrana'' broj 26/15) mijenja se članak 5., tako da isti sada glasi:
''Prihod ostvaren od naknade za razvoj iz članka 2. ove Odluke koristi se na sljedeći način:
- za pripremu realizacije projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Aglomeracije Split – Solin s Aglomeracijom Podstrana,
- za sufinanciranje izgradnje i dovršenje komunalnih vodnih građevina na području Općine,
- 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 od 1. rujna 2016. godine u iznosu od
1,00 kn/m3 isporučene vodne usluge izdvajati će se za pripremu realizacije projekta Sustav vodoopskrbe,
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split – Solin s Aglomeracijom Podstrana.
Preostali prihod ostvaren od naknade za razvoj iz članka 2. ove Odluke u 2016. godini, te
neutrošena sredstva iz prijašnjih razdoblja, odnosno iz razdoblja od 2011. – 2015. godine koristit će se na
sljedeći način:
- izgradnja centralnog sustava odvodnje otpadnih voda, I etapa, I faza ( istočno od HC Lav),
u iznosu od 3.000.000,00 kn,
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- vodoopskrbni sustav u ulici don P. Cara – Gornja Podstrana, u iznosu od 800.000,00 kn,
- izgradnja vodoopskrbnog sustava u Poljičkoj ulici, u iznosu od 350.000,00 kn,
- nabava i montaža hidrostanice u Mislavovoj ulici, u iznosu od 220.000,00 kn,
- fekalna kanalizacija područja Miljevac /Zvonimirova ulica, u iznosu od 350.000,00 kn,
- dogradnja vodoopskrbnog sustava naselja Rudine, u iznosu od 180.000,00 kn,
- rekonstrukcija vodovodne mreže /manji ogranci, u iznosu od 100.000,00 kn,
- rekonstrukcija vodovodnog cjevovoda izvor Mura – staro selo, u iznosu od 200.000,00 kn,
- dogradnja sustava fekalne kanalizacije /manji ogranci, sanacije, u iznosu od 200.000,00 kn.''
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-16-48
Podstrana, 6. rujna 2016. godine

Predsjednica
Općinskog vijeća:
Gordana Božiković

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Općine Podstrana
2. Odluka o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Općine Podstrana
3. Odluka o prikupljanju (izdvajanju) naknade za razvoj za pripremu realizacije
Projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije
Split – Solin s Aglomeracijom Podstrana
4. Izmjene i dopune Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2016. godinu

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana
Glavni i odgovorni urednik: Vitomir Vranković
Telefoni: 021/330-477,021/330-489 - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR 24 2330 0031 8341 0000 6
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