SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE
OPĆ
PODSTRANA
Godina XXI

Podstrana 15.listopada 2014.

Broj 24/2014

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka
lanka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
područne (regionalne) samouprave
("Narodne novine ", broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06,
26/07, 73/08, 25/12), te članka
lanka 31. Statuta Općine
Op ine Podstrana ("Službene glasnik Općine
Op
Podstrana", broj
7/13), Općinsko vijeće Općine
ine Podstrana, na 21. sjednici Općinskog
Op
vijeća
ća održanoj dana 14. listopada 2014.
201
godine, donijelo je

ODLUKU
O PRIREZU POREZU NA DOHODAK OPĆINE
OP INE PODSTRANA
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju
uju se obveznici, stopa te način
na
obračuna i plaćanja
anja prireza porezu na dohodak koji je
vlastiti izvor prihoda Proračuna Općine
ćine Podstrana.
Članak 2.
Prirez porezu na dohodak plaća
ća se po stopi od 8%.
Članak 3.
Obveznici plaćanja
anja prireza porezu na dohodak su fizičke
fizi ke osobe koje imaju prebivalište ili uobičajeno
uobi
boravište na području Općine
ine Podstrana, a obveznici su plaćanja
pla anja poreza na dohodak prema odredbama
odredbam Zakona
o porezu na dohodak.
Članak 4.
Osnovica prireza porezu na dohodak iz članka
č
3. ove odluke je utvrđeni
eni porez na dohodak.
Članak 5.
Prirez porezu na dohodak Općine
ćine Podstrana uplaćuje
upla
se na prijelazni račun
čun poreza i prireza na dohodak
Općina Podstrana broj HR65 1001 0051 7341 1200 8.
Članak 6.
Poslove u vezi s utvrđivanjem
ivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija – Porezna
uprava.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1.
siječnja 2015. godine.
Članak 8.
Ova Odluka ćee se objaviti u »Službenom glasniku Općine
Op
Podstrana«.
Klasa: 021-05/13-01/01
Ur.broj: 2181/02-04/01-14-21
Podstrana, 14. listopada 2014. godine
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Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan, v.r.
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Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
("Narodne novine ", broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06,
26/07, 73/08, 25/12), te članka 31. Statuta Općine Podstrana ("Službene glasnik Općine Podstrana", broj
7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana, na 21. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 14. listopada 2014.
godine, donijelo je

ODLUKU
O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE PODSTRANA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste općinskih poreza Općine Podstrana, stope odnosno visina iznosa
općinskih poreza, kao i način njihovog obračuna i plaćanja.
Članak 2.
Općinski porezi plaćaju se na području Općine Podstrana, sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Zakon), drugih propisa i odredbama ove
Odluke.
II. OPĆINSKI POREZI
Članak 3.
Općinski porezi Općine Podstrana jesu:
1. Prirez porezu na dohodak
2. Porez na potrošnju
3. Porez na kuće za odmor
4. Porez na tvrtku ili naziv
1. Prirez porezu na dohodak
Članak 4.
Prirez porezu na dohodak utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća za porezne obveznike
kojima je prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine Podstrana.
2. Porez na potrošnju
Članak 5.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i ostala žestoka pića),
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.
Obveznik poreza na potrošnju je svaka fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske usluge na
području općine Podstrana.
Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića iz stavka 1. ovoga članka, odnosno cijena po
kojoj se piće prodaje u ugostiteljskom objektu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).
Članak 6.
Stopa poreza na potrošnju određuje se u visini od 3% od osnovice iz članka 5., stavak 3. Ove Odluke.
Članak 7.
Obračunska razdoblja poreza na potrošnju su od prvog do posljednjeg dana u kalendarskom mjesecu.
Ako je porezni obveznik poslovao samo tijekom dijela obračunskog razdoblja, tada je obračunsko
razdoblje jednako razdoblju poslovanja.
Porezni obveznik mora za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu poreza na potrošnju i iskazati je u
prijavi poreza, koja, osim podataka o obvezniku poreza, sadrži i podatke o obračunskom razdoblju, osnovici
poreza, stopi poreza i utvrđenoj obvezi poreza na potrošnju.
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Porezni obveznik mora prijavu poreza na potrošnju dostaviti tijelu iz članka 15. ove Odluke u roku od
deset dana nakon isteka obračunskog razdoblja, te u istom roku platiti obračunati i prijavljeni porez na
potrošnju.
Ako porezni obveznik u propisanom roku ne podnese prijavu, porezna obveza utvrdit će se po
službenoj dužnosti.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 8.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području
općine Podstrana.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski,
osim gospodarstvenih zgrada koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Kućom za odmor smatra se i odmaralište.
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor vlasnik kuće je dužan obvezno dostaviti osobnu
iskaznicu iz koje je vidljivo prebivalište vlasnika kuće, a može dostaviti i predočiti slijedeće dokaze: rješenje o
kategorizaciji objekta za iznajmljivanje, porezno rješenje o utvrđivanju poreza od iznajmljivanja i najma kao i
druge dokaze podobne za ocjenu i utvrđivanje vremena korištenja kuće ili stana u smislu članka 8. stavka 1. i
2. ove Odluke.
Članak 9.
Porez na kuće za odmor ne plaća se:
- na kuće koje služe za obavljanje gospodarske djelatnosti,
- na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja prirodnih nepogoda (poplava, požar,
potres i sl.) te zbog starosti i trošnosti,
- na kuće za odmor dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice,
- na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje
služe za smještaj djece do 15 godina starosti.
Članak 10.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, te po jednom četvornom metru korisne površine kuće za
odmor iznosi 10,00 kuna.
Obveznici poreza na kuće za odmor moraju Poreznoj upravi, podredno, općinskom upravnom tijelu
nadležnom za poslove financija dostaviti podatke o kućama za odmor tj. mjesto gdje se nalaze objekti te
korisnu površinu istih do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuću za odmor ili u roku od 15 dana
od kada je promjena nastala.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.
4. Porez na tvrtku ili naziv
Članak 11.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili
poreza na dohodak, registrirane su za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište, odnosno prebivalište ili
uobičajeno boravište na području općine Podstrana.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su i pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili
poreza na dohodak, registrirane su za obavljanje djelatnosti i imaju poslovne jedinice na području općine
Podstrana.
Osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka koje u svome sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice,
pogone, radionice, prodajna mjesta) obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu koja se nalazi
na području općine Podstrana.
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Članak 12.
Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke osobe u godišnjem iznosu od:
a) poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti u iznosu od 260,00 kuna,
b) rudarstvo i vađenje, prerađivačka industrija, opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija,
opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom, građevinarstvo, trgovina na veliko i na
malo, popravak motornih vozila i motocikala, prijevoz i skladištenje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi, umjetnost, zabava i rekreacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca, ostale uslužne djelatnosti, kao i
sve druge djelatnosti koje nisu posebno navedene ovom Odlukom, u iznosu od 560,00 kuna,
c) djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, financijske djelatnosti i djelatnosti
osiguranja, informacije i komunikacije, poslovanje nekretninama u iznosu od 740,00 kuna.
Poslovne jedinice i pogoni inozemnih pravnih i fizičkih osoba kojima sjedište ili prebivalište ili
uobičajeno boravište nije na području općine Podstrana za svaku poslovnu jedinicu u svom sastavu koja se
nalazi na području općine Podstrana plaćaju 560,00 kn.
Poslovne jedinice i pogoni domaćih pravnih i fizičkih osoba, kojima sjedište ili prebivalište ili uobičajeno
boravište nije na području općine Podstrana za svaku poslovnu jedinicu u svom sastavu koja se nalazi na
području općine Podstrana plaćaju 2.000,00 kn.
Članak 13.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv koji u drugoj polovini godine započnu obavljati djelatnost plaćaju
porez na tvrtku ili naziv u visini od 50 % propisanog iznosa ovom Odlukom.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv koji u prvoj polovini godine prestanu obavljati djelatnost plaćaju
porez na tvrtku ili naziv u visini od 50 % propisanog iznosa ovom Odlukom.
Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku.
Obveznici poreza na tvrtku odnosno naziv dužni su do 31. ožujka tekuće godine, za koju se utvrđuje
porez, Poreznoj upravi dostaviti podatke: tvrtku odnosno naziv, promjenu istih, promjenu broja zaposlenih te
svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza i podataka za dostavu i to u roku od 15 dana od dana upisa
promjena odnosno nastanka druge promjene.
Članak 14.
Pravne i fizičke osobe koje počinju obavljati djelatnost, u prvoj kalendarskoj godini rada oslobađaju se
plaćanja poreza na tvrtku ili naziv.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDE
Članak 15.
Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate općinskih
poreza obavlja Porezna uprava.
Članak 16.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Podstrana
(''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 07/01, ''Narodne novine'' broj 119/01).
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim glasniku Općine Podstrana", a
primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 021-05/13-01/01
Ur.broj: 2181/02-04/01-14-21
Podstrana, 14. listopada 2014. godine
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Tomislav Buljan, v.r.

15. listopada 2014.
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Na temelju clanka 31. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 07/13) Općinsko
vijeće Općine Podstrana je na 21. sjednici odrzanoj dana 14. listopada 2014. godine donijelo:

ODLUKU
o sufinanciranju javnog prijevoza za umirovljenike
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se načini i uvjeti sufinanciranja javnog prijevoza umirovljenicima odnosno
muškarcima starijim od 65 godina i ženam starijima od 60 godina, i to za razdoblje od listopada do prosinca
2014. godine.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje prijevoza ostvaruju osobe koje:
- imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Podstrana,
- nemaju nikakva dugovanja prema Općini Podstrana po niti jednoj osnovi,
Članak 3.
Pravo na besplatan javni prijevoz mogu ostvariti osobe s prebivalištem na području Općine Podstrana
koje su:
- mlađe od 65 godina, odnosno 60 godina, ali su njegovatelji ili skrbnici invalidnim osobama sa 100 %
invalidnošću i osobe s mentalnim oštećenjem zdravlja i oduzetom poslovnom sposobnošću temeljem
rješenja Centra za socijalnu skrb,
- osobe iz članka 1. ove Odluke čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi ne prelaze
iznos od 1.500,00 kuna,
- osobe iz članka 1. ove Odluke sa najmanje 70% invaliditeta.
Članak 4.
Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza uz sudjelovanje u plaćanju troškova mogu ostvariti osobe s
prebivalištem na području Općine Podstrana starije od 65 godina života čiji iznos mirovine, odnosno
primanja, ne prelaze 4.000,00 kuna, ukoliko izvrše jednokratnu godišnju novčanu uplatu u Proračun Općine
Podstrana kako slijedi:
- osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 1.500,00 do 3.000,00 kuna
uplatu u iznosu od 40,00 kuna,
- osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 3.000,00 do 4.000,00 kuna
uplatu u iznosu od 80,00 kuna.
Osobe koje su izvršile jednokratnu uplatu temeljem Odluke o o sufinanciranju javnog prijevoza za
umirovljenike (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 2/14) oslobođene su jednokratnog plaćanja do kraja
prosinca 2014. godine.
Članak 5.
Pravo na besplatan ili sufinanciran prijevoz sukladno odredbama iz članka 3. i 4. ove Odluke imaju
mještani za prijevoz autobusom tvrtke Dare d.o.o. kojima Općina Podstrana odobri besplatan ili sufinanciran
prijevoz prema podnesenim zahtjevima.
Članak 6.
Općina Podstrana sufinancira prijevoz na način da se osobama iz stavka 3. i 4. ove Odluke dodjeli
mjesečna pokazna karta.
Članak 7.
Pravo na besplatni javni prijevoz i troškove prijevoza u kojima sudjeluju jednokratnom uplatom ne
mogu ostvariti umirovljenici koji pored mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj ostvaruju mirovinu
temeljem međunarodnih ugovora, a čiji ukupan iznos prelazi 4.000,00 kuna.
Na umirovljenike koji ostvaruju samo inozemnu mirovinu odnose se isti uvjeti kao i za umirovljenike
koji su mirovinu ostvarili u Republici Hrvatskoj.
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Članak 8.
Ovlašćuje se načelnik Općine Podstrana na zaključenje Ugovora s tvtkom Dare d.o.o. na temelju ove
Odluke i temeljem provedene bagatelne nabave.
Članak 9.
Stupanjem na snahu ove Odluke prestaje važiti Odluke o o sufinanciranju javnog prijevoza za umirovljenike
(''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 2/14).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općina Podstrana".

Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-13-20
Podstrana, 14. listopada 2014. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan, v.r.

Na temelju članka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
("Narodne novine ", broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06,
26/07, 73/08, 25/12), te članka 31. Statuta Općine Podstrana ("Službene glasnik Općine Podstrana", broj
7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana, na 21. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 14. listopada 2014.
godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju na korištenje javnih površina Općine Podstrana

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i postupak davanja javnih površina na korištenje te uvjeti, način
obračuna i naplate naknada za korištenje javnih površina kod postavljanja:
- kioska,
- pokretnih naprava – štandova,
- ugostiteljskih terasa – štekata,
- raznih posuda i spremišta,
- ostalih pokretnih naprava.
Članak 2.
Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se javno-prometne površine utvrđene Odlukom
o komunalnom redu Općine, površine kojima Općina gospodari temeljem pravnog posla, kao i neizgrađeno
zemljište u vlasništvu Općine Podstrana koje se prostorno i namjenski može gospodarski iskoristiti u interesu
Općine Podstrana.
Kiosci, štandovi, štekati i ostale pokretne naprave u smislu ove Odluke su manji montažno –
demontažni objekti ili predmeti odnosno skup predmeta privremenog karaktera.
Nadležni upravni odsjek u smislu ove Odluke je upravni odsjek Općine Podstrana nadležan za
komunalne poslove.
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POSTUPAK DODJELE JAVNIH POVRŠINA

Članak 3.
Kiosci, štandovi i pokretne naprave postavljaju se na javne površine odnosno lokacije u skladu s
ovom Odlukom odnosno Planom rasporeda montažnih objekata kojeg donosi općinski načelnik.
Članak 4.
Javne površine odnosno lokacije dodjeljuju se:
- ili putem javnog natječaja,
- ili neposrednom dodjelom po zahtjevima korisnika.
O vrsti postupka dodjele odlučuje Načelnik posebnim zaključkom.
Javna površina se daje na korištenje na rok od jedne do pet godina, odnosno za razdoblje jedne ili
više sezona, odnosno za dnevno korištenje s ograničenjem do najviše 15 dana.
Dodjela javnih površina na višegodišnje korištenje moguća je samo temeljem javnog natječaja.
a) dodjela javnih površina na temelju javnog natječaja
Članak 5.
Odluku o raspisivanju javnog natječaja sa tekstom natječaja donosi Općinski načelnik.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude zajedno sa redoslijedom najpovoljnijih ponuda za davanje
lokacije u zakup donosi Općinski načelnik.
Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za provođenje javnih natječaja za zakup javnih
površina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kojeg imenuje Općinski načelnik.
Povjerenstvo broji 3 (tri) člana.
Članak 6.
Povjerenstvo provodi postupak natječaja, sačinjava zapisnik o pristiglim ponudama te predlaže
Općinskom načelniku izbor najpovoljnijeg ponuditelja, na temelju najvećeg ponuđenog iznosa i drugih uvjeta.
Općinski načelnik donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja s nalogom nadležnom upravnom
odsjeku o provedbi ove odluke izdavanjem rješenja kojim se javna površina odnosno lokacija daje na
korištenje, odnosno, ako se radi o višegodišnjem zakupu, o sklapanju ugovora o davanju u zakup javne
površine sa najpovoljnijim ponuditeljem.
Članak 7.
Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na službenim internetskim stranicama Općine Podstrana.
Tekst natječaja sadrži:
1. oznaku i površinu lokacije koja se daje u zakup,
2. namjenu i vrijeme na koje se lokacija dodjeluje,
3. odredbu da pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa registriranom
djelatnošću,
4. početni iznos naknade za svaku lokaciju (prema propisanoj tarifi iz ove Odluke),
5. iznos jamčevine za svaku lokaciju,
6. dokaze koji se moraju priložiti uz ponudu,
7. rok za podnošenje ponuda od osam (8) do petnaest (15) dana,
8. vrijeme i mjesto otvaranja ponuda,
9. kriterij za izbor najpovoljnije ponude,
10. pravo prvenstva na natječaju,
11. naslov kojemu se podnosi pisana ponuda i način predaje pisane ponude,
12. odredbu da se sa ponuditeljem za kojeg je utvrđeno da postoje dugovanja prema Općini Podstrana
po bilo kojoj osnovi, njegova ponuda neće razmatrati, kao što se neće razmatrati ni nepotpuna i
nepravodobna ponuda.
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Članak 8.
Pravo prvenstva kod dodjele javnih površina putem natječaja za kioske i štandove pripada
zadnjem korisniku kojem je isteklo vrijeme korištenja odnosno zakupa, koji se javio na natječaj i koji
ispunjava sve uvjete natječaja, ali koji naknadno ispuni i krajni uvjet te prihvati najveći ponuđeni iznos za
lokaciju navedenu u natječaju, a za koju mu je isteklo ugovoreno vrijeme odnosno vrijeme korištenja iz
odobrenja, rješenja, odnosno ugovora.
Članak 9.
Ponude na natječaj upućuju se Povjerenstvu preko pisarnice Općine Podstrana neposredno ili
preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, s naznakom “natječaj za zakup - ne otvaraj".
Članak 10.
Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
- osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi sa registriranom djelatnosti koja se natječe (ime,
prezime, adresa fizičke osobe, preslik osobne iskaznice ili putovnice, naziv i sjedište obrta i
OIB, telefon i žiro-račun odnosno naziv i sjedište pravne osobe i OIB, telefon i žiro-račun),
- oznaku lokacije za koju se daje ponuda na natječaj,
- izvornik (ne stariji od 30 dana) ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne
osobe izvornik ili ovjereni preslik obrtnice, izvadak iz obrtnog registra za fizičku osobu sa
registriranom djelatnosti te izvornik ili ovjereni preslik rješenja o registraciji za udruge
građana,
- tražene dokaze,
- jamstvo za ozbiljnost ponude,
- potvrde o nepostojanju dugovanja prema Općini Podstrana.
Članak 11.
Postupak otvaranja ponuda počinje u vrijeme i na mjestu određenom u tekstu objavljenog natječaja.
Postupku otvaranja ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli ponude ili njihovi
opunomoćeni predstavnici.
Prije otvaranja ponuda zapisnički će se utvrditi:
- prisutnost članova Povjerenstva koje provodi postupak natječaja,
- vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
- je li natječaj propisno objavljen,
- koliko je ponuda predano u roku,
- koji ponuđači, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici prisustvuju otvaranju ponuda.
Članak 12.
Ponude se otvaraju javno, a podaci iz ponude unose se u zapisnik.
Nakon što se ponude otvore, utvrđuje se dokumentacija koja je prilog ponudi.
Članak 13.
Općinski načelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, ako je to u javnom interesu
odnosno interesu Općine Podstrana.
Članak 14.
Ako dva ili više ponuditelja ponude isti iznos, a ne postoji zadnji korisnik, između njih će se odabrati
onaj koji ima duže vrijeme registriranu gospodarsku djelatnost na području Općine Podstrana.
Članak 15.
Svi ponuditelji koji su dostavili ponudu na natječaj bit će obaviješteni o odabiru najpovoljnije ponude
u roku od 15 (petnaest) dana od dana otvaranja ponuda, sa naznakom da na odluku o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja mogu Općinskom vijeću uputiti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana dostave obavijesti.
Odluka Općinskog vijeća po prigovoru na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja smatra se
konačnom.
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Članak 16.
Ponuditeljima koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuditelja jamstvo za ozbiljnost ponude će se
vratiti uplatom na račun ponuditelja najkasnije u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Članak 17.
Na temelju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja nadležni upravni odsjek izdati će korisniku
rješenje o korištenju javne površine, odnosno ako se radi o višegodišnjem zakupu javne površine, općinski
načelnik u ime Općine, sa izabranim ponuditeljem u formi javno bilježničkog akta sklapa ugovor o zakupu
javne površine.
Ugovorom iz stavka 1. ovog članka ugovara se zakup određene lokacije, vrijeme zakupa i visina te
način plaćanja zakupnine, pravo na izmjenu visine zakupnine, razloge za raskid ugovora o zakupu i druge
odredbe propisane Zakonom i ovom Odlukom.
Članak 18.
Rješenje o korištenju javne površine naročito sadrži:
1. naziv fizičke ili pravne osobe te ostale osnovne podatke,
2. naziv lokacije, površinu i namjenu,
3. vrstu kioska, štanda, odnosno pokretne naprave koja se postavlja,
4. odredbu o prestanku važenja odobrenja, obvezi uklanjanja kioska, štanda odnosno
pokretne naprave i dovođenja lokacije u prvobitno stanje,
5. odrednice za obračun, visinu i rokove plaćanja naknada za javnu površinu,
6. ostalo.

b) neposredna dodjela javnih površina (bez javnog natječaja)
Članak 19.
Javne površine za postavu štekata, stolova, stolica, klupa-banaka, montažnih objekata, reklama,
reklamnih panoa, posuda za obuću i odjeću i ostalih pokretnih naprava, kao i površine za održavanje
prezentacija, promocija, manifestacija i sl. daju se na korištenje, u pravilu, neposrednom dodjelom nadležnog
upravnog odsjeka, u skladu s ovom i drugim posebnim odlukama.
U slučaju više zainteresiranih korisnika za istu površinu ili lokaciju, po odluci općinskog načelnika
može se provesti javni natječaj i u slučajevima iz prethodnog stavka.
Za provođenje natječaja vrijede odredbe članaka 5. do 18. ove Odluke.

Članak 20.
Zahtjev za postavljanje na javnu površinu pokretnih naprava i sl. podnosi se Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Podstrana, odsjeku nadležnom za komunalne poslove.
U zahtjevu je potrebno navesti lokaciju i površinu na koju bi se postavila pokretna naprava, svrhu
odnosno namjenu i rok korištenja.
Uz zahtjev treba priložiti:
- skicu ili fotografiju pokretne naprave i tehnički opis,
- osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi sa registriranom djelatnosti (ime, prezime, adresa fizičke
osobe, naziv i sjedište obrta i OIB, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i OIB, telefon i žiro-račun),
- izvornik (ne stariji od 30 dana) ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe
izvornik ili ovjereni preslik obrtnice, izvadak iz obrtnog registra za fizičku osobu sa registriranom djelatnosti
te izvornik ili ovjereni preslik rješenja o registraciji za udruge građana, sve sa sjedištima obrta, pravne osobe
ili udruge građana sa područja Općine Podstrana.
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Članak 21.
Pokretna naprava postavlja se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispuni svrhu i namjenu za koju
se koristi.
Pokretna naprava može se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog
toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti
estetski i opći izgled toga mjesta.
Članak 22.
Prava i obveze korisnika javne površine utvrđuju se rješenjem odsjeka nadležnog za komunalne
poslove temeljem zahtjeva korisnika, zapisnika komunalnog redara Općine Podstrana i skice javne površine
(lokacije) koja se daje na korištenje.
Odobrenje iz prethodnog stavka ima isti sadržaj kao i odobrenje iz članka 18. ove Odluke.
III.

STUPANJE U PRAVA I OBVEZE DOSADAŠNJEG KORISNIKA

Članak 23.
Po zahtjevu korisnika javne površine Općinski načelnik odobrava stupanje u prava i obveze
dosadašnjeg korisnika odnosno zakupnika sljedećim osobama:
- supružniku, djeci, usvojeniku i potomku i to pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio
dosadašnji korisnik,
- pravnom slijedniku dosadašnjeg korisnika,
- trećoj osobi, ukoliko se radi o ozbiljnijem poremećaju u poslovanju dosadašnjeg korisnika, zbog čega
je kiosk odnosno druga pokretna naprava prodana.
Općinski načelnik će odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg korisnika, fizičkoj odnosno
pravnoj osobi i u drugim slučajevima ako je to u interesu Općine.
Ustupanje se ne može odobriti za vrijeme prve godine korištenja javne površine.
Ustupanje se neće odobriti ni ukoliko dosadašnji i novi korisnik nemaju podmirene sve dospjele obveze
prema Općini Podstrana.
Korisnik odnosno zakupac javnu površinu ne može drugom davati na korištenje odnosno u podzakup.
IV.

UKIDANJE RJEŠENJA

Članak 24.
Nadležni upravni odsjek donijet će rješenje o ukidanju rješenja o korištenju javne površine ako i nakon
pisane opomene korisnik:
1.
ne postavi napravu prema odobrenju nadležnoga upravnog odsjeka, odnosno prestane koristiti javnu
površinu za vrijeme roka na koji je odobrena,
2.
ne plati naknadu za korištenje 15 dana od dana dostave opomene,
3.
bez odobrenja zauzme neodobrenu javnu površinu ili poveća odnosno nadogradi pokretnu napravu,
4.
ako obavljanjem djelatnosti remeti javni red i mir ili krši odredbe o komunalnom redu,
5.
u slučaju privođenja zemljišta drugoj namjeni ili uređivanja zemljišta,
6.
u slučaju da na bilo koji način prenese prava iz rješenja ili ugovora na treće osobe bez propisanog
odobrenja Općine,
7.
ne pridržava se ostalih odredbi rješenja.
Ako nadležno tijelo donese rješenje o ukidanju odobrenja o korištenju iz razloga navedenih u stavku 1.
ovoga članka, korisnik nema pravo tražiti zamjensku lokaciju, niti naknadu štete.
Članak 25.
Donošenjem rješenja o ukidanju rješenja o korištenju javne površine, korisnik je dužan ukloniti kiosk,
odnosno pokretnu napravu, te druge građevine i instalacije o svom trošku, a javnu površinu predati u posjed
Općini slobodnu od osoba i stvari.
Ako zakupnik sam ne ukloni kiosk, odnosno pokretnu napravu iz stavka 1. ovog članka, o njegovu će
ih trošku ukloniti Vlastiti komunalni pogon Općine Podstrana.
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V. NAKNADA NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 26.
Naknada za korištenje javnih površina rješenjem se obračunava u pravilu za vrijeme cijele godine, s
dospijećem u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.
Određene javne površine se izuzetno mogu koristiti i samo sezonski prema posebnom planu korištenja
javnih površina.
Članak 27.
Ljetnom sezonom smatra se razdoblje od 01. svibnja do 30. rujna. Zimskim dijelom godine smatra se
razdoblje od 1. siječnja do 30. travnja te od 1. listopada do 31. prosinca.
Naknada se plaća u iznosu utvrđenom za razdoblje u kojem se javna površina koristi bez obzira na
broj mjeseci korištenja iste.
Sezonsko korištenje javnih površina plaća se putem predujma.
Članak 28.
Za korištenje javnih površina kao ugostiteljskih terasa (tzv. štekati), odnosno za postavljanje klupa,
stolova, stolica, žardinjera i sl., kao i izložbenih prostora, plaća se naknada prema odobrenoj površini i to:
− po l m² javne površine ..................……………………….............. 400,00 kn godišnje
Članak 29.
Za korištenje javnih površina radi postavljanja kioska za prodaju tiskovina, duhana, suvenira i druge
razne robe, kioska voća, povrća i cvijeća, kao i ugostiteljskih kioska i šankova, na cijelom području Općine
Podstrana plaća se naknada od 12.000,00 kn godišnje po kiosku koji mora biti površine do 12 m2 i izgledati
sukladno Odluci o izgledu pomićnih objekata na području Općine Podstrana.
Ukoliko se pored kioska, poslovnog prostora ili šanka koristi i štekat odnosno izložbeni
prostor, naknada za štekat i izložbeni prostor se plaća 400,00 kn/m2.
Na izložbenom prostoru odnosno na prostoru izvan kioska trgovačke namjene nije dozvoljeno
držati prodaju pića, kave i ostalih napitaka (rashladni uređaji i sl.).
Članak 30.
Korištenje javnih površina radi postavljanja kioska za prodaju tiskovina, duhana, suvenira i druge
razne robe, kioska voća, povrća i cvijeća, kao i ugostiteljskih kioska i šankova može se posebno
odobriti i sezonski, te se u tom slučaju za ljetnu sezonu za kiosk plaća naknada od 6.000,00 kn za ljetni dio
godine, dok se za zimski dio godine plaća 4.000,00 kn za kiosk.

-

Članak 31.
Za korištenje javnih površina za vrijeme ljetne sezone na području Općine plaća se naknada:
za postavljanje konzervatora za industrijski sladoled do 2 m2…………
2.500,00 kn
2
za postavljanje aparata za prodaju tekućeg sladoleda do 2 m …......
2.500,00 kn
za postavljanje prodajne vitrine sladoleda do 2 m2 …………………...
1.500,00 kn
za postavljanje aparata za prodaju bezalkoholnih pića do 2 m2 …....
1.000,00 kn
2
za postavljanje aparata za prodaju plodina i slastica do 2 m …........
1.000,00 kn

Postavljanje aparata za prodaju bezalkoholnih pića, odnosno frižidera ili bilo kakve druge
pokretne naprave za prodaju pića, moguće je samo u sklopu odobrene javne površine uz poslovni prostor
odnosno kiosk ugostiteljske namjene.
Kod postavljanja aparata iz stavka 1. ovog članka, unutar odobrene površine štekata, ne umanjuje
se veličina štekata već se umanjuje naknada po aparatu za 25%.
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-

Članak 32.
Za korištenje javnih površina za vrijeme ljetne sezone na području Općine plaća se naknada:
za postavljanje trampulina, po 1 m²…………………………………….
180,00 kn
za uređaje i objekte za sportske igre i zabavu, po 1 m2…………….
260,00 kn
za postavljanje parka zabavnih aparata, luna parka, po 1 m²…………
160,00 kn
za postavljanje objekata za igre na vodi, po 1 m² ……………………..
260,00 kn

-

Članak 33.
Za korištenje javnih površina za vrijeme ljetne sezone na području Općine plaća se naknada:
za iznajmljivanje bicikla po komadu ……………….……………….
200,00 kn
za iznajmljivanje mopeda po komadu ………………………………
400,00 kn
za iznajmljivanje vozila po komadu …………………………….…..
1.000,00 kn
za pojedinačno postavljanje zabavnih aparata, po komadu ................. ...
2.000,00 kn

Članak 34.
Za korištenje javnih površina na području Općine, ograničenog trajanja do najviše 15 dana, radi
obavljanja prodaje raznih predmeta sa štanda i pružanja drugih usluga sa štanda, plaća se naknada u iznosu
od 150,00 kn po 1 m² na dan.
Za korištenje javnih površina preko 15 dana naknada se plaća sezonski odnosno godišnje po 1 m².
Za ambulantnu prodaju razne robe na području Općine Podstrana plaća se naknada u iznosu od 200,00
kn po danu. Ambulantnom prodajom smatra se trgovina na malo putem pokretnih prodavača (ulični prodavači s
kolicima i dr.).
Za vrijeme zimskog perioda godine, posebnim zaključkom općinskog načelnika, može se odobriti i do
30 dana privremenog korištenja te naknada na dnevno korištenje javnih površina do 50 % popusta (Božićni
sajam i slične manifestacije).
Članak 35.
Za postavljanje reklama na javnim površinama kao i za iznajmljivanje reklamnog prostora na oglasnim
panoima ili sličnim napravama plaća se naknada:
- prema veličini reklame (plošno prema javnoj površini) do 1 m²………..
1.500,00 kn
Za postavljanje putokaza na javnim površinama plaća se naknada, po kom..... 200,00 kn
Članak 36.
Za korištenje javnih površina radi prigodne prodaje u vrijeme određenih blagdana, naknada se plaća:
- za prodaju krizantema i drugog cvijeća, po danu korištenja, do 3 m2 ……….. 50,00 kn
- za prodaju jelki, božićnih drvaca, po danu korištenja, do 200 m2 …………... 100,00 kn
- za prodaju adventskih vijenčića, po danu korištenja, do 3 m2 ………...……
50,00 kn
Članak 37.
Za korištenje javnih površina radi prezentacije, promocije odnosno izložbe automobila i drugih
proizvodnih i trgovačkih artikala, financijskih, osiguravateljskih usluga i slično, plaća se naknada po svakom
danu zauzete javne površine, po 1m2 ……………………………... 5,00 kn
Korištenje prostora Općine radi snimanja filma, serije, tv reklame, spota i sl. plaća se naknada po danu
snimanja …………………………………………………. 1.000,00 kn.
U slučaju da se ugovorom odredi da će se općina Podstrana navesti prilikom emitiranja filma, serije, tv
reklame, spota i sl. korisnik se oslobađa plaćanja naknade.
Članak 38.
Za privremeno zauzimanje javnih površina za potrebe gradilišta, za privremeno smještanje glomaznog
otpada, građevinskog materijala, ambalaže, vozila, plovila i sl., plaća se naknada:
− za svaki dan korištenja, do 1m² ………………………….. 15,00 kn
− za svaki dan preko dopuštenog roka, po m² ……………… 30,00 kn
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OBRAČUN I NAPLATA NAKNADA

Članak 39.
Obračun i naplata naknada temeljem ove Odluke vrši se rješenjem odsjeka nadležnog za komunalne
poslove, dok naplatu i kontrolu naplate naknada obavlja Odsjek za financije.
Članak 40.
Sredstva prikupljena od predmetnih naknada utrošiti će se za održavanje komunalne infrastrukture.

VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.
Za postavljanje pokretne naprave na nekretninama u privatnom vlasništvu uz javnu površinu potrebna
je suglasnost nadležnog upravnog odsjeka.
Kiosci odnosno ostale pokretne naprave postavljeni na javne površine kao i na zemljišta i objekte uz
javne površine suprotno odredbama ove odluke moraju se odmah ukloniti.
Protupravno postavljeni predmeti uklonit će se o trošku vlasnika, odnosno korisnika preko treće
osobe.
Prisilno uklonjeni predmet odvozi se u odgovarajuće skladište o čemu je komunalni redar dužan
obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik ne preuzme predmet u roku od 8 dana od primitka obavijesti, uz predočenje
dokaza o podmirenim troškovima uklanjanja i čuvanja (skladištenja) predmeta, predmet će biti prodan na
javnoj dražbi.
Članak 42.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visni naknade za zakup javne površine i
neizgrađenog građevinskog zemljišta za blagdane i ljetne manifestacije („Službeni glasnik Općine Podstrana“
broj: 18/2013).
Članak 43.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Klasa: 021-05/13-01/01
Ur.broj: 2181/02-04/01-14-21
Podstrana, 14. listopada 2014. godine

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan, v.r.
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 7/13),
Općinsko vijeće Općine Podstrana na 21. sjednici održanoj dana 14. listopada 2014. godine donosi:

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Ne prihvaća se ponuda Joze Šarića za otkupom stana označenog kao čest. zem. 1245/1 K.O. Donja
Podstrana.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-14-21
Podstrana, 14. listopada 2014. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 7/13),
Općinsko vijeće Općine Podstrana na 21. sjednici održanoj dana 14. listopada 2014. godine donosi:

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Dodjeljuje se donacija u iznosu od 30.000,00 kuna za pomoć pri uređenju župnog ureda Sv. Ivana
Krstitelja u Dicmu, Krušvar.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-14-21
Podstrana, 14. listopada 2014. godine
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Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan, v.r.

15. listopada 2014.

Broj 24/2014

NAČELNIK
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine''
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 46. Statuta Općine
Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 7/13), općinski načelnik dana 15. listopada 2014. godine,
donosi:
IZMJENE PRAVILNIKA
o načinu i uvjetima stipendiranja studenata općine Podstrana
Članak 1.
U Pravilniku o načinu i uvjetima stipendiranja studenata općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine
Podstrana'' broj 30/13) mijenja se u članku 7. stavak 2. tako da isti sada glasi:
''Pored navedenih uvjeta nužno je ispuniti i sljedeći uvjet:
Redoviti studenti druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog
studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija mora ostvariti prosjek ocjena najmanje
3,00 na prethodnoj godini studija.''
Članak 2.
U članku 8. mijenja se stavak 2. tako da isti sada glasi:
''Pored navedenih uvjeta nužno je ispuniti i sljedeći uvjet:
Redoviti studenti druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog
studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija mora ostvariti prosjek ocjena najmanje
2,00 na prethodnoj godini studija.''
Članak 3.
U članku 9. mijenja se stavak 1. tako da isti sada glasi:
''Visina stipendija za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine
diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija koji studiraju na području
ili izvan područja Republike Hrvatske, a ostvarili su prosjek ocjena:
- od 3,00 do 4,60 visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kuna,
- od 4,61 do 5,00 visina mjesečne stipendije iznosi 1.000,00 kuna,''
Članak 4.
U članku 9. mijenja se stavak 1. tako da isti sada glasi:
''Visina stipendija za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine
diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija iz socijalno ugroženih
obitelji, koji studiraju na području ili izvan područja Republike Hrvatske, a ostvarili su prosjek ocjena:
- od 2,00 do 4,50 visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kuna,
- od 4,51 do 5,00 visina mjesečne stipendije iznosi 1.000,00 kuna.''
Članak 5.
Ove Izmjene Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave danom u Službenom glasniku
Općine Podstrana.

KLASA: 604-02/14-01/01
URBROJ: 2181/02-02/03-14-1
Podstrana, 15. listopada 2014. godine
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NAČELNIK:
Mladen Bartulović, dipl. krim.
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15. listopada 2014.

Broj 24/2014

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Podstrana
2. Odluka o općinskim porezima Općine Podstrana
3. Odluka o sufinanciranju javnog prijevoza za umirovljenike
4. Odluka o davanju na korištenje javnih površina Općine Podstrana
5. Zaključak o neprihvaćanju ponude za otkupom stana
6. Zaključak o dodjeli donacije

NAČELNIK
1. Izmjene pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata općine Podstrana

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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