SLUŽBENI GLASNIK
OPĆ
OPĆINE
PODSTRANA
Godina XXII

Podstrana ,23. prosinca 2015.

Broj 26/2015

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka
lanka 31. Statuta Općine
Op
Podstrana (''Službeni glasnik Općine
ćine Podstrana'', broj 7/13)
Općinsko vijeće Općine
ine Podstrana na 37. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2015. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju zamjenskog prostora
p
Članak 1.
Stavlja se izvan snage Odluka o davanju zamjenskog prostora ordinaciji dr. Brune Ćićerića
(''Službeni glasnik Općine
ine Podstrana'' broj 22/15).
Članak 2.
Ovaj Zaključak
ak stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Op
Podstrana''.

Klasa: 021-05/13-01/01
01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-15-37
37
Podstrana, 3. prosinca 2015. godine

Predsjednica
Općinskog vijeća:
Gordana Božiković

Na temelju članka 31. Statuta Općine
Op
Podstrana (''Službeni glasnik Općine
ćine Podstrana'', broj 7/13)
Općinsko vijeće Općine
ine Podstrana na 38. sjednici održanoj dana 22.
22 prosinca 2015. godine donosi
donos

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za korištenje autobusnih stajališta
na području općine Podstrana
Članak 1.
Daje se suglasnost i odobrava korištenje autobusnih stajališta na području
području općine
op
Podstrana tvrtki
Promet d.o.o., OIB: 13421314997, Hercegovačka
Hercegova
20, Split.
Članak 2.
Suglasnost i odobrenje iz članka 1. ovog Zaključka
Zaklju ka može se opozvati u svako vrijeme.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom
Službenom glasniku Općine
Op
Podstrana''.

Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-15-38
Podstrana, 22. prosinca 2015. godine
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE
OP
PODSTRANA

Predsjednica
Općinskog vijeća:
Gordana Božiković
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Na temelju članka 35. 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, 94/13) i
članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 7/13), Općinsko vijeće
Općine Podstrana na 38. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015. godine donosi:

ODLUKU
o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje davanje u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana koji se nalazi
na kat. čest. 4277 K.O. Donja Podstrana, anagrafske oznake: Kaštelančićeva 1, tzv. zgrada ambulante i
DVD-a.
Hrvatsko katoličko glazbeno društvo Podstrana, koje od ranije koristi navedeni prostor je suglasno
da se dio predmetnog prostora daje u zakup Dr. Brunu Čičeriću (u daljnjem tekstu: Zakupnik).
Prostor koji se daje u zakup Zakupniku nalazi se na I katu zgrade, te se sastoji od prostorija za
probe koji će se prenamijeniti u ordinaciju, ukupne površine od 17,58 m2.
U zakup se daju i prostorije koje će Zakupnik koristiti zajedno s Hrvatskim katoličkim glazbenim
društvom Podstrana, i to: kancelarija ukupne površine od 11,12 m2, prostor čajne kuhinje i sanitarnog
čvora ukupne površine 10,75 m2, te prostor hodnika ukupne površine 14,40 m2.
Članak 2.
Prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup Dr. Brunu Čičeriću, spec. med. rada, OIB:
71174890592, iz Podstrane, Kaštelančićeva 1, za obavljanje registrirane djelatnosti.
Članak 3.
Zakupnik je obvezan za korištenje Prostora iz članka 1. ove Odluke plaćati zakupninu u visini od
30,00 kuna/m2 mjesečno, dok će za prostorije koje koristi zajednički sa Hrvatskim katoličkim glazbenim
društvom plaćati 15,00 kn/m2.
Članak 4.
Prostor opisan u članku 1. ove Odluke se daje u zakup na određeno vrijeme u trajanju do 30. travnja
2020. godine, odnosno za preostalo vrijeme trajanja prethodno sklopljenog Ugovora o zakupu poslovnog
prostora sa Zakupnikom.
Protekom roka iz stavka 2. ovog članka Zakupnik je dužan osloboditi prostor u vlasništvu Općine
Podstrana od osoba i stvari, te ga predati Općini Podstrana.
Zakupnik je obvezan snositi sve troškove tekućeg održavanja Prostora.
Zakupnik ne smije Prostor davati u podzakup ili uporabu trećoj osobi bez izričite suglasnosti
Općine Podstrana.
Članak 5.
Prostor se daje u zakup u stanju u kojem je viđen.
Za sva ulaganja u prostor Zakupnik mora ishodovati prethodnu suglasnost nadležnog tijela Općine
Podstrana.
Sva u ulaganju u prostor ili eventualnu adaptaciju Prostora Zakupnik je obvezan izvesti o vlastitom
trošku, bez prava na povrat uloženih sredstava.
U slučaju prestanka ili po isteku Ugovora o zakupu, Zakupnik ga je obvezan vratiti Općini
Podstrana, slobodan od osoba i stvari, u stanju predaje.
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Članak 6.
Općina Podstrana može u svakom trenutku otkazati Ugovor o zakupu Prostora bez navođenja
razloga uz otkazni rok od 30 (trideset) dana.
Članak 7.
Ugovor o zakupu Prostora pripremit će Upravni odjel za pravne poslove i strateško upravljanje, a
isti potpisuje i ovjerava općinski načelnik.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se Službenom glasniku Općine Podstrana.

Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-15-38
Podstrana, 22. prosinca 2015. godine

Predsjednica
Općinskog vijeća:
Gordana Božiković

Na temelju članka 52., članka 56. i članka 89. 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 38. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015.
godine donosi:

ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2016. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće ovom Odlukom utvrđuje 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 tvrtka 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 uređen 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.
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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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 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 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,
- 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 600.000,00 kn,
- nabava i montaža hidrostanice u Mislavovoj ulici, u iznosu od 220.000,00 kn,
- fekalna kanalizacija područja Miljevac /Zvonimirova ulica, u iznosu od 600.000,00 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 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 određen 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 8.
Namjenu određenu u članku 5. stavak 2. ove Odluke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split kao
isporučitelj usluge dužan je izvršiti do 31. prosinca 2015. godine.
Članak 9.
Ukoliko se iz opravdanih razloga poslovi ne izvrše do roka određenog u članku 8. ove Odluke
sredstva se prenose u sljedeću godinu, te se trebaju upotrijebiti na način određen ovom i prethodnim
odlukama.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-15-38
Podstrana, 22. prosinca 2015. godine
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NAČELNIK
Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/13) i Odluke o
socijalnoj skrbi Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/15), Općinski načelnik dana
17. prosinca 2015. godine donosi sljedeći

Z a k lj u č a k
o dodjeli stipendija u 2016.godini
Članak 1.
Temeljem rezultata raspisanog Natječaja za dodjelu stipendija u 2016. godini (od 02.studenog 2015. god.),
Općina Podstrana će u 2016. godini dodijeliti 128 stipendija
Članak 2.
Prema kriteriju izvrsnosti studiranja Općina Podstrana će dodijeliti 114 stipendija, od čega 19 stipendija u
iznosu od 800,00 kn za ostvareni prosjek ocjena veći od 4,61 dok će se za prosjek manji od 4,61 dodijeliti
95 stipendija u iznosu od 500,00 kn.
Prema kriteriju socijalnog statusa Općina Podstrana će dodijeliti ukupno 14 stipendija, od čega 1 stipendiju
u iznosu od 800,00 kn za ostvareni prosjek veći od 4,51 dok će se dodijeliti 13 stipendija u iznosu od
500,00 kn za ostvareni prosjek manji od 4,51.
Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.
KLASA: 604-01/15-01/01
URBROJ: 2181/02-02/03-15-141
Podstrana, 17. prosinca 2015.godine

Načelnik
Mladen Bartulović, dipl.krim

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine''
broj 82/15) i članka 46. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj: 7/13)
načelnik Općine Podstrana dana 15. prosinca 2015. godine donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Podstrana u 2016. godini.
Članak 2.
Jedinice lokalne samouprave dužne su konstantno provoditi edukaciju i osposobljavanje članova Civilne
zaštite kako bi se oformio efikasan sustav Civilne zaštite. Takav sustav će koordinacijom raspoloživih
resursa zajednice biti sposoban odgovoriti potrebama u zaštiti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša u ugrozama, stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva, a prema potrebi pružiti pomoć
drugim ili primiti pomoć od drugih jedinica lokalne samouprave.
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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Tema vježbe:

Angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju potresa

Cilj i zadaća vježbe:

Opći cilj pokazne vježbe je provjera spremnosti i osposobljenosti
sudionika vježbe, a posebni ciljevi su praktičnim radom na terenu
provjeriti razine osposobljenosti operativnih snaga i pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje

Scenarij vježbe:

Scenarij i razrada vježbe izraditi će se u suradnji sa svim sudionicima
vježbe te će se pravovremeno dostaviti istim
- stožer Civilne zaštite – Općine Podstrana
- postrojba opće namjene civilne zaštite

Snage u organizaciji
pripreme i
izvođenja vježbe

- povjerenici i zamjenici povjerenika
- Crveni Križ Općine Podstrana
- DVD Podstrana
- Zavod za hitnu medicinsku pomoć – Split

Broj sudionika

50

Vrijeme trajanja
vježbe

3 sata

Troškovi vježbe

13.000,00 kuna

Period održavanja
vježbe

listopad 2016. godine

Članak 3.
Vježbe određene ovom Odlukom odraditi će se sukladno važećim propisima i Statutom Općine
Podstrana.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objaviti će se u ''Službenom glasniku
Općine Podstrana''.

Klasa: 080-01/15-01/4
Urbroj: 2181/02-02/03-15-1
Podstrana, 15. prosinca 2015. godine
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Općinski načelnik:
Mladen Bartulović, dipl.krim.
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SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE
1. Zaključak o davanju zamjenskog prostora
2. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje autobusnih stajališta na području
općine Podstrana
3. Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana
4. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2016. godinu

NAČELNIK
1. Zaključak o dodjeli stipendija u 2016. godini
2. Odluka o donošenju Plana vježbi civilne zaštite na području Općine Podstrana
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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