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Broj 27/2017

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka
lanka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' broj 157/13, 152/14) i
članka 31. Statuta Općine
ine Podstrana (''Službeni glasnik Općine
Op ine Podstrana'' broj 7/13), Općinsko
Op
Vijeće Općine
ine Podstrana na 5. sjednici održanoj dana 11. listopada 2017. godine donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi Općine
Op
Podstrana

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju
uju prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina
Op ina Podstrana, korisnici
prava iz socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.
II.

KORISNICI PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 2.
Korisnik prava iz socijalne skrbi je samac ili član kućanstva
anstva koji nemaju dovoljno sredstava za
podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti
mogu nosti ostvariti ih svojim radom ili
prihodom od imovine ili iz drugih izvora, umirovljenici, učenici,
u
ci, studenti, osobe s invaliditetom,
roditelji novorođene
ene djece te druge osobe određene
odre ene Zakonom o socijalnoj skrbi.
Korisnik prava iz socijalne skrbi utvrđene
utvr ene ovom Odlukom može biti hrvatski državljanin koji
ima prebivalište na području općine
ćine Podstrana.
Iznimno, korisnik prava iz socijalne skrbi može biti i strani državljanin ili osoba bez
državljanstva sa stalnim boravištem na području
podru
općine
ine Podstrana, ako to zahtijevaju izvanredne
životne okolnosti u kojima su se te osobe našle.
III.

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
S

Članak 3.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena
đena
ena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine
Op
Podstrana,
ako je zakonom ili drugim propisom određeno
odre eno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret
Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih
fizi
osoba.
Članak 4.
Utvrđuju
uju se prava iz socijalne skrbi za područje
podru općine
ine Podstrana kako slijedi:
1.
Poklon novorođenoj
đenoj djeci
2.
Sufinanciranje troškova programa dječjih
dje
vrtića
3.
Sufinanciranje pomoćnika
pomo
u nastavi i predškolskom odgoju
4.
Sufinanciranje troškova programa
programa produženog boravka djeteta u školi
5.
Pomoć u školovanju učenika
u
– sufinanciranje udžbenika
6.
Stipendiranje
7.
Naknade troškova prijevoza
8.
Jednokratne novčane
čane pomoći
pomo
9.
Pomoć za ogrijev socijalno ugroženim obiteljima
10.
Pomoćii u hrani i osnovnim životnim potrebštinama
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1. Poklon novorođenoj djeci
Članak 5.
Pravo na novčanu pomoć, kao poklon novorođenom djetetu, može ostvariti i koristiti roditelj:
•
koji je državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem u Općini
Podstrana,
•
ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Općini Podstrana ili ako je drugi
roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Općini Podstrana, u vrijeme
podnošenja zahtjeva,
•
samohrani roditelj s prebivalištem na području Općine Podstrana.
Članak 6.
Sredstva novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Podstrana.
Visina novčane pomoći iznosi:
•
za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva - 1.500,00 kuna,
•
za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva - 2.000,00 kuna,
•
za treće dijete roditelja podnositelja zahtjeva – 3.000,00 kuna,
•
za četvrto i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva – 4.000,00 kuna.
Iznos novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njim
žive u zajedničkom kućanstvu te roditelja kojemu su djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem
pravomoćne presude o razvodu braka.
Članak 7.
Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se Odjelu nadležnom za poslove socijalne skrbi
u roku od devet (9) mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.
Posvojitelj ili udomitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete iz ove odluke može podnijeti
zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u roku od devet (9) mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o
posvojenju.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći, roditelj podnositelj zahtjeva
dužan je priložiti:
1)
Izvadak iz matice rođenih novorođenog djeteta,
2)
Kopiju žiro ili tekućeg računa na koji se isplaćuje naknada za opremu
novorođenog dijeteta,
3)
Dokaze o broju malodobne djece koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu te
koja su mu dodijeljena na brigu i skrb,
4)
Dokaze o prijavljenom prebivalištu oba roditelja u Općini Podstrana, odnosno
privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranca u Općini Podstrana,
5)
Prema potrebi, mogu se zahtijevati i drugi dokazi.
Rješenje o pravu na novčanu pomoć i o njezinu iznosu donosi se u roku od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva s potpunom dokumentacijom.
2. Sufinanciranje troškova programa dječjih vrtića
Članak 8.
Do kraja svake proračunske godine, Općinsko vijeće Općine Podstrana utvrđuje Program javnih
potreba u predškolskom odgoju cjelokupne mreže dječjih vrtića za područje Općine Podstrana
sukladno kojem se vrši sufinanciranje istih.
Korisnici prava sufinanciranja su roditelji upisane djece u tekuću godinu, temeljem potpisanog
Ugovora s Vrtićem.
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Članak 9.
Dječji vrtići u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba te vjerskih zajednica dužni su unutarnje
ustrojstvo, opseg obuhvata djece, vrste i oblike pojedinih programa, radno vrijeme i uređenje
utvrditi sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i Državnim pedagoškim
standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.
Broj djece u odgojnoj skupini, dob djece u pojedinim odgojnim skupinama, potreban broj i
strukturu zaposlenika, normativ neposrednog rada odgojitelja u skupini te potreban broj stručnih
i ostalih zaposlenika u predškolskoj ustanovi određuje se u skladu s Državnim pedagoškim
standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.
Članak 10.
Općina Podstrana sufinancira cijenu redovitog programa Vrtića mjesečno, za svako dijete,
iznosom predviđenim Proračunom za tekuću godinu. Pravo na sufinanciranje ima dijete koje
pohađa Vrtić u Općini Podstrana te kojemu oba roditelja/staratelja imaju prebivalište na području
Općine Podstrana.
U iznimnim slučajevima, ukoliko jedan od roditelja/skrbnika ima prijavljeno prebivalište izvan
Republike Hrvatske ili ako je jedan roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Općini
Podstrana, roditelj/skrbnik koji sa djetetom živi i prijavljen je u Općini Podstrana također
ostvaruje ista prava.
Članak 11.
Vrtići su obvezni, do kraja tekućeg mjeseca, dostaviti točan broj upisane djece, odnosno prijaviti
svaku promjenu upisane djece.
Za mjesec u kojem Vrtić ne radi isplaćuje se 70% prosječnog mjesečnog iznosa isplaćenog u
prethodnih 6 mjeseci. Sredstva su namijenjena za fiksne troškove, plaće zaposlenika, kreditne
obveze nastale iz osnovne djelatnosti vrtića i sl.
Ukoliko pojedini Vrtić radi (dežura) tijekom ljetnih mjeseci (srpnja i kolovoza), isplaćuje se
redoviti mjesečni iznos za djecu koja pohađaju vrtić, a 70% uplate za preostalu upisanu djecu.
Članak 12.
Općina Podstrana također osigurava, ovisno o mogućnostima Proračuna, sredstva za kupnju
Božićnih poklona svoj djeci kojima sufinancira boravak u Vrtiću, a najviše u visini od 100,00
kuna po djetetu godišnje.
Članak 13.
Općina Podstrana sufinancirat će redoviti program Vrtića mjesečno za svako dijete kojemu oba
roditelja/staratelja zadovoljavaju uvjete iz članka 4. ove Odluke, a koje pohađa Vrtić na području
drugih jedinica lokalne samouprave i to polovicom iznosa koji je određen za sufinanciranje
redovitog programa Vrtića za djecu koja pohađaju Vrtić na području Općine Podstrana.
Članak 14.
Ukoliko Općina, tijekom pedagoške godine, osigura veći iznos za sufinanciranje redovitog
programa Vrtića mjesečno za svako dijete, Vrtić se obvezuje pojedinom djetetu smanjit cijenu
vrtićkog programa koju plaća roditelj za taj uvećani iznos.
Vrtić se obvezuje smanjenje cijene Vrtića regulirati potpisivanjem s roditeljima Dodatka ugovora
u kojem će biti vidljiv iznos povećanog udjela sufinanciranja Općine.
Članak 15.
Općina Podstrana financirat će cijenu vrtića u cijelosti djeci čiji jedan roditelj/staratelj ima 100tno tjelesno oštećenje ili oštećenje organizma, a što će se dokazati preslikom vjerodostojne
dokumentacije.
Članak 16.
Vlasnici Vrtića dužni su na početku svake pedagoške godine, odnosno do kraja mjeseca rujna,
dostaviti Odjelu zaduženom za društvene djelatnosti sve ugovore upisane djece zajedno sa
kopijama osobnih iskaznica oba roditelja/staratelja te važećim cjenikom vrtićkih usluga koje
vrijede za tekuću pedagošku godinu.
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Članak 17.
Ostali materijalni troškovi u predškolskoj ustanovi osiguravaju se iz sredstava sudjelovanja
roditelja/staratelja djece korisnika programa vrtića. Vrtići samostalno utvrđuju visinu
sudjelovanja roditelja/staratelja u cijeni njihovog programa.
Vrtići su obvezni, temeljem ove Odluke, sklopiti Ugovor s roditeljima u kojem mora biti vidljiv
iznos udjela sufinanciranja Općine Podstrana.
Također, Vrtići su obvezni na vrijeme obavijestiti općinskog načelnika o svakom planiranom
povećanju ili smanjenju cijene vrtićkog programa.
Članak 18.
Općina Podstrana je dužna, u suradnji sa Vrtićima, osigurati djeci predškolske dobi koja ne
pohađaju redovni vrtićki program, program male škole (predškole) tijekom proljetnih mjeseci u
trajanju od 150 do 250 sati. Program predškole mora biti verificiran od strane Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta. Isti je besplatan za roditelje/skrbnike djece korisnika te se,
sredstvima iz proračuna Općine Podstrana, financira program jedne odgojne skupine predškole u
visini dvije mjesečne plaće odgojitelja, uz uvjet da skupina ima najmanje 5 djece, te da se taj
program realizira.
Članak 19.
Općinskom načelniku i Odjelu za proračun i financije Vrtići podnose izvješća o radu za proteklu
pedagošku godinu i plan rada s proračunom ustanove za iduću pedagošku godinu najkasnije do
kraja mjeseca rujna tekuće godine.
Članak 20.
Jednom u tijeku pedagoške godine predstavnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti i
Upravnog odjela za proračun i financije Općine Podstrana mogu, bez prethodne najave, izvršiti
nadzor u svim predškolskim ustanovama koje sufinancira Općina i o tome sastaviti zapisnik. U
slučaju pronalaženja nepravilnosti za utvrđenu više fakturiranu vrijednost umanjivat će se uplate
po sljedećim računima ili izdati terećenje za isto.
Članak 21.
Općinski načelnik, na temelju ove Odluke, sklapa ugovor sa Vrtićima o sufinanciranju programa
dječjih vrtića.
Članak 22.
Općina Podstrana će, prije isteka vremena na koji je zaključen ugovor o sufinanciranju privatnih
vrtića, otkazati ugovor:
•
ako ustanova prestane postojati,
•
ako nadležno državno tijelo donese akt o zabrani obavljanja djelatnosti ili
ponuđenih programa trajno ili na vrijeme duže od 45 dana,
•
ako ustanova neopravdano ne obavlja ugovoreni opseg programa duže od 30 dana,
•
ako ustanova, po pravomoćnom nalazu ili rješenju nadležnog tijela, radnicima koji
provode ugovoreni program ne isplaćuje plaću u visini propisanih iznosa i u propisanim
rokovima,
•
ako ustanova pravodobno ne ukloni okolnosti zbog kojih je najmanje pet (5)
korisnika podnijelo opravdane prigovore,
•
ako ne postupi po nalogu nadležnih državnih tijela koja skrbe o zakonitosti rada i
sigurnosti korisnika,
•
ukoliko promijeni cijene programa bez prethodne suglasnosti općinskog vijeća.
•
ako ne postupi u skladu s ovom Odlukom.
Otkazni rok za ugovor o sufinanciranju je 30 dana.
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3. Financiranje pomoćnika u nastavi i predškolskom odgoju
Članak 23.
Općina Podstrana određuje način i visinu isplate sredstava za financiranje pomoćnika u nastavi i
predškolskom odgoju djeci sa poteškoćama u razvoju.
Sredstva se isplaćuju na račun udruge koja organizira rad i obuku pomoćnika u nastavi
odnosno na račun predškolske ustanove koja samostalno organizira rad pomoćnika u
predškolskom odgoju.
Članak 24.
Pravo na financiranje pomoćnika u predškolskom odgoju ostvaruju djeca ako kumulativno
ispunjavaju sljedeće uvjete:
•
da oba roditelja/staratelja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine
Podstrana,
•
u slučaju jednoroditeljskih obitelji, da roditelj/staratelj s kojim dijete živi ima
prijavljeno prebivalište na području Općine Podstrana,
•
da dijete pohađa predškolsku ustanovu,
•
da dijete ima rješenje ili mišljenje ovlaštenog tijela da mu je potreban pomoćnik u
nastavi odnosno u predškolskom odgoju.
Za ostvarivanje prava na financiranje potrebno je priložiti:
1)
Presliku osobne iskaznice oba
roditelja/staratelja,
odnosno u slučaju
jednoroditeljskih obitelji presliku osobne iskaznice roditelja/staratelja s kojim dijete živi,
2)
Rješenje odnosno mišljenje nadležnog tijela o potrebi djeteta za pomoćnikom u
predškolskom odgoju,
3)
Potvrdu da je dijete upisano u predškolsku ustanovu
U iznimnim slučajevima, ukoliko jedan od roditelja/skrbnika ima prijavljeno prebivalište izvan
Republike Hrvatske ili ako je jedan roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Općini
Podstrana, roditelj/skrbnik koji sa djetetom živi i prijavljen je u Općini Podstrana također
ostvaruje ista prava.
Članak 25.
Sukladno proračunskim mogućnostima, Općina Podstrana može financirati i pomoćnike u
nastavi u osnovnoj školi ukoliko se isti nisu u mogućnosti financirati preko programa nadležnog
ministarstva ili osnivača škole, odnosno jedinice regionalne samouprave.
Članak 26.
Općina Podstrana financira potreban broj pomoćnika u nastavi i predškolskom odgoju u tekućoj
pedagoškoj godini, odnosno od mjeseca rujna tekuće godine zaključno s mjesecom
lipnjem/srpnjem sljedeće godine.
Visina sredstava koju Općina Podstrana isplaćuje po svakom pojedinom korisniku određuje se
zaključkom općinskog načelnika, ovisno o potrebama djeteta.

4.
Sufinanciranje troškova cjelodnevne nastave ili produženog boravka
djeteta u školi
Članak 27.
Sufinanciranje školskog programa produženog boravka ili cjelodnevne nastave odnosi se na
učenike osnovne škole od 1. do 3. razreda osnovne škole, a može biti organiziran izvan Općine
Podstrana.
Pravo na sufinanciranje programa produženog boravka ili cjelodnevne nastave za dijete imaju
roditelji koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
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•
da oba roditelja/staratelja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine
Podstrana,
•
u slučaju jednoroditeljskih obitelji, da roditelj/staratelj s kojim dijete živi ima
prijavljeno prebivalište na području Općine Podstrana,
•
da je dijete upisano u navedeni školski program.
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje potrebno je priložiti:
1)
Presliku osobne iskaznice oba
roditelja/staratelja,
odnosno u slučaju
jednoroditeljskih obitelji presliku osobne iskaznice roditelja/staratelja s kojim dijete živi,
2)
Potvrdu da je dijete upisano u program produženog boravka,
3)
Poslovni račun osnovne škole u kojoj je dijete upisano.
Na temelju valjane dokumentacije, zaključkom načelnik odobrava sufinanciranje u iznosu od
350,00 kn mjesečno.
Sufinanciranje ovog programa vrši se putem računa škola u kojima se ostvaruje program za
učenike s područja općine Podstrana.
U iznimnim slučajevima, ukoliko jedan od roditelja/skrbnika ima prijavljeno prebivalište izvan
Republike Hrvatske ili ako je jedan roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Općini
Podstrana, roditelj/skrbnik koji sa djetetom živi i prijavljen je u Općini Podstrana također
ostvaruje ista prava.

5.

Pomoć u školovanju učenika – sufinanciranje kupnje udžbenika

Članak 28.
Općina Podstrana, sukladno proračunskim mogućnostima, određuje uvjete, način i visinu isplate
sredstava za sufinanciranje nabave udžbenika osnovnoškolcima i srednjoškolcima za tekuću
školsku godinu.
Članak 29.
Pravo na novčanu pomoć ili besplatne udžbenike ostvaruju roditelji/staratelji učenika osnovne
škole „Strožanac“ kao i roditelji/staratelji učenika iz Podstrane koji, iz opravdanih razloga,
pohađaju osnovnu školu izvan Općine Podstrana te roditelji/staratelji srednjoškolaca iz
Podstrane.
Članak 30.
Uvjeti, način i visina isplate sredstava za sufinanciranje nabave udžbenika za tekuću školsku
godinu određuju se Odlukom načelnika.

6.

Stipendiranje

Članak 31.
Općina Podstrana određuje uvjete i način dodjele stipendija koje su namijenjene darovitim
studentima, studentima iz socijalno ugroženih obitelji, srednjoškolcima, sportašima te osobama
sa invaliditetom.
Članak 32.
U kategoriji studentskih stipendija Općine Podstrana dodjeljuju se dvije vrste stipendija:
1)
Stipendije prema izvrsnosti studiranja,
2)
Stipendije prema socijalnom statusu,
Student može podnijeti molbu za obje kategorije stipendija, međutim može ostvariti pravo na
dodjelu samo jedne stipendije.
Općina Podstrana može, po posebnim uvjetima, dodijeliti i sljedeće vrste stipendija:
3)
Stipendije sportašima,
4)
Stipendije osobama s invaliditetom.
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Članak 33.
Broj, uvjete i iznos stipendija utvrđuje svake godine načelnik Općine Podstrana Odlukom za
svaku od kategorija stipendija iz članka 32. ove Odluke ovisno o proračunskim mogućnostima.
Stipendija se dodjeljuje temeljem objavljenog Natječaja na službenim stranicama Općine
Podstrana.
Članak 34.
Pravo na stipendiju putem javnog natječaja ostvaruju studenti za vrijeme redovnog obrazovanja i
to od druge godine preddiplomskog studija.
Pravo na stipendiju, pod istim uvjetima, mogu ostvariti studenti koji studiraju izvan Republike
Hrvatske.
Članak 35.
Natječaj za dodjelu stipendija sadrži:
•
opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,
•
vrijeme trajanja natječaja,
•
naziv i adresa tijela kojem se prijava podnosi,
•
rok za podnošenje prijava,
•
rok za objavljivanje rezultata.
Članak 36.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće
uvjete:
•
da su državljani Republike Hrvatske,
•
da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Podstrana,
•
da oba roditelja/staratelja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine
Podstrana,
•
u slučaju jednoroditeljskih obitelji da roditelj/staratelj s kojim dijete živi ima
prijavljeno prebivalište na području Općine Podstrana
•
da imaju status redovnog studenta,
•
da ne primaju stipendiju drugog davatelja
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 koji su
ostvarili zadovoljavajući prosjek ocjena na prethodnoj godini studija, a prema kriterijima iz
objavljenog Natječaja za tekuću godinu.
Članak 37.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju i redoviti student 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, pod uvjetom da je
roditelj skrbnik ili student/ica nositelj prava na socijalnu pomoć od strane Centra za socijalnu
skrb Split, nositelj prava za jednokratnu pomoć po uvjetima cenzusa propisanih Odlukom o
socijalnoj skrbi Općine Podstrana ili ukoliko ukupna primanja članova kućanstva ne prelazi
1.000,00 kn mjesečno po članu kućanstva.
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
zadovoljavajući prosjek ocjena na prethodnoj godini studija, a prema kriterijima iz objavljenog
Natječaja za tekuću godinu.
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Članak 38.
Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se Odjelu nadležnom za poslove socijalne skrbi Općine
Podstrana u rokovima koji će biti naznačeni u Natječaju.
Uz prijavu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
1)
Domovnicu,
2)
Rodni list,
3)
Kopiju osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za podnositelja prijave, te
roditelje/ staratelje,
4)
Potvrda fakulteta o redovnom upisu u akademsku godinu za koju se stipendija
dodjeljuje,
5)
Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena za prethodnu godinu
studija,
6)
Izjava studenta da ne prima stipendije po drugoj osnovi ili Izjava da će prestati
primati stipendiju Općine Podstrana ili drugu stipendiju koja mu je odobrena,
7)
Ovjereni prijevod popisa ocjena i uvjerenja o upisu za studente koji studiraju
izvan Republike Hrvatske,
8)
Potvrdu o socijalnom statusu obitelji podnositelja prijave (za studente iz socijalno
ugroženih obitelji),
9)
Potvrdu o dohocima za posljednja tri mjeseca ( platne liste ili zadnja dostupna
Potvrda porezne uprave) za članove kućanstva podnositelja prijave koji ostvaruju
prihode, za studente koji trebaju dokazivati socijalni status u svrhu ostvarivanja prava na
stipendiju sukladno uvjetima Natječaja.
U iznimnim slučajevima, ukoliko jedan od roditelja/skrbnika ima prijavljeno prebivalište izvan
Republike Hrvatske ili ako je jedan roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Općini
Podstrana, student koji živi i prijavljen je u Općini Podstrana također ostvaruje ista prava.
Članak 39.
Postupak i poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo koje imenuje načelnik, a čine
ga predsjednik i dva člana.
Članak 40.
Povjerenstvo razmatra prijave i prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije dostavlja
Načelniku Općine Podstrana u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za podnošenje
prijava na Natječaj.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzimati u razmatranje.
Načelnik Zaključkom utvrđuje listu korisnika stipendije.
O rezultatima Natječaja prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset (30) dana od
dana zaključenja natječaja putem oglasne ploče Općine Podstrana i na službenim internetskim
stranicama Općine Podstrana.
U roku od osam (8) dana od dana objave rezultata nezadovoljni podnositelj prijave može
podnijeti pismeni prigovor Načelniku.
O prigovoru odlučuje Načelnik, u roku od petnaest (15) dana od isteka roka za prigovore, koji
svojom Odlukom utvrđuje konačnu listu korisnika stipendija. Odluka o prigovoru je konačna.
Članak 41.
Na temelju Odluke o dodjeli stipendije Načelnik i korisnik stipendije potpisuju Ugovor o
stipendiranju koji obavezno mora sadržavati:
•
osobne podatke ugovornih strana,
•
naziv fakulteta koji korisnik stipendije pohađa,
•
akademsku godinu za koju je stipendija odobrena,
•
iznos, rokove i način isplate stipendije,
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Članak 42.
Korisnici stipendije ne mogu istovremeno primati stipendiju Općine Podstrana i nekog
drugog davatelja. Također, nije moguće dva puta dobiti stipendiju za istu godinu obrazovanja.
U slučaju da korisnik ostvari pravo na stipendiju nekog drugog davatelja dužan je o istome
obavijestiti Općinu Podstrana u roku od petnaest (15) dana od dana ostvarivanja tog prava.
U suprotnom će Općina Podstrana pristupiti jednostranom raskidu Ugovora i izdati rješenje o
povratu iskorištene stipendije.
Članak 43.
Općina Podstrana može, sukladno proračunskim mogućnostima, raspisati i natječaj za
stipendiranje srednjoškolaca. Načelnik Odlukom određuje broj, visinu, uvjete i način dodjele
stipendija srednjoškolcima, a iste su namijenjene iznimno darovitim učenicima iz socijalno
ugroženih obitelji.
Članak 44.
Za znanstveno usavršavanje i znanstveno istraživanje te za sudjelovanje nadarenih i
uspješnih učenika i sportaša na državnim i međunarodnim natjecanjima može se odobriti
jednokratna financijska potpora u maksimalnom neto godišnjem iznosu od 2.500,00 kn.

7.

Naknade troškova prijevoza

Članak 45.
Općina Podstrana određuje pravo, način i visinu isplate sredstava za sufinanciranje pokaznih
karata učenicima, studentima, umirovljenicima, osobama s invaliditetom i osobama sa utvrđenim
mentalnim i intelektualnim oštećenjima.
Članak 46.
Pravo na sufinanciranje pokaznih karata za srednjoškolca ostvaruju roditelji/staratelji učenika/ice
ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
•
da oba roditelja/staratelja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine
Podstrana,
•
u slučaju jednoroditeljskih obitelji, da roditelj s kojim dijete živi ima prijavljeno
prebivalište na području Općine Podstrana,
•
da dijete redovno pohađa srednjoškolsku nastavu,
•
da je roditelj/ staratelj podmirio sve dospjele obveze prema Općini Podstrana.
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje pokaznih karata potrebno je priložiti:
1)
Fotokopiju osobne iskaznice oba roditelja/staratelja,
2)
U slučaju jednoroditeljskih obitelji potrebno je dostaviti dokaz o istome,
3)
Potvrdu srednje škole o redovnom upisu učenika u tekuću školsku godinu,
4)
Potvrdu da su regulirane sve dospjele financijske obveze roditelja/staratelja prema
Općini Podstrana.
U iznimnim slučajevima, ukoliko jedan od roditelja/skrbnika ima prijavljeno prebivalište
izvan Republike Hrvatske ili ako je jedan roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom
u Općini Podstrana, roditelj/skrbnik koji sa djetetom živi i prijavljen je u Općini Podstrana
također ostvaruje ista prava.
Članak 47.
Pravo na sufinanciranje pokaznih karata ostvaruju studenti/ice ako kumulativno ispunjavaju
sljedeće uvjete:
•
da oba roditelja/staratelja imaju prijavljeno prebivališta na području Općine
Podstrana,
•
u slučaju jednoroditeljskih obitelji da roditelj s kojim student/ica živi ima
prijavljeno prebivalište na području Općine Podstrana,
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da student/ica ima prebivalište na području Općine Podstrana,
da je student/ica redovno upisan/a u tekuću akademsku godinu,
da je roditelj/staratelj podmirio sve dospjele obveze prema Općini Podstrana.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje pokaznih karata potrebno je priložiti:
1)
Fotokopiju osobne iskaznice oba roditelja/staratelja i studenta/ice,
2)
U slučaju jednoroditeljskih obitelji potrebno je dostaviti dokaz o istome,
3)
Potvrdu sveučilišta da je student/ica redovno upisan/a u tekuću akademsku
godinu,
4)
Potvrdu da su regulirane sve dospjele financijske obveze roditelja/staratelja prema
Općini Podstrana.
U iznimnim slučajevima, ukoliko jedan od roditelja/skrbnika ima prijavljeno prebivalište
izvan Republike Hrvatske ili ako je jedan roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom
u Općini Podstrana, student koji živi i prijavljen je u Općini Podstrana također ostvaruje ista
prava.
Članak 48.
Pravo na sufinanciranje pokaznih karata imaju i studenti/studentice koji ne žive u zajedničkom
domaćinstvu s roditeljima ukoliko kumulativno zadovoljavaju sljedeće uvjete:
•
da imaju prijavljeno prebivalište/boravište na području Općine Podstrana,
•
da je vlasnik objekta u kojem ima student/studentica prijavljeno
prebivalište/boravište uredan platiša obveza prema Općini Podstrana.
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje pokaznih karata potrebno je priložiti:
1)
Fotokopiju osobne iskaznice studenta/ice,
2)
Potvrdu sveučilišta da je student/ica redovno upisan/a u tekuću akademsku
godinu,
3)
Potvrdu da su regulirane sve dospjele financijske obveze stanodavca prema
Općini Podstrana.
Članak 49.
Pravo na financiranje u cijelosti pokaznih karata ostvaruju invalidne osobe sa utvrđenim
minimalnim 70% - tnim tjelesnim oštećenjem te osobe sa utvrđenim mentalnim ili intelektualnim
oštećenjem ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
•
da imaju prebivalište na području Općine Podstrana,
•
da osoba ima utvrđeno tjelesno ili mentalno oštećenje od strane nadležnih
službi,
•
da su podmirene sve obveze korisnika prema Općini Podstrana.
Za ostvarivanje prava na financiranje pokaznih karata potrebno je priložiti:
1)
Fotokopiju osobne iskaznice,
2)
Rješenje nadležnih službi o utvrđivanju tjelesnog ili mentalnog oštećenja,
3)
Potvrdu da su regulirane sve dospjele financijske obveze korisnika prema Općini
Podstrana.
Članak 50.
Pravo na financiranje pokaznih karata u cijelosti može se odobriti i korisnicima Zajamčene
minimalne naknade koji imaju prijavljeno prebivalište u Općini Podstrana. Za ostvarivanje prava
potrebno je, prilikom podnošenja zahtjeva, priložiti kopiju osobne iskaznice i kopiju rješenja o
Zajamčenoj minimalnoj naknadi izdanog od strane CZSS Split.
Također, financiranje pokaznih karata u cijelosti može se privremeno odobriti i ostalim
korisnicima jednokratne pomoći od strane Općine Podstrana ukoliko, zbog zdravstvenih
problema, moraju ići na redovite terapije za koje je, prilikom podnošenja zahtjeva, potrebno
priložiti i dokaze.
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Članak 51.
Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ostvarivanje prava na financiranje ili sufinanciranje
pokaznih karata dostavlja se Odjelu nadležnom za poslove socijalne skrbi Općine Podstrana.
Ukoliko je utvrđen dug korisnika, smatra se da nema duga ako je u tijeku postupak prisilne
naplate od strane Općine Podstrana.
Članak 52.
Učenici srednjih škola ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečnih pokaznih karata tijekom
kalendarske godine, osim za mjesec srpanj i kolovoz. Također, učenici osnovnih škola koji
putuju javnim gradskim prijevozom na vanškolske aktivnosti (sport, glazbena škola, škola
stranih jezika i sl.) ostvaruju pravo na besplatnu mjesečnu pokaznu kartu uz dokaz o pohađanju
istog. Isto pravo ostvaruju i srednjoškolci koji putuju javnim gradskim prijevozom na vanškolske
aktivnosti tijekom mjeseca srpnja i kolovoza.
Određuje se visina sredstava sufinanciranja kupnje pokaznih karata studentima u 50% iznosu
pokazne karte mjesečno po korisniku, osim za mjesece srpanj i kolovoza za koji plaćaju
ekonomsku cijenu mjesečne karte.
Osobe sa utvrđenim minimalno 70% -tnim tjelesnim oštećenjem i osobe sa utvrđenim
intelektualnim ili mentalnim oštećenjem ostvaruju pravo na besplatnu mjesečnu kartu tijekom
cijele kalendarske godine, kao i korisnici Zajamčene minimalne naknade.
Članak 53.
Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza ostvaruju umirovljenici, odnosno muškarci stariji od
65 godina i žene starije od 60 godina. Isto pravo ostvaruju i osobe mlađe od navedenih pragova
ukoliko su u mirovini zbog invalidnosti ili nesposobnosti za rad.
Članak 54.
Pravo na financiranje prijevoza u cijelosti ostvaruju osobe iz članka 53. ove Odluke koje:
•
imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Podstrana,
•
nemaju nikakva dugovanja prema Općini Podstrana po niti jednoj osnovi,
•
primaju osnovnu mirovinu, odnosno osobni mjesečni prihod ne veći od iznosa od
1.500,00 kuna,
Pravo na financiranje prijevoza u cijelosti ostvaruju i :
•
osobe mlađe od 65 godina koji su njegovatelji (pratnja) ili skrbnici invalidnim
osobama sa 100 % invalidnošću i osobama s mentalnim oštećenjem zdravlja i oduzetom
poslovnom sposobnošću temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.
Članak 55.
Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza uz sudjelovanje u plaćanju troškova mogu ostvariti
umirovljenici s prebivalištem na području Općine Podstrana i to muškarci stariji od 65 godina,
odnosno žene starije od 60 godina života, kao i osobe mlađe od navedenih pragova ukoliko su u
mirovini zbog invalidnosti ili nesposobnosti za rad, 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 2.000,00 kuna, uplatu u iznosu od 100,00 kuna,
•
osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od
2.000,00 do 3.000,00 kuna, uplatu u iznosu od 200,00 kuna,
•
osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od
3.000,00 do 4.000,00 kuna, uplatu u iznosu od 500,00 kuna.
•
osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose više
od 4.000,00 kuna, uplatu u iznosu od 800,00 kuna.
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Članak 56.
Na umirovljenike koji ostvaruju samo inozemnu mirovinu odnose se isti uvjeti kao i za
umirovljenike koji su mirovinu ostvarili u Republici Hrvatskoj.

8. Jednokratne novčane pomoći
Članak 57.
Općina Podstrana utvrđuje uvjete za dodjelu jednokratne novčane pomoći (u nastavku:
jednokratna pomoć) mještanima Općine Podstrana.
Članak 58.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se ostvariti ispunjavanjem jednog od slijedećih
uvjeta :
a)
Socijalni uvjet
b)
Uvjet prihoda
c)
Zdravstveni uvjet
Jednokratnu pomoć iz članka 56. može ostvariti Korisnik odnosno samac ili kućanstvo ukoliko
ispunjava Socijalni uvjet ili Uvjet prihoda te pojedinac ukoliko ispunjava Zdravstveni uvjet.
Članak 59.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje
pravo na zajamčenu minimalnu naknadu (ZMN).
Članak 60.
Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodima koji ne prelaze slijedeće iznose:
• Za samca najviše 1.500,00 kuna,
• Za kućanstvo najviše u iznosu od 1.000,00 kuna po članu kućanstva
Pod prihodom iz stavka 1. ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika
ostvarenog (isplaćenog) u mjesecima koji neposredno prethode mjesecu u kojem je podnesen
zahtjev za jednokratnu pomoć ( prema platnim listama ili sukladno posljednjoj dostupnoj Potvrdi
Porezne uprave), a čine ga sva sredstva koja korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda
od imovine ili na neki drugi način. U prihod se ne uračunavaju socijalna primanja, dječji
doplatak, stipendije, donacije za zdravstvene potrebe i slično.
Iznimno, zbog trenutačnih materijalnih teškoća nastalih prvenstveno zbog nesretnog slučaja u
kućanstvu, velike štete u kućanstvu nastale zbog nesreće ili elementarne nepogode, skupog
liječenja teške bolesti i slično, jednokratnu pomoć mogu ostvariti i korisnici čija primanja
prelaze navedene iznose iz ovog članka. Također se može odobriti jednokratna pomoć za potrebe
izvanrednog školovanja odraslih osoba koje zbog materijalnih i socijalnih uvjeta nisu bile u
mogućnosti redovno se školovati.
Članak 61.
Zdravstveni uvjet ispunjava :
•
Osoba sa invaliditetom koja ima minimalno 70%- tna tjelesna oštećenja ili osoba
koja ima mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja.
•
Dijete s teškoćama u razvoju koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih,
govorno jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za učenje i razvoj, kako
bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost.
Članak 62.
Korisnik može, temeljem ove Odluke, ostvariti jednokratnu pomoć samo jednom u istoj
proračunskoj godini. Iznos jednokratne novčane pomoći je 1.000,00 kn.
Iznimno, zbog utvrđene posebno teške materijalne situacije korisnika, jednokratna pomoć se
može isplatiti dva puta ili u većem iznosu od 1.000,00 kuna u jednoj proračunskoj godini , ali u
najvišem ukupnom iznosu od 2.500,00 Kn.
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Također, korisniku jednokratne pomoći prema zdravstvenom uvjetu može se isplatiti iznos veći
od 1.000,00 kn, a maksimalno do 2.500,00 kn ukoliko su sredstva namijenjena za nabavku
ortopedskog pomagala ili realizaciju nužne terapije.
Članak 63.
Pomoć se ostvaruje temeljem zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći i pripadajuće
dokumentacije kojom se dokazuje postojanje uvjeta za ostvarivanje pomoći.
Dokumentaciju iz stavka 1. čine:
1)
OIB podnositelja zahtjeva (ispunjen formular Općine),
2)
Dokaz o prebivalištu ili stalnom boravku podnositelja zahtjeva (preslika osobne
iskaznice ili uvjerenje nadležnog tijela),
3)
Rješenje CZSS ili drugi dokaz o primanju Zajamčene minimalne naknade.- za
Socijalni uvjet,
4)
Dokaz o broju članova kućanstva podnositelja zahtjeva (potpisana Izjava o
zajedničkom kućanstvu (formular) te preslike osobnih iskaznica, rodnih listova ili drugih
osobnih dokumenata ostalih članova kućanstva; potpisana Izjava za samca- da nema
drugih članova obitelji) – za Uvjet prihoda,
5)
Dokazi o primanjima podnositelja zahtjeva i članova kućanstva (dokaz o plaći,
mirovini, drugim primanjima te dokaz o nezaposlenosti) – za Uvjet prihoda,
6)
Ostala dokumentacija kojom se dokazuju navodi iz zahtjeva (liječnička
dokumentacija – za dokazivanje teške bolesti, zapisnik nadležnog tijela o događaju- za
dokazivanje nastanka nesretnog slučaja u kućanstvu, račun za popravak- za dokazivanje
velike štete u kućanstvu i slično),
7)
Liječnička Dokumentacija koja dokazuje ispunjavanje Zdravstvenog uvjeta te
predračun ili ponuda ukoliko se traži sufinanciranje nabavke ortopedskog pomagala ili
nužne terapije,
8)
Presliku Rješenja od CZSS o primanju Osobne invalidnine ili Naknade za pomoć i
njegu ukoliko se ista ostvaruje.
Članak 64.
Zahtjev za ostvarivanje jednokratne pomoći podnosi se Odjelu nadležnom za poslove socijalne
skrbi Općine Podstrana.

9. Pomoć za ogrijev socijalno ugroženim obiteljima
Članak 65.
Ova mjera odnosi se na socijalno ugrožene obitelji koje po kriterijima nadležnog Ministarstva
ostvaruju pravo na pomoć za nabavku ogrijeva.
Sredstva za provođenje ove mjere osiguravaju se iz proračuna Županije Splitsko-dalmatinske.

10. Pomoć u hrani i osnovnim životnim potrepštinama
Članak 66.
Pomoć u hrani i osnovnim životnim potrepštinama dodjeljuje se potrebitima prigodno, dva puta
godišnje, povodom Božića i Dana Općine, temeljem Odluke Općinskog načelnika o broju i
vrijednosti pomoći, a na prijedlog Odjela nadležnog za poslove socijalne skrbi Općine Podstrana.
IV.

NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 67.
Zahtjev za odobrenje prava iz programa socijalne skrbi podnosi se Odjelu nadležnom za poslove
socijalne skrbi Općine Podstrana.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi podnositelj je dužan dostaviti odgovarajuće
dokaze potrebne za ostvarivanje prava.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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Članak 68.
U provedbi prava iz ove Odluke odlučuje Odjel nadležan za poslove socijalne skrbi Općine
Podstrana s tim da je dužan, na zahtjev Općinskog načelnika ili Općinskog vijeća, izvijestiti o
ostvarenim pravima korisnika.
V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 69.
Sve mjere koje nisu regulirane ovom Odlukom bit će, prije provođenja regulirane, Odlukom
Općinskog vijeća, Odlukom Načelnika ili posebnim pravilima.
Članak 70.
Općinsko vijeće može tijekom godine posebnom Odlukom promijeniti način provođenja
pojedine mjere.
Članak 71.
Sredstva za potrebe korisnika ove Odluke su osigurana u Proračunu Općine Podstrana, a visina
sredstava je u skladu sa mogućnostima tekuće proračunske godine.
Članak 72.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Općine
Podstrana („ Službeni glasnik Općine Podstrana“ 09/2015, 19/15, 10/17).
Članak 73.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Klasa: 021-05/17-01/10
Urbroj: 2181/02-1-17-5
Podstrana, 11. listopada 2017. godine
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Na temelju članka 30. stavka 4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 31. Statuta Općine Podstrana
(''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 5.
sjednici održanoj dana 11. listopada 2017. godine donosi:
III IZMJENE I DOPUNE
programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Podstrana za 2017. godinu
Članak 1.
U poglavlju II Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta i javnih površina, mijenjaju se
točke 2.,3.,4.,5., a dodaju se točke 19.,20.,21.,22.,23. koje sada glase:
Red.
broj

OPIS RADOVA

ROK

IZVORI

IZGRADNJE

FINANCIRANJA

IZNOS
S
PDV-om

2.

Proširenje Groblja Ban –Faza 1 i 2

2017.

2.000.000,00

3.

Izgradnja dijela Ulice Poljičkih knezova

2017.

100.000,00

4.

Izgradnja prometnice kojom se jadranska
magistrala spaja s obalnim područjem

2017.

100.000,00

5.

Izgradnja istočnog dijela Zagorske ulice

19.

Uređenje unutarnjeg stubišta u zgradi općine

2017.

općinski proračun
komunalni doprinos

250.000,00

20.

Uređenje trga ispred crkve Gospe u Siti

2017.

općinski proračun
komunalni doprinos

600.000,00

21.

Uređenje unutarnjeg prostora u zgradi javne
namjene u rekreacijskoj zoni Mutogras

2017.

općinski proračun

80.000,00

22.

Uređenje unutarnjeg prostora u zgradi javne
namjene na Petrićevu

2017.

općinski proračun

80.000,00

23.

Uređenje površine javne namjene u
Jurasovoj ulici - park

2017.

općinski proračun

2017.

200.000,00

80.000,00

Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su sredstva komunalnog doprinosa i
sredstva općinskog proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu.
Članak 2.
U poglavlju III Izgradnja javne rasvjete mijenja se točka 6. koja sada glasi:
Red.
broj

6.

OPIS RADOVA
Rekonstrukcija javne rasvjete na području
Općine Podstrana promjenom mjera
energetski učinkovite i ekološke rasvjete
– LED svjetiljki

ROK

IZVORI

IZGRADNJE

FINANCIRANJA

2017.

općinski proračun
komunalni doprinos

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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Članak 3.
U poglavlju IV Izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda, briše se točka 4., te se dodaju
točke 9. i 10. koje glase:
Redni

ROK

IZVORI

IZNOS

OPIS RADOVA

IZGRADNJE

FINANCIRANJA

S PDV-om

9.

Dogradnja sustava fekalne kanalizacije u
Starčevićevoj ulici - sjeverni ogranak

2017.

komunalni doprinos

146.000,00

10.

Dodatni radovi na izgradnji fekalne
kanalizacije u Bleiburškoj ulici

2017.

Komunalni
doprinos

100.000,00

broj

Članak 4.
U poglavlju V Izgradnja objekata i uređaja za vodoopskrbu mijenja se točka 2. koja sada
glasi:
Redni
broj
2.

OPIS RADOVA
Rekonstrukcija vodovoda u Poljičkoj
( sa ŽUC -om)

ROK

IZVORI

IZNOS

IZGRADNJE

FINANCIRANJA

S PDV-om

2017.

komunalni doprinos

200.000,00

Članak 5.
Ove III Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Podstrana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom
glasniku Općine Podstrana''.
Klasa: 021-05/17-01/10
Urbroj: 2181/02-1-17-6
Podstrana, 11. listopada 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'',
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 31. Statuta Općine
Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana
na 5. sjednici održanoj dana 11. listopada 2017. godine donosi:
IZMJENE I DOPUNE
programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Podstrana za 2017. godinu
Članak 1.
U poglavlju II Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina dodaju se točke
22.,23.,24. koje glase:
Iznos s PDV-om
Red.
Opis radova
broj
22
Sanacija terena na lokaciji reciklažnog dvorišta
40.000,00
23.
Sanacija potpornog zida na pristupnom putu prema Muri
90.000,00
24.
Sanacija oborinskih voda u Ulici Gradac
50.000,00
16
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Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Podstrana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom
glasniku Općine Podstrana''.
Klasa: 021-05/17-01/10
Urbroj: 2181/02-1-17-7
Podstrana, 11. listopada 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 31 Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik
Općine Podstrana“ br. 07/13) Općinsko vijeće Općine Podstrana na 5. sjednici održanoj dana 11.
listopada 2017. godine donosi

III IZMJENE I DOPUNE
odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 14/13,
13/14, 05/16, 10/17 - vjerodostojno tumačenje) u članku 4. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3.
koji glasi:
„ Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, a po zahtjevu investitora, ne obračunava se
komunalni doprinos za obujam potpuno ukopane podzemne etaže (podrum) u dijelu koji je
prema glavnom projektu i pravomoćnom aktu za gradnju isključivo u funkciji smještaja vozila, a
što isključuje spremišta, pomoćne prostore, servisne prostore te stubišta.“
Članak 2.
Ove III Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu stupaju na snagu osmog dana
od dana objave u Službenom glasniku Općine Podstrana.
Klasa: 021-05/17-01/10
Urbroj: 2181/02-1-17-9
Podstrana, 11. listopada 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin
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Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (" Narodne novine" 135/06, 37/13,
125/13) i članka 31. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 07/13),
Općinsko vijeće Općine Podstrana na 5. sjednici održanoj 11. listopada 2017. godine, donijelo
je

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se uvjeti i način
držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i
način držanja vezanih pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na
području Općine Podstrana.
Članak 2.
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju slijedeće značenje:
1. Kućni ljubimac (u ovoj Odluci pas i mačka ) je životinja koju čovjek drži zbog društva, zaštite
i pomoći ili zbog zanimanja za tu životinju.
2. Posjednik životinje (u ovoj Odluci psa i mačke) je svaka fizička ili pravna osoba koja je kao
vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za dobrobit životinja,
3. Neupisani psi u registar upisanih pasa su psi poznatog i nepoznatog posjednika koji nisu
registrirani sukladno Zakonu o veterinarstvu i Zakonu o zaštiti životinja.
4. Psi ili mačke lutalice su životinje kojima je posjednik nepoznat.
5. Napušteni psi ili mačke su životinje koje je posjednik svjesno napustio, kao i one koje je
napustio zbog više sile, kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode,
6. Izgubljeni psi ili mačke su životinje odlutale od svog posjednika i koje posjednik traži,
7. Opasan pas može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je,
ničim izazvana, napala čovjeka i/ili drugu životinju i nanijela mu tjelesne ozljede ili koja se
uzgaja i dresira za borbe pasa.
8. Javna površina je površina utvrđena odlukom općinskog vijeća kojom se propisuje komunalni
red na području Općine Podstrana.
Članak 3.
Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste
tijela državne uprave i druge pravne osobe, kao i na pse vodiče slijepih osoba, rehabilitacijske,
terapijske pse i lovačke pse za vrijeme trajanja prijavljenog lova.
II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA
Članak 4.
Posjednik psa ili mačke dužan je brinuti se o njihovom zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni te
prema njima postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.
Posjednik psa ili mačke ne smije ih izlagati nepovoljnim vremenskim uvjetima i temperaturama
protivno prihvaćenim standardima za pojedinu životinju, čime se kod životinje uzrokuje bol,
patnja, ozljede ili strah.
Posjednik psa ili mačke ne smije ograničavati kretanje životinje na način koji mu uzrokuje
patnje, bol, ozljede ili strah.
Posjednik psa ili mačke ne smije napustiti životinju koju drži pod nadzorom.
Zabranjeno je držanje i postupanje pasa i mačaka te njihovo kretanje na način kojim se ugrožava
zdravlje i sigurnost ljudi, a posebno djece.
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Članak 5.
Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen mikročipom, sukladno
propisima o veterinarstvu.
Mikročipom mora biti označen svaki pas stariji od tri mjeseca, a troškove označavanja snosi
posjednik psa.
Neupisane i neoznačene pse zabranjeno je držati i izvoditi na javne površine.
Članak 6.
Posjednik psa koji izvodi psa na javne površine, mora imati propisanu ispravu o upisu pasa iz
prethodnog članka, koju je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati ili u roku koji odredi
komunalni redar dostaviti na uvid Općini Podstrana.
Članak 7.
Opasne pse kao i pse koji su potencijalno opasni, dozvoljeno je držati i izvoditi samo pod
uvjetima određenim Zakonom o zaštiti životinja i Pravilnikom o opasnim psima.
Članak 8.
Držanje pasa i mačaka u stambenoj zgradi i okolišu zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po
zajedničkim dijelovima zgrade i okolišu zgrade te obvezu čišćenja zajedničkih dijelova zgrade i
okoliša zgrade koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno
propisima o vlasništvu.
Članak 9.
Posjednik psa ili mačke dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući ili okućnici
obiteljske kuće na način kojim se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava susjednih
nekretnina.
Članak 10.
U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u
ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru tako da ga pas ne može napustiti, uz uvjet da
ograda čvrstinom i visinom osigurava sigurnost prolaznika, a ukoliko je pas utvrđen kao opasan
ulazna vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, komunalni redar rješenjem može narediti posjedniku psa da
psa drži vezanog ili u ograđenom prostoru za pse ako slobodan pas u ograđenom dvorištuokućnici koja graniči sa javnim putem učestalo uznemirava ili ugrožava prolaznike.
U slučajevima da se psa drži u dvorištu ili okućnici obiteljske kuće koje nisu ograđene, pas mora
biti smješten u posebno ograđenom prostoru.
Posjednik koji drži psa u okućnici, a nema posebno ograđen prostor za psa, obvezno mora držati
psa vezanog na dugom lancu.
Posjednik koji drži psa u smislu ovog članka, dužan je na vidljivom mjestu istaknuti oznaku koja
upozorava na prisutnost psa u neposrednoj blizini, a vezanog psa ili prostor za njegovo držanje
mora se pozicionirati tako da se ni na koji način ne ometa mir i sigurnost prolaznika niti žitelja u
neposrednom susjedstvu.
Članak 11.
Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je
po pritužbi susjeda odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo daljnje
uznemiravanje građana, u protivnom u okviru svojih ovlasti slučaj po prijavi preuzima
komunalni redar.
Članak 12.
U slučajevima kada posjednik izvodi svog psa na javne površine obvezno sa sobom mora nositi
pribor za čišćenje i uklanjanje izmeta psa (metlica, lopatica i vrećica).
Posjednik psa dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena izmetom njegovog psa.
Obveza čišćenja iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na osobe koje hrane pse ili mačke lutalice
uslijed čega dolazi do onečišćenja javne površine ostacima hrane ili drugim predmetima koji
služe za njihovo hranjenje (npr. posude za hranu, ambalaža).
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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Članak 13.
U slučajevima kada posjednik izvodi svog psa izvan stana ili dvorišta obiteljske kuće, za to
vrijeme pas mora biti na uzici.
Članak 14.
Zabranjeno je dovođenje psa na javnu površinu bez nadzora.
Zabranjeno je dovođenje psa na javnu površinu bez povodca, a ukoliko je pas utvrđen kao
opasan obvezna je upotreba zaštitne košare (brnjice).
Zabranjeno je izvoditi pse na javne površine koje su uređene kao cvjetnjaci, travnjaci ili
povrtnjaci.
Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi pse u građevine javne
namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, športske i druge objekte javne namjene),
zatim u trgovine, tržnice, groblja, uređena dječja igrališta, športske i rekreacijske terene, sajmove
i javne skupove i slično.
Uvođenje pasa u hotele, restorane i druge ugostiteljske objekte, dozvoljeno je samo uz
dopuštenje vlasnika tih objekata.
III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA
Članak 15.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti
mu svako neplanirano razmnožavanje.
Prilikom razmnožavanja kućnih ljubimaca posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi računa o
broju potomaka radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti
životinja i ovoj odluci.
Članak 16.
Kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca provodi se preventivnim djelovanjem te sterilizacijom
ili kastracijom životinje.
Članak 17.
Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnih ljubimaca kao i za njihovo
zbrinjavanje sukladno propisima o zaštiti životinja.
Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca, dužan
je snositi troškove njihova zbrinjavanja.
IV. NAČIN POSTUPANJA S NEUPISANIM PSIMA, NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM
ŽIVOTINJAMA
Članak 18.
Neupisane pse, mačke i pse lutalice te napuštene i izgubljene pse i mačke hvata i zbrinjava
ovlaštena pravna osoba koja za Općinu Podstrana obavlja navedene poslove.
Hvatanje pasa i mačaka iz stavka 1. ovog članka mora se obavljati na najprikladniji način, u
skladu sa zakonom o zaštiti životinja.
Mačke koje se nalaze u dvorištima ili oko stambenih zgrada i za koje brinu stanari zgrada, a ne
postoji sumnja da su zaražene od opasnih bolesti, ne smatraju se lutalicama.
Članak 19.
Postupanje sa neupisanim, izgubljenim ili napuštenim psima i mačkama lutalicama, smještenim
u sklonište za životinje obavlja se sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja i Pravilniku o
uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servis.
Članak 20.
Troškovi hvatanja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka, njihovo čuvanje u skloništu za
životinje kao i nad njima provedenim veterinarsko-higijenskim i zdravstvenim mjerama
podmiruje posjednik životinje, ukoliko je poznat, a u svim drugim slučajevima troškovi se
podmiruju iz Proračuna Općine Podstrana.
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Ovlaštena pravna osoba koja obavlja poslove iz stavka 1. ovog članka će o pronalasku
napuštenog psa i mačke sastaviti zapisnik na propisanom obrascu kojeg će potpisati posjednik
prilikom preuzimanja psa odnosno mačke.
Članak 21.
Općina Podstrana isključuje svaku odgovornost za štetu koju prouzroče izgubljeni ili napušteni
psi, odnosno oni za koje nije moguće pronaći posjednika ili vlasnika.
Članak 22.
Posebnim ugovorima sklopljenim između Općine Podstrana i za to ovlaštenih pravnih osoba,
regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade za izvršene usluge iz članka 20. ove Odluke.
V. NADZOR
Članak 23.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari .
U obavljanju nadzora iz stavka 1. ovog članka komunalni redar ovlašten je poduzimati radnje u
skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalno redarstvo, odlukom općinskog vijeća kojom se
propisuje komunalni red te ovom Odlukom.
Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju i druga
ovlaštena tijela o saznanjima koja ima, a koja bi predstavljala povod za primjenu propisa o
veterinarstvu i zaštiti životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na
zaštitu zdravlja ljudi i životinja.
VI. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 24.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se posjednik psa ako se:
- ne pridržava odredbe članka 4. ove Odluke
- ne pridržava odredbe članka 5. stavak 3. ove Odluke
Članak 25.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se posjednik psa ako se:
- ne pridržava odredbe članka 15. ove Odluke
- ne pridržava odredbe članka 17. ove Odluke
Članak 26.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se posjednik psa ako se:
- ne pridržava odredbe članka 9. ove Odluke
- ne pridržava odredbe članka 10. ove Odluke
- ne pridržava odredbe članka 11. ove Odluke
- ne pridržava odredbe članka 12. ove Odluke
- ne pridržava odredbe članka 13. ove Odluke
- ne pridržava odredbe članka 14. ove Odluke
Članak 27.
Novčana mandatna kazna može se naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice
određenog iznosa iz prethodnog članka ove Odluke ako je komunalni redar utvrdio prekršaj:
-neposrednim opažanjem,
-uporabom tehničkog sredstva,
-pregledom vjerodostojne dokumentacije.
Mandatna kazna pod istim uvjetima primjenjuje se i na plaćanje novčane kazne u roku od 3 dana
od dana uručenja rješenja o počinjenom prekršaju.
Protiv osobe koja nije platila novčanu kaznu u gornjem roku izdat će se obavezni prekršajni
nalog s novčanom kaznom iz članka 24, 25 i 26. ove Odluke.
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

21

12. listopad 2017.

Broj 27/2017

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju pasa i postupanju sa
psima i mačkama lutalicama („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 05/2006) .
Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Podstrana“.
Klasa: 021-05/17-01/10
Urbroj: 2181/02-1-17-8
Podstrana, 11. listopada 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

NAČELNIK
Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj
07/13) i članka 30. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine
Podstrana" broj 26/17), Općinski načelnik dana 12. listopada 2017. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2017./2018. srednjoškolcima iz Podstrane
Članak 1.
Odobravaju se financijska sredstva u svrhu sufinanciranja kupnje udžbenika srednjoškolcima u
iznosu od 1000,00 kn po učeniku.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje ostvaruju roditelji/staratelji učenika/ice ako kumulativno
ispunjavaju sljedeće uvjete:
• da oba roditelja/staratelja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Podstrana,
• u slučaju jednoroditeljskih obitelji, da roditelj s kojim dijete živi ima prijavljeno
prebivalište na području Općine Podstrana,
• da dijete redovno pohađa srednjoškolsku nastavu,
• da je roditelj/ staratelj podmirio sve dospjele obveze prema Općini Podstrana.
Članak 3.
Sredstva za sufinanciranje kupnje udžbenika iz članka 1. ove Odluke osigurana su rebalansom
proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu ("Službeni glasnik Općine Podstrana 25/17).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Podstrana".
KLASA: 022-05/17-01/54
URBROJ: 2181/02-02-1-17-1
Podstrana, 12. listopada 2017.g.
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Na temelju članka 33. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (''Službeni glasnik
Općine Podstrana'' broj 26/2017) i članka 46. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik
Općine Podstrana'' broj 7/13), općinski Načelnik dana 12. listopada 2017. godine, donosi:

ODLUKU
o uvjetima stipendiranja studenata i srednjoškolaca Općine Podstrana
u akademskoj godini 2017.-2018.
Članak 1.
Pored uvjeta navedenih u članku 36. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (''Službeni
glasnik Općine Podstrana'' broj 26/2017), za dobivanje stipendije prema kriteriju izvrsnosti
studiranja, 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 moraju
ostvariti prosjek ocjena najmanje 3,50 na prethodnoj godini studija.
Članak 2.
Pored uvjeta navedenih u članku 36. i članku 37. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana
(''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 26/2017), za dobivanje stipendije prema kriteriju
socijalnog statusa, 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 3.
Visina stipendija za studente iz članka 1. ove Odluke koji studiraju na području ili izvan
područja Republike Hrvatske, ovisi o ostvarenom prosjeku ocjena, na način da:
- Za prosjek od 3,50 do 4,50 visina mjesečne stipendije iznosi 500,00 kuna,
- Za prosjek od 4,51 do 5,00 visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kuna.
Članak 4.
Visina stipendija za studente iz članka 2. ove Odluke, koji studiraju na području ili izvan
područja Republike Hrvatske, ovisi o ostvarenom prosjeku ocjena, na način da:
- Za prosjek od 3,00 do 4,50 visina mjesečne stipendije iznosi 500,00 kuna,
- Za prosjek od 4,51 do 5,00 visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kuna.
Članak 5.
Sukladno članku 32. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine
Podstrana'' broj 26/2017, stipendija se odobrava i studentima iz Podstrane koji zadovoljavaju,
osim uvjeta iz članka 36. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine
Podstrana'' broj 26/2017, i jedan od sljedeća dva uvjeta:
da je član nacionalne selekcije u svojoj uzrasnoj kategoriji u olimpijskom športu,
ili
da je osoba sa invaliditetom
Članak 6.
Visina stipendija za studente iz članka 5. ove Odluke, koji studiraju na području ili izvan
područja Republike Hrvatske, ne ovisi o ostvarenom prosjeku ocjena i iznosi 800,00 kuna
mjesečno
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Članak 7.
Sukladno članku 43. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine
Podstrana'' broj 26/2017, stipendija se odobrava i jednom srednjoškolcu/ki iz Podstrane koji/a
zadovoljava sljedeće uvjete:
da je završio/la osnovno školovanje s prosjekom 5,00 (učenici prvog razreda)
da je završio/la prethodni razred srednje škole sa prosjekom ocjena većim od 4,70
da ima preporuku od škole na temelju uzornog vladanja i sudjelovanja na
natjecanjima iz znanja
da potječe iz socijalno ugrožene obitelji, odnosno da je član obitelji korisnik
Zajamčene minimalne naknade od strane Centra za socijalnu skrb.
Članak 8.
Visina mjesečne stipendije srednjoškolcu iz članka 7. ove Odluke iznosi 800,00 kn

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
Podstrana.
Klasa: 022-05/17-01/55
Urbroj: 2181/02-02/03-17-1
Podstrana, 12. listopada 2017. godine

u Službenom glasniku Općine

Načelnik:
Mladen Bartulović, dipl. krim.

Na temelju članka 39. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine
Podstrana'', broj 26/17) Općinski načelnik dana 12. listopada 2017. godine donosi:

ODLUKU
o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja
za dodjelu stipendija Općine Podstrana u 2017./2018. akademskoj godini
Članak 1.
U Povjerenstvo za pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu stipendija Općine Podstrana u
2017./2018. akademskoj godini imenuju se:
Danira Zanki, struč. spec.oec. – predsjednica
Marija Šošić, dipl. oec. – član
Stjepan Tabak, Mr oec. - član
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.
Klasa: 022-05/17-01/56
Urbroj: 2181/02-02/03-16-1
Podstrana, 12. listopada 2017. godine
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N
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 120/16) i članka 46.
Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana broj 7/13) Općinski načelnik
donosi :
V IZMJENE PLANA NABAVE

za

2 0 17.

I
U poglavlju I Plana nabave za Program izgradnje i uređenja nerazvrstanih cesta i javnih
površina, dodaju se točke 17, 18, 19,20 i 21, koje glase :
Re
d.
bro
j

Evidencij
ski broj
nabave

17.

I/17 2017

Uređenje unutarnjeg
zgradi općine

18.

I/18 2017

Uređenje trga ispred crkve Gospe u
Siti

19.

I/19 2017

20.

I/20 2017

21.

I/21- 2017

Planirana
vrijednost
nabave

Predmet nabave
stubišta

u

Uređenje unutarnjeg prostora u
zgradi javne namjene u rekreacijskoj
zoni Mutogras
Uređenje unutarnjeg prostora u
zgradi javne namjene na Petrićevu
Uređenje zelene površine u
Jurasovoj ulici

250.000,00

Procijenjena
vrijednost
nabave
200.000,00

600.000,00

480 .000,00

80.000,00

64.000,00

75.000,00

60.000,00

80 .000,00

64.000,00

II
U poglavlju II Plana nabava za program izgradnje javne rasvjete , dodaje se točka 12,
koja glasi :
Re
Evidencij
Planirana Procijenjena
dni
ski broj
Predmet nabave
vrijednost
vrijednost
bro
nabave
nabave
nabave
j
Rekonstrukcija javne rasvjete
IV/12 primjenom mjera učinkovite rasvjete
12.
70.000,00
56.000,00
2017
–dionica uz magistralu D8 u
Strožancu
III
U poglavlju III Plana nabava za program izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda,
dodaje se točka 8, koja glasi :
Re
Evidencij
Planirana
Procijenjena
d.
ski broj
Predmet nabave
vrijednost
vrijednost
bro
nabave
nabave
nabave
j
Dogradnja fekalne kanalizacije u
8. III/8- 2017 Starčevićevoj ulici – sjeverni
144.000,00
115.000,00
ogranak
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III
U poglavlju IV Plana nabava za program izrade projektne dokumentacije ,
dodaje se točke 25, koja glasi :
Re
Evidencij
Planirana
Procijenjena
dni
ski broj
Predmet nabave
vrijednost
vrijednost
bro
nabave
nabave
nabave
j
25.

IV/25 2017

Izvedbeni projekt potpornih
zidova u Mosorskoj ulici

30.000,00

24.000,00

IV
U poglavlju VII Plana nabave za program redovnog poslovanja mijenja se ,
dodaju se točke 33.,34., 35., koje glase :
Re
Evidencij
Planirana
Procijenjena
dni
ski broj
Predmet nabave
vrijednost
vrijednost
bro
nabave
nabave
nabave
j
Izrada Studije izvodljivosti
240.000,00
192.000,00
33.
VII/33prometne infrastrukture na
2017
području Općine Podstrana
34.

VII/342017

Proširenje protupožarnog puta u
Gornjoj Podstrani - 2. dio

175.000,00

140.000,00

35

VII/352017

Uređenje kolnika protupožarnog
puta u Gornjoj Podstrani

160.000,00

128.000,00

V
Plan nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Podstrana.
Klasa: 400-01/17-01/01
Urbroj: 2181/02-02-1-17-05
Podstrana, 12. listopada 2017. godine
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Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 23/08 i 61/11), članka 46. Statuta Općine
Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 7/13) i članka 7. stavak 2. Odluke o
ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine
Podstrana'' broj 6/15) općinski načelnik dana 12. listopada 2017. godine donosi

III IZMJENE I DOPUNE
Pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana''
broj 8/15, 13/15, 21/17) u Sistematizaciji radnih mjesta koji je sukladno članku 18. navedenog
Pravilnika njegov sastavni dio mijenja se u točci 13. Viši referent/-ica za poslove komunalnog
gospodarstva broj izvršitelja na način da isti sada glasi:
''broj izvršitelja: 3''.
Članak 2.
Ove III Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 022-05/17-01/02
Urbroj: 2181/02-02-1-17-2
Podstrana, 12. listopada 2017. godine

Načelnik:
Mladen Bartulović, dipl. krim.
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SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Podstrana
2. III Izmjene i dopune programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podstrana za 2017. godinu
3. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podstrana za 2017. godinu
4. III. Izmjene i dopune odluke o komunalnom doprinosu
5. Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

NAČELNIK
1. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2017./2018.
srednjoškolcima iz Podstrane
2. Odluka o uvjetima stipendiranja studenata i srednjoškolaca Općine Podstrana
u akademskoj godini 2017.-2018.
3. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja
za dodjelu stipendija Općine Podstrana u 2017./2018. akademskoj godini
4. V. Izmjene plana nabave za 2017. godinu
5. III. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu 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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