SLUŽBENI GLASNIK
OPĆ
OPĆINE
PODSTRANA
Godina XXIV

Podstrana, 21. prosinca 2017.

Broj 35/2017

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka
lanka 31. Statuta Općine
Op ine Podstrana ("Službeni glasnik Općine
Op
Podstrana"
broj 7/13) i čl.
l. 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine
Op
Podstrana ("Službeni glasnik
Općine Podstrana" broj 3/16) Općinsko
Opć
vijeće Općine
ine Podstrana, na 7. sjednici Općinskog
Op
vijeća
održanoj dana 20. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova
lanova Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili
i/il projekata
na području
područ Općine Podstrana za 2018. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se stručno
stru no Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa
i/ili projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje Općine
Op ine Podstrana za 2018. godinu (dalje u
tekstu: Povjerenstvo).
Članak 2.
Za članove
lanove Povjerenstva iz čl. 1. ove Odluke, imenuju se.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Danira Zanki, struč.spec.oec.
Marija Šošić, dipl.oec.
Stjepan Tabak, mr.oec.
Silvana Aljinović, dipl.iur.
Zdravko Brčić
Marin Bošnjak

Članak 3.
Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja
natje
sukladno kriterijima propisanim u uputama za prijavitelje te donosi odluku o odabiru financijskih
sredstava za programe i/ili projekte.
Članovi
lanovi Povjerenstva dužni su pridržavati
pridržavati se odredbi Poslovnika Povjerenstva za ocjenjivanje
prijavljenih programa i/ili projekata na području
podru
Općine
ine Podstrana ("Službeni glasnik Općine
Op
Podstrana" broj 3/16).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
glasniku Općine
Op
Podstrana".

Klasa: 021-05/17-01/12
Urbroj: 2181/02-1-17-3
Podstrana, 20. prosinca 2017. godine

Predsjednik
Općinskog
inskog vijeća:
vije
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin
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Na temelju članka 9. stavak 1. Zakona o naseljima (''Narodne novine'' broj 54/88) članka
31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 7/13), Općinsko vijeće
Općine Podstrana na 7. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine donosi:

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana
(K.O. Donja Podstrana)
Članak 1.
Novoosnovana ulica identična kat. čest. 1252 K.O. Donja Podstrana koja s istočne strane
započinje od Državne ceste D-8, odnosno Strožanačke ceste (kat. čest. 5147/1 K.O. Donja
Podstrana), te se proteže u smjeru zapada u dužini cca 45 m do Jurasove ulice (kat. čest. 1251/1
K.O. Donja Podstrana) imenuje se: I obalni prilaz.
Članak 2.
Novoosnovana ulica identična dijelu kat. čest. 1250/1 K.O. Donja Podstrana koja s
sjeverne strane započinje od Jurasove ulice (kat. čest. 1251/1 K.O. Donja Podstrana), te se
proteže u smjeru juga u dužini cca 15 m do obale (kat. čest. 5183/1 K.O. Donja Podstrana)
imenuje se: II obalni prilaz.
Članak 3.
Novoosnovana ulica identična kat. čest. 1404 K.O. Donja Podstrana koja s sjeverne
strane započinje od Državne ceste D-8, odnosno Strožanačke ceste (kat. čest. 5147/1 K.O. Donja
Podstrana), te se proteže u smjeru jugo-zapada u dužini cca 121 m do obale (kat. čest. 5183/1
K.O. Donja Podstrana) imenuje se: III obalni prilaz.
Članak 4.
Novoosnovana ulica identična kat. čest. 2262 K.O. Donja Podstrana koja s istočne strane
započinje od Državne ceste D-8, odnosno Strožanačke ceste (kat. čest. 5147/7 K.O. Donja
Podstrana), te se u donjem odvojku proteže u smjeru juga do kat. čest. 2266/5, dok u gornjem
odvojku proteže do obale (kat. čest. 5183/1 K.O. Donja Podstrana) u ukupnoj dužini od cca 175
m imenuje se: IV obalni prilaz.
Članak 5.
Novoosnovana ulica identična kat. čest. 2465 K.O. Donja Podstrana koja s sjeveroistočne strane započinje od Državne ceste D-8, odnosno Grljevačke ceste (kat. čest. 5146/1 K.O.
Donja Podstrana), te se proteže u smjeru jugo-zapada u dužini cca 71 m do obale (kat. čest.
5181/1 K.O. Donja Podstrana) imenuje se: VI obalni prilaz.
Članak 6.
Novoosnovana ulica identična kat. čest. 2469 K.O. Donja Podstrana koja s sjeveroistočne strane započinje od Državne ceste D-8, odnosno Grljevačke ceste (kat. čest. 5146/1 K.O.
Donja Podstrana), te se proteže u smjeru jugo-zapada u dužini cca 49 m do obale (kat. čest.
5181/1 K.O. Donja Podstrana) imenuje se: VII obalni prilaz.
Članak 7.
Novoosnovana ulica identična kat. čest. 3031 K.O. Donja Podstrana koja s sjeveroistočne strane započinje od Državne ceste D-8, odnosno Grljevačke ceste (kat. čest. 5146/1 K.O.
Donja Podstrana), te se proteže u smjeru jugo-zapada u dužini cca 32 m do obale (kat. čest.
5181/1 K.O. Donja Podstrana) imenuje se: VIII obalni prilaz.
Članak 8.
Novoosnovana ulica identična kat. čest. 3057 K.O. Donja Podstrana koja s sjeveroistočne strane započinje od Državne ceste D-8, odnosno Grljevačke ceste (kat. čest. 5146/1 K.O.
Donja Podstrana), te se proteže u smjeru jugo-zapada u dužini cca 96 m do obale (kat. čest.
5181/1 K.O. Donja Podstrana) imenuje se: IX obalni prilaz.
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Članak 9.
Novoosnovana ulica identična dijelu kat. čest. 3366/1 K.O. Donja Podstrana koja s
sjevero-istočne strane započinje od Državne ceste D-8, odnosno Ceste Sv. Martina (kat. čest.
5146/1 K.O. Donja Podstrana), te se proteže u smjeru jugo-zapada u dužini cca 39 m do obale
(kat. čest. 5180/2 K.O. Donja Podstrana) imenuje se: X obalni prilaz.
Članak 10.
Novoosnovana ulica identična kat. čest. 3366/1, dio 5179/12 K.O. Donja Podstrana koja s
sjevero-istočne strane započinje od Državne ceste D-8, odnosno Ceste Sv. Martina (kat. čest.
5146/1 K.O. Donja Podstrana), te se proteže u smjeru jugo-zapada u dužini cca 44 m do obale
(kat. čest. 6278/1 K.O. Donja Podstrana) imenuje se: XI obalni prilaz.
Članak 11.
Novoosnovana ulica identična kat. čest. 4479 K.O. Donja Podstrana koja s sjeveroistočne strane započinje od Državne ceste D-8, odnosno Ceste Sv. Martina (kat. čest. 5146/1
K.O. Donja Podstrana), te se proteže u smjeru jugo-zapada u dužini cca 88 m do obale (kat. čest.
5179/1 K.O. Donja Podstrana) imenuje se: XII obalni prilaz.
Članak 12.
Novoosnovana ulica identična kat. čest. 4523, dio 5179/1 K.O. Donja Podstrana koja s
sjevero-istočne strane započinje od Državne ceste D-8, odnosno Ceste Sv. Martina (kat. čest.
5146/1 K.O. Donja Podstrana), te se proteže u smjeru juga sa odvojcima prema zapadu i istoku
u dužini cca 111 m do obale (kat. čest. 5179/1 K.O. Donja Podstrana) imenuje se: XIII obalni
prilaz.
Članak 13.
Novoosnovana ulica identična dijelu kat. čest. 5140/2 K.O. Donja Podstrana koja s
sjevero-istočne strane započinje od Državne ceste D-8, odnosno Ceste Mutogras (kat. čest.
5146/3 K.O. Donja Podstrana), te se polukružno proteže do Državne ceste D-8, odnosno Ceste
Mutogras (kat. čest. 5146/3 K.O. Donja Podstrana u dužini cca 40 m, imenuje se: XIV obalni
prilaz.
Članak 14.
Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz svake pojedine novoosnovane i imenovane
ulice.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Podstrana''.

Klasa: 021-05/17-01/12
Urbroj: 2181/02-1-17-4
Podstrana, 20. prosinca 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin
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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ( "Narodne novine" broj 87/08 i 136/12,
15/15) i članka 31. stavak 4. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj
7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 7. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine
donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna
Općine Podstrana za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg
zaduživanja i jamstava Općine Podstrana (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje dugom te
financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje
vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti načelnika Općine
Podstrana (u daljnjem tekstu: Načelnik) u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi s
izvršavanjem Proračuna.
Članak 2.
Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke su proračunski korisnici i ostali korisnici
Proračuna – pravne osobe i fizičke osobe kojima se osiguravaju sredstva za realizaciju pojedinog
projekta i provođenja aktivnosti.
Članak 3.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika
iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Plan razvojnih programa za razdoblje 2018. do 2020. godine sadrži ciljeve i prioritete
razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje
nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
Prihode poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od
pristojbi i naknada, prihodi po posebnim propisima, prihodi od prodaje proizvoda i robe,
pruženih usluga, prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi.
Prihode od prodaje nefinancijske imovine čine prihodi od prodaje neproizvedene imovine
i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.
Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi,
subvencije, pomoći, naknade, te ostali rashodi u skladu sa zakonima, odlukama i drugim
propisima.
Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna
ulaganja u nefinancijsku imovinu.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te svi
izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.
Prihode Proračuna čine i svi prihodi i primici uplaćeni u korist računa Proračuna, kao i
vlastiti i namjenski prihodi i primici svih proračunskih korisnika čiji je osnivač Općina.
Potraživanja Općine za javna davanja, naplaćena u financijskoj i nefinancijskoj imovini
sukladno posebnim propisima, istodobno za vrijednost te imovine povećavaju izvršenje prihoda i
rashoda iznad visine utvrđene Proračunom.
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Članak 4.
Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene utvrđene u Proračunu.
Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo do visine i za
namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.
Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat
će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.
Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi
i izdaci, u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret
ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.
Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene
mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih odnosno
prenesenih sredstava.
Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja, mogu se
izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih
sredstava, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za proračun i financije.
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i
namjenski primici od zaduživanja, mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima
i/ili projektima u Proračunu, uz prethodnu suglasnost načelnika.
Namjenski prihodi i primici koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose
se u narednu proračunsku godinu.
Sredstva za pokroviteljstva, te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije,
donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u
Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća Općine
Podstrana (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).
Članak 5.
Upravni odjel za proračun i financije obvezan je u roku od osam dana od dana donošenja
Proračuna izvijestiti sva tijela općinske uprave o odobrenim sredstvima u Proračunu, a tijela
općinske uprave obvezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istom krajnje korisnike za
koje su određena kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.
Članak 6.
Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini, odgovoran je općinski načelnik.
Odgovornost za izvršavanje Proračuna podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i
verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te za
utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.
III. PRORAČUNSKA ZALIHA
Članak 7.
U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu od 100.000,00 kuna, koja
će se koristiti za namjene sukladno Zakonu o proračunu.
O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik.
Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.
IV. PRIHODI PRORAČUNA
Članak 8.
U Proračunu se planiraju svi prihodi koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruju tijela
općinske uprave.
Prihodi što ih tijela općinske uprave ostvare obavljanjem djelatnosti, prihod su Proračuna
i uplaćuju se na račun Proračuna.
Prihodi s osnova kamata po tražbinama pojedinih tijela općinske uprave, uplaćuju se na
račun prihoda Proračuna.
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

5

21. prosinca 2017.

Broj 35/2017

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
Članak 9.
Proračun se izvršava preko jedinstvenog računa – računa Proračuna Općine za sva tijela
općinske uprave.
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj
ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.
Ugovori o nabavi robe, radova i usluga sklapaju se na način i po postupku propisanim
Zakonom o javnoj nabavi, odnosno aktom kojeg donosi općinski načelnik, ovisno o
procijenjenoj vrijednosti nabave.
Pročelnik upravnog tijela, odnosno osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije
isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz
knjigovodstvene isprave.
Odobrenje za isplatu iz Proračuna s oznakom stavke Proračuna izdaje načelnik općine.
Članak 10.
Ugovor o kapitalnoj donaciji mora sadržavati odredbu prema kojoj će se odobrena
sredstva doznačiti korisniku tek po predočenim dokazima o njihovom namjenskom korištenju
(ugovor s izvođačem/dobavljačem, račun i situacija).
Ugovor o tekućoj pomoći, tekućoj donaciji, subvenciji i kapitalnoj pomoći može se
izvršavati bez ispunjenja uvjeta iz stavka 3. ovoga članka, s time da je korisnik po dovršetku
projekta odnosno najkasnije do 31. siječnja slijedeće proračunske godine dužan upravnom tijelu
dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima.
Članak 11.
Aktivnosti i projekti financirani iz sredstava Europske unije, te kapitalni projekti, koji
nisu izvršeni do kraja 2017. godine, mogu se prenijeti i izvršavati u 2018. godini, pod uvjetom da
su proračunska sredstva, koja su za njihovu provedbu bila osigurana u Proračunu Općine
Podstrana za 2017. godinu, na kraju 2017. godine ostala neizvršena ili izvršena u iznosu manjem
od planiranog.
Prenesene aktivnosti i projekti iz stavka 1. ovoga članka mogu se izvršavati u 2018.
godini uz suglasnost općinskog načelnika.
Članak 12.
Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika Općine utvrđuje se Odlukom o
određivanju osnovnice za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podstrana odlukom
načelnika, u suglasnosti s propisima.
Koeficijente za obračun plaća službenika i namještenika Općine utvrđuje Općinsko vijeće
Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, na prijedlog načelnika.
Osnovicu i koeficijente za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika koji svoju
dužnost obavljaju profesionalno, te visinu naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika koji
svoju dužnost obavljaju volonterski, utvrđuje Općinsko vijeće aktom.
Članak 13.
Sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, naknade troškova za
rad članova općinskog vijeća, isplaćivat će se temeljem odluka Općinskog vijeća.
Članak 14.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na
teret rashoda Proračuna.
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Rješenje o povratu sredstava donosi Upravni odjel za proračun i financije na temelju
dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik upravnog odjela u čijoj nadležnosti je naplata
tih prihoda, odnosno osoba koju on ovlasti.
Članak 15.
Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje
Upravni odjel za proračun i financije, a potpisuje općinski načelnik.
Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja
naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za proračun i
financije.
Evidenciju izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi Upravni odjel za
proračun i financije.
VI. POVRAT SREDSTAVA U PRORAČUN
Članak 16.
Ako se naknadno utvrdi da je isplata sredstava iz Proračuna bila nezakonita i/ili
neopravdana, proračunski korisnik mora odmah zahtijevati povrat proračunskih sredstava u
Proračun.
VII. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM
Članak 17.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja općinski načelnik.
Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela
sigurnosti i likvidnosti i isplativosti ulaganja.
Odluku o oročavanju donosi općinski načelnik.
Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.
Članak 18.
Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu donosi općinsko vijeće ako su za
kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Općine.
U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog
društva, općinsko vijeće može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ukoliko
to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.
Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva mogu se
koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu nefinancijske i financijske imovine Općine, sukladno
zakonu kojim se uređuje proračun.
VII. ODGODA PLAĆANJA, OBROČNA OTPLATA DUGA, OTPIS ILI DJELOMIČAN
OTPIS POTRAŽIVANJA TE PRODAJA POTRAŽIVANJA
Članak 19.
Odgoda plaćanja i obročna otplata (reprogram) duga Općine, otpis ili djelomičan otpis
potraživanja Općine, te prodaja potraživanja Općine, određuje se i provodi na način i pod
uvjetima utvrđenim posebnim propisima.
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IX. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM DUGOTRAJNOM IMOVINOM OPĆINE
Članak 20.
Nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine upravljaju općinska tijela.
Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva njezino korištenje,
održavanje i davanje u zakup.
Općinska tijela moraju imovinom iz stavka 1. ovoga članka upravljati brigom dobrog
gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa zakonom.
Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u
proračunu.
Poslove sklapanja ugovora s osiguravateljima obavlja načelnik, a naplatu šteta obavlja
Upravni odjel za proračun i financije.
Članak 21.
Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Općine vodi se u
Upravnom odjelu za proračun i financije, prema podacima iz Registra imovine koji vodi Upravni
odjel za pravne poslove i strateško upravljanje.
Pročelnici upravnih odjela Općine dužni su Upravnom odjel za proračun i financije
dostaviti podatke o svakoj poslovnoj promjeni na imovini kojom upravljaju.
X. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA
Članak 22.
Općina se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje
jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, u suglasju sa
zakonom kojim se uređuje proračun.
Odluku o kratkoročnom zaduživanju iz stavka 1. ovoga članka donosi načelnik.
XI. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA, FINANCIJSKORAČUNOVODSTVENA KONTROLA I IZVJEŠTAVANJE
Članak 23.
Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.
Tijela općinske uprave koja su proračunski odgovorna za korisnike iz stavka 1. ovoga
članka obvezna su prikupiti, uskladiti i konsolidirati njihova polugodišnja i godišnja izvješća te
ih dostaviti Upravnom odjelu za proračun i financije.
Članak 24.
Sva Upravna tijela i korisnici proračunskih sredstava obvezni su Upravnom odjelu za
proračun i financije dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže, a koje su
potrebni u pripremi i izvršavanju proračuna.
Članak 25.
Upravni odjel za proračun i financije izrađuje i dostavlja načelniku polugodišnji i godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.
Načelnik podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općinskom
vijeću u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.
Proračunski korisnik dužan je dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje
financijskog plana i izvještaj o radu) proračunski nadležnom tijelu, najkasnije u roku od mjesec
dana od isteka roka za predaju godišnjeg financijskog izvještaja utvrđenog važećim Pravilnikom
o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.
Izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) mora sadržavati
prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.
Proračunski nadležno tijelo općinske uprave dužno je izvještaj o poslovanju iz stavka 3. i
4. ovoga članka dostaviti načelniku najkasnije do 31. svibnja 2018. godine.
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Članak 26.
Proračunski korisnici dužni su dostaviti polugodišnje i godišnje financijske izvještaje
Upravnom odjelu za proračun i financije.
Upravni odjel za proračun i financije konsolidira financijske izvještaje.
Upravni odjel za proračun i financije izrađuje konsolidirani polugodišnji i godišnji
financijski izvještaj za Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu financija u
roku utvrđenom Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.
XII. URAVNOTEŽENJE
PRORAČUNA

PRORAČUNA

I

PRERASPODJELA

SREDSTAVA

Članak 27.
Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda
i/ili primitaka, načelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane zakonom
kojim se uređuje proračun.
Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje,
odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika, utvrdit će Općinsko vijeće
izmjenama i dopunama Proračuna.
Članak 28.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava u Proračunu unutar pojedinog
razdjela i između pojedinih razdjela, time da umanjenje pojedine stavke rashoda ne može biti
veće od 5% sredstava utvrđenih na toj stavci.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, preraspodjela sredstava može se izvršiti
najviše do 15% sredstava utvrđenih na stavci rashoda, ako se time osigurava povećanje sredstava
učešća Općine planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava
Europske unije, ako to odobri načelnik.
Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i
Računa financiranja.
O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka načelnik izvještava
Općinsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.
Članak 29.
Proračun se izvršava od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2018.
godinu.
Rashodi za koje je nastala obveza u 2018. godini rashodi su Proračuna za 2018. godinu,
neovisno o plaćanju.
O namjeni viška prihoda odnosno o pokriću manjka prihoda iz prethodne godine odlučuje
Općinsko vijeće.
XIII. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 30.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Općine Podstrana”, a stupa na snagu 1.
siječnja 2018. godine.
Klasa: 021-05/17-01/12
Urbroj: 2181/02-1-17-5
Podstrana, 20. prosinca 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin
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Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine" broj 115/16) i
članka 31. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 7/13), Općinsko
vijeće Općine Podstrana, na 7. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 20. prosinca 2017.
godine donosi
II IZMJENE I DOPUNE
Odluke o porezima Općine Podstrana
Članak1.
U Odluci o porezima općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 19/17, 26/17),
u članku 2. briše se točka 4.
Članak 2.
U Odluci o porezima općine Podstrana briše se članak 18. i članak 23.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i " Službenom glasniku Općine Podstrana", a
stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.
Klasa: 021-05/17-01/12
Urbroj: 2181/02-1-17-4
Podstrana, 20. prosinca 2017. godine

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

Na temelju članka 35. i 47. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(„Narodne novine“
broj 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10,
143/12, 152/14) i članka 31. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“,
broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 7. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017.
godine, donosi
ODLUKU
o sklapanju sporazuma radi uspostave novih suvlasničkih dijelova čst.zem. 1806 k.o.
Donja Podstrana, te razvrgnuća suvlasničke zajednice
Članak 1.
Općina Podstrana zaključit će Sporazum radi uspostave novih suvlasničkih udjela i razvrgnuća
suvlasničke zajednice na nekretnini položenoj u k.o. Donja Podstrana označenoj kao čst.zem.
1806, Gajine, pašnjak, površine 3029 m2, koje su upisani suvlasnici Vico Ljiljana za 1/8 dijela,
Roguljić Biljana za 1/8 dijela, Bulajić Vjerica za 1/8 dijela, Banić Ante za 1/8 dijela, Banić Neda
za 1/8 dijela, Banić Nediljka za 1/8 dijela, Banić Marija za 1/8 dijela te Općina Podstrana za 1/8
dijela, položajno i veličinom prema Situacijskom nacrtu oznake P-2015-5 od listopada 2016.
godine izrađenom od ovlaštene tvrtke Geo Komplet d.o.o. iz Splita, ovlašteni inženjer geodezije
Zvonimir Sesartić, uz evidentiranje stvarno izmjerene površine čst.zem. 1806 od 3049 m2, na
način da:
- Bulajić Vjerici pripadne za cijelo dio čst.zem. 1806 površine 830 m2, na Situacijskom nacrtu
označeno kao Lik „A“
- Vico Ljiljani i Roguljić Biljani, pripadne svakoj za ½ dijela, dio čst.zem. 1806 površine 830
m2, na Situacijskom nacrtu označeno kao Lik „B“
- Banić Ante i Banić Nedi ženi Ante , pripadne svakom za ½ dijela, dio čst.zem. 1806 površine
504 m2, na Situacijskom nacrtu označeno kao Lik „C“
- Banić Nediljki ud. Blaža i Banić Mariji, pripadne svakoj za ½ dijela, dio čst.zem. 1806
površine 504 m2, na Situacijskom nacrtu označeno kao Lik „D“
- Općini Podstrana pripadne za cijelo dio čst.zem. 1806 površine 381 m2, na Situacijskom nacrtu
označeno kao Lik „E“.
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Članak 2.
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša da izradi
prijedlog Sporazum radi uspostave novih suvlasničkih udjela i razvrgnuća suvlasničke zajednice
iz članka 1. ove Odluke.
Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje Sporazum radi uspostave novih suvlasničkih udjela i
razvrgnuća suvlasničke zajednice iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Općina Podstrana ne snosi troškove izrade i provedbe geodetskih elaborata u svrhu provedbe
Sporazuma iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Podstrana“.
Klasa: 021-05/17-01/12
Urbroj: 2181/02-1-17-6
Podstrana, 20. prosinca 2017. godine

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

Na temelju članka 52. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (''Narodne
novine'' broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16) i članka 31. Statuta Općine Podstrana
(''Službeni glasnik Općine Podstrana'' 7/13) Općinsko Vijeće Općine Podstrana, na 7. sjednici
održanoj dana 20. prosinca 2017. godine donosi:

ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2018. 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.
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Članak 5.
Prihod ostvaren od naknade za razvoj iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 1,00 kn/m3
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 iznosu od 1,00 kn/m3
isporučene vodne usluge izdvajati će se za pripremu realizacije projekta Sustav vodoopskrbe,
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split – Solin s Aglomeracijom Podstrana.
Prihod ostvaren od naknade za razvoj iz stavka 1. ovog članka, te neutrošena sredstva iz
prijašnjih razdoblja koristit će se na sljedeći način:
1. Izgradnja kanalizacijskog sustava Općine Podstrana, I etapa, I faza (razlika) u iznosu od
2.000.000,00 kuna,
2. Glavni i izvedbeni projekt fekalne kanalizacije obalnog područja u Strožancu iznosu od
150.000,00 kuna,
3. Projektna dokument. vodoopskrbnog sustava u Ulici don P. Cara u iznosu od 100.000,00
kuna,
4. Izgradnja fekalne kanalizacije područja Miljevac/Zvonimirova u iznosu od 450.000,00
kuna,
5. Sanacija sustava fekalne kanalizacije i vodoopskrbe, manji ogranci: Duge njive, Grljevac,
Sv. Martin 100.000,00 kuna.
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. ove Odluke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split kao
isporučitelj usluge dužan je izvršiti do 31. prosinca 2018. 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: 021-05/17-01/12
Urbroj: 2181/02-1-17-7
Podstrana, 20. prosinca 2017. godine
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Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka
31. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 7/13), Općinsko vijeće
Općine Podstrana na 7. sjednici, održanoj 20. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
„OBALNI DIO POJASA OD UŠĆA RIJEKE ŽRNOVNICE DO HC LAV“
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Obalni dio pojasa
od ušća rijeke Žrnovnice do HC Lav”, u daljnjem tekstu: „Odluka“.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU-a
Članak 2.
(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Obalni
dio pojasa od ušća rijeke Žrnovnice do HC Lav” („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj
5/08), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune UPU-a, je Zakon o prostornom uređenju („Narodne
novine“, broj 153/13 i 65/17), Statut Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“,
broj 7/13) i Prostorni plan uređenja Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj
03/06, 8/08, 3/11- pročišćeni tekst i 12/17 i 14/17- pročišćeni tekst) i ova Odluka.
OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU-a
Članak 3.
(1) Obuhvat Izmjena i dopuna UPU-a je dio površine namjene D1 i D7 između obalne šetnice i
parkirališta s pristupnom cestom južno od D8; prikazan je na grafičkom prikazu, koji je sastavni
dio ove Odluke.
(2) Izmjene i dopune DPU-a izradit će se u tekstualnom i grafičkom dijelu.
SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU-a
Članak 4.
(1) Općina Podstrana je temeljem UPU-a i ishođenih akata za gradnju u postupku realizacije
obalnih površina, a istima nije obuhvaćeno rješenje građevine/a planiranih unutar obuhvata ovih
Izmjena i dopuna. Teren je neuređeni nasip, a kontaktne javne prometne površine s
infrastrukturom su u završnoj fazi realizacije.
RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU-a
Članak 5.
(1) Područje obuhvata je zona namijenjena PPUO-om i UPU-om za javne i društvene namjene
D1 i D7, unutar kojih je moguće graditi i uslužne, ugostiteljske i druge prateće sadržaje u
funkciji kontaktnih namjena.
(2) Interes Općine je da se na predmetnoj površini omogući gradnja sadržaja u skladu s
odredbama PPUO-a, ali i u skladu s potrebama u funkciji okolnih sadržaja plaže i lučice, te
dužobalne šetnice. Komercijalno korištenje dijela tih površina i građevina će omogućiti
financiranje održavanja javnih površina, uključivo održavanje plažnih površina i uređaja.
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CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU-a
Članak 6.
(1) Osnovni cilj izrade Izmjena i dopuna predmetnog UPU-a je omogućavanje dopune planirane
namjene u obuhvatu Izmjena i dopuna potrebnim uslužnim i ugostiteljskim sadržajima u funkciji
plaže i ostalih kontaktnih zona. Važećim UPU-om je na predmetnom prostoru predviđena jedna
građevina visine P+2 većeg tlocrtnog volumena, a prema stavovima stručnih službi Općine i
interesu za ulaganja na predmetnom prostoru, ocijenjeno je da je prihvatljivije i za prostor i za
mogućnost ulaganja predvidjeti više manjih volumena. Izmjenom UPU-a se neće bitno mijenjati
ukupna iskorištenost zone, a ista će biti usklađena s odredbama PPUO-a.
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
PLANA
Članak 7.
(1) Za izradu Plana će se koristiti postojeće stručne podloge, kao i sva raspoloživa dokumentacija
prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela, a izradit će se cjelovito
idejno rješenje za obuhvat zone, kojim će se definirati broj i veličina zahvata, kao i uređenje
otvorenih prostora. Temeljem idejnog rješenja, valoriziranog od nadležnog tijela Općine, izradit
će se planska rješenja Izmjena i dopuna UPU-a.
(2) Za potrebe izrade Plana koristit će se geodetske podloge mjerila 1:1000, u skladu s
Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).
(3) Ukoliko se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu ovog
Plana, temeljem članka 66. Zakona o zaštiti okoliša utvrdi potreba izrade strateške studije, ista će
biti izrađena i proveden postupak verifikacije istodobno s procedurom donošenja Plana.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
(1) Podaci, planske smjernice, zahtjevi i drugi propisani dokumenti, koje za potrebe izrade
Izmjena i dopuna Plana osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, pribavit će se
sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju.
(2) Izrađivač Plana temeljem ove Odluke, zakona i propisa iz pojedinih područja koji se
primjenjuju na planska rješenja, te pribavljenih zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, izrađuje
stručna rješenja Plana.
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA
DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA
PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA
PLANA
Članak 9.
(1) U izradi Izmjena i dopuna Plana, u smislu davanja zahtjeva (podataka, planskih smjernica,
propisanih dokumenata) sudjelovat će:
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
10000 Zagreb, Runjaninova 2
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih,
inspekcijskih i poslova civilne zaštite,Split,Trg hrvatske bratske zajednice 9
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split,
21000 Split, Moliških Hrvata 1
- Hrvatske vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova, 21000 Split, Vukovarska 35
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- Hrvatske ceste, 21000 Split, Ruđera Boškovića 22,
- Županija splitsko- dalmatinska,
21000 Split, Ulica Domovinskog rata 2
- Lučka kapetanija Split, 21000 Split, Obala Lazareta 1
- HAKOM, 10000 Zagreb, Ulica Frangeša Mihanovića 9
- HEP ODS d.o.o., DP Elektrodalmacija Split, Odjel razvoja, 21000 Split, Poljička cesta 73
- JP Vodovod i kanalizacija d.o.o., 21000 Split Biokovska 3.
Članak 10.
(1) Javnopravnim tijelima iz članka 9. Nositelj izrade dostavit će ovu Odluku odmah po
donošenju, s pozivom da mu u roku od 15 dana od dana dostave, daju zahtjeve za izradu izmjena
i dopuna Plana. Ukoliko navedena javnopravna tijela ne dostave svoje zahtjeve u navedenom
roku, smatrat će se da ih nemaju.
PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a, ODNOSNO
POJEDINIH FAZA I ROKOVI ZA PRIPREMU ZAHTJEVA TIJELA I OSOBA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
Članak 11.
(1) Za izradu Izmjena i dopuna UPU-a utvrđuju se sljedeći rokovi:
- za dostavljanje zahtjeva iz članka 90.: 15 dana;
- za izradu Nacrta prijedloga: 20 dana od dana dostave zahtjeva javnopravnih tijela iz
članka 9. ove Odluke i idejnog rješenja iz članka 7., stavak 1 ove Odluke;
- javna rasprava će se provesti u trajanju od 8 dana;
- za izradu Nacrta konačnog prijedloga: 8 dana od dana izrade Izvješća o javnoj
raspravi
- za izradu Konačnog prijedloga Plana: 3 dana nakon objave Izvješća
- za dostavu izvornika plana: 8 dana od dana objave Odluke o donošenju plana u
„Službenom glasniku Općine Podstrana “.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA UPU-a
Članak 12.
(1) Izrada Izmjena i dopuna UPU-a financirat će se sredstvima Proračuna Općine Podstrana za
2018. godinu.
Članak 13.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Podstrana“.

Klasa: 021-05/17-01/12
Urbroj: 2181/02-1-17-8
Podstrana, 20. prosinca 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin
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Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (''Narodne novine'', broj 28/10) i članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni
glasnik Općine Podstrana'', broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana, na prijedlog
općinskog načelnika, na 7. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u
Upravnim odjelima i Vlastitom pogonu Općine Podstrana.
Članak 2.
Izrazi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci u muškom ili ženskom rodu, uporabljeni su
neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornosti službenika i
namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se
u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na određeno radno
mjesto.
Članak 3.
Plaću službenika i namještenika u Upravnim odjelima i Vlastitom pogonu Općine
Podstrana čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i
namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu
radnog staža.
Članak 4.
Osnovicu za obračun plaće utvrđuje načelnik Općine Podstrana.
Članak 5.

R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
RADNA MJESTA I. KATEGORIJE
Potkategorija
Naziv radnog mjesta
radnog mjesta
Glavni rukovoditelj
Pročelnik UO za pravne poslove i
strateško upravljanje
Pročelnik UO za javnu nabavu,
gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU
fondove
Pročelnik UO za proračun i financije
Pročelnik UO za prostorno uređenje,
komunalne poslove i zaštitu okoliša
Viši rukovoditelj
Zamjenik Pročelnika UO za javnu
nabavu, gospodarstvo, društvene
djelatnosti i EU fondove
Zamjenik Pročelnika UO za prostorno
uređenje, komunalne poslove i zaštitu
okoliša

Klas.
rang

Koeficijent

1

3,50

1

3,50

1
1

3,50
3,50

2

3,10

2

3,10
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Upravitelj Vlastitog pogona

7

2,65

Voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo

10

2,08

4

2,75

4

2,75

4
4

2,75
2,75

4

2,75

9

2,10

9
9

2,10
2,20

9
9

2,10
2,10

11
11
11

2,07
1,60
1,60

Voditelj poslova namještenika

10

2,08

Administrativni tajnik
Namještenik za obavljanje komunalnih
djelatnosti
Namještenik za održavanje javnih
površina i groblja

11
11

1,45
1,40

11

1,40

Pomoćni radnik za održavanje javnih
površina i groblja
Čistačica

13

1,35

13

1,30

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE
Viši savjetnik
9.

Viši savjetnik za pravne poslove i
strateško upravljanje
Viši savjetnik za javnu nabavu,
gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU
fondove
Viši savjetnik za komunalne poslove
Viši savjetnik za komunalnu
infrastrukturu i kapitalnu izgradnju
Viši savjetnik za prostorno uređenje

10.
11.
12.
13.

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE
Viši referent
14.

Viši referent za odnose sa javnošću, opće
i administrativne poslove
Viši referent za upravne i administrativne
poslove
Viši referent za financije
Viši referent za poslove komunalnog
gospodarstva
Viši referent za gospodarstvo i EU
fondove

15.
16.
17.
18.
Referent
19.
20.
21.

Referent za računovodstvo i informatiku
Referent – komunalni redar
Referent – prometni redar
RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
Namještenici I.
Potkategorije
(1. razina)

22.
Namještenici II.
Potkategorije
(1. razina)
23.
24.
25.
(2. razina)
26.
27.
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Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 9/15).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Podstrana'', a primjenjuje se od 1. veljače 2018. godine.

Klasa: 021-05/17-01/12
Urbroj: 2181/02-1-17-9
Podstrana, 20. prosinca 2017. godine
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Predsjednik
Općinskog vijeća:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin
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SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili
projekata na području Općine Podstrana za 2018. godinu
2. Odluka o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana (K.O. Donja
Podstrana)
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu
4. II Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Podstrana
5. Odluka o sklapanju sporazuma radi uspostave novih suvlasničkih dijelova čst.zem. 1806
k.o. Donja Podstrana, te razvrgnuća suvlasničke zajednice
6. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2018. godinu
7. Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja „obalni dio pojasa od
ušća rijeke Žrnovnice do HC Lav“
8. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

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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