SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PODSTRANA

Godina XXV

Podstrana, 14. ožujka 2019.

Broj 5/2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine Podstrana
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/18), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 21. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe
birača u Općinskom vijeću Općine Podstrana za 2019. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog
tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podstrana (u daljnjem tekstu:
Općinsko vijeće) za 2019. godinu, koja su osigurana u Proračunu Općine Podstrana za 2019. godinu.
Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci
i svakom članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova
Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i članu
izabranom s grupe liste birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom
članu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 3.
Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Općinskog vijeća je 15, a broj članova pod-zastupljenog spola je
5.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 4.516,00 kn.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od
4.967,60 kn.
Članak 4.
Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću
Općine Podstrana, sredstva se raspoređuju u kvartalnim iznosima kako slijedi:
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HRVATSKA STRANKA PRAVA

1

2

1.241,90

2.258,00

13.999,60

3.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

-

2

-

2.258,00

9.032,00

4.

HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA

-

1

-

1.129,00

4.516,00

5.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE - SDP

-

1

-

1.129,00

4.516,00

SVEUKUPNO:

69.998,00

Članak 5.
Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuje Upravni odjel za proračun i financije na žiroračun političke
stranke, odnosno na poseban račun svakog člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2181/02-1-19-2
Podstrana, 13. ožujka 2019. godine

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

Na temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/2015, 121/2016,
99/2018) i članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/2018),
Općinsko vijeće Općine Podstrana, na 21. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2019. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
ODLUKE
o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Općine Podstrana
Članak 1.
U Odluci o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine
Podstrana broj 27/2018), u članku 8. stavak 1. mijenja se podstavak 1. tako da isti sada glasi:
- ako je u proteklih 12 mjeseci turistički inspektor nakon završetka inspekcijskog nadzora podnio
optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdao prekršajni nalog ili naplatio kaznu na
mjestu izvršenja prekršaja zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena.
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Općine Podstrana stupaju
na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2181/02-1-19-3
Podstrana, 13. ožujka 2019. godine
2

Predsjednik
Općinskog vijeća:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin
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broj 5/2019.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 30.
Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/2018) Općinsko vijeće Općine
Podstrana na 21. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2019. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o kupnji idealnog dijela nekretnine
Članak 1.
Općina Podstrana otkupit će od Fabijana Bakote 146/1402 dijela čst.zem. 1606 ukupne površine 1402 m2,
upisana u zk.ul. 4227, k.o. Donja Podstrana, koji idealni dio u fizičkom dijelu predstavlja površinu od 146
m2 položenu uz sjeverni rub granice predmetne čst.zem, označen zelenom bojom kao lik C u Grafičkom
prikazu – Skici izrađeno od Salient d.o.o. iz Podstrane broj 7/2019 od veljače 2019. godine.
Članak 2.
Općina Podstrana otkupit će idealni dio nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke u svrhu proširenja dijela
postojeće Ulice Domovinskog rata.
Članak 3.
Za nekretninu opisanu u članku 1. ove Odluke utvrđuje se kupoprodajna cijena u iznosu od 1.120,66
kuna za 1 m2, odnosno ukupna kupoprodajna cijena za nekretninu iz članka 1. ove Odluke iznosi
163.616,36 kuna te vrijednost poboljšica u iznosu od 11.932,50 kuna.
Jedinična cijena zemljišta te vrijednost poboljšica utvrđena je sukladno procjembenom elaboratu tržišne
vrijednosti nekretnine, izrađeno od stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Ivan Bilota, dipl.ing.građ., od
01. veljače 2019. godine.
Članak 4.
Između Fabijana Bakote kao prodavatelja i Općine Podstrana kao kupca zaključit će se Ugovor o
kupoprodaji idealnog dijela nekretnine iz članka 1. ove Odluke.
Uknjižba prava vlasništva na ime Općine Podstrana provest će se odmah po sklapanju Ugovora o
kupoprodaji iz prethodnog stavka ovog članka.
Isplata kupoprodajne cijene te vrijednost poboljšica iz članka 3. ove Odluke izvršit će se u roku od 30
dana od upisa prava vlasništva na ime Općine Podstrana.
Članak 5.
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša da izradi ugovor
o kupoprodaji iz članka 4. ove Odluke.
Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje ugovora o kupoprodaji iz članka 4. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2181/02-1-19-4
Podstrana, 13. ožujka 2019. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin
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Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 30.
Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/2018) Općinsko vijeće Općine
Podstrana na 21. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2019. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o kupnji idealnog dijela nekretnine
Članak 1.
Općina Podstrana otkupit će od Zlatka Jakulja 83/420 dijela čst.zem. 1597 ukupne površine 420 m2,
upisana u zk.ul. 509, k.o. Donja Podstrana, koji idealni dio u fizičkom dijelu predstavlja površinu od 83
m2 položenu uz sjeverni rub granice predmetne čst.zem, označen plavom bojom kao lik A u Grafičkom
prikazu – Skici izrađeno od Salient d.o.o. iz Podstrane broj 7/2019 od veljače 2019. godine.
Članak 2.
Općina Podstrana otkupit će idealni dio nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke u svrhu proširenja dijela
postojeće Ulice Domovinskog rata.
Članak 3.
Za nekretninu opisanu u članku 1. ove Odluke utvrđuje se kupoprodajna cijena u iznosu od 1.120,66
kuna za 1 m2, odnosno ukupna kupoprodajna cijena za nekretninu iz članka 1. ove Odluke iznosi 93.014,78
kuna te vrijednost poboljšica u iznosu od 14.010,00 kuna
Jedinična cijena zemljišta te vrijednost poboljšica utvrđena je sukladno procjembenom elaboratu tržišne
vrijednosti nekretnine, izrađeno od stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Ivan Bilota, dipl.ing.građ., od
01. veljače 2019. godine.
Članak 4.
Između Zlatka Jakulja kao prodavatelja i Općine Podstrana kao kupca zaključit će se Ugovor o
kupoprodaji idealnog dijela nekretnine iz članka 1. ove Odluke.
Uknjižba prava vlasništva na ime Općine Podstrana provest će se odmah po sklapanju Ugovora o
kupoprodaji iz prethodnog stavka ovog članka.
Isplata kupoprodajne cijene te vrijednost poboljšica iz članka 3. ove Odluke izvršit će se u roku od 30
dana od upisa prava vlasništva na ime Općine Podstrana.
Članak 5.
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša da izradi ugovor
o kupoprodaji iz članka 4. ove Odluke.
Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje ugovora o kupoprodaji iz članka 4. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2181/02-1-19-5
Podstrana, 13. ožujka 2019. godine
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Predsjednik
Općinskog vijeća:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin
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Na temelju članka 9. stavak 1. Zakona o naseljima (''Narodne novine'' broj 54/88) članka 30. Statuta
Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Podstrana na
21. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2019. godine donosi:
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju ulice Odvojka Duge njive na području Općine Podstrana
(K.O. Donja Podstrana)
Članak 1.
U naselju Podstrana – Miljevac novoosnovana ulica koja obuhvaća dio od ruba kat.čest. 1869/7 K.O.
Donja Podstrana i zatim ide prema jugo-istoku preko kat.čest. 1869/2 K.O. Donja Podstrana do kraja
kat.čest. 1870/7 K.O. Donja Podstrana u dužini od 129 m, imenuje se: Odvojak Duge njive.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz novoosnovane i imenovane ulice.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2181/02-1-19-6
Podstrana, 13. ožujka 2019. godine

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

Na temelju članka 9. stavak 1. Zakona o naseljima (''Narodne novine'' broj 54/88) članka 30. Statuta
Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Podstrana na
21. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2019. godine donosi:

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju ulice Odvojka domovinskog rata na području Općine Podstrana
(K.O. Donja Podstrana)
Članak 1.
U naselju Podstrana – Strožanac Gornji novoosnovana ulica koja obuhvaća dio od spoja kat.čest. 5153/1
K.O. Donja Podstrana sa kat.čest. 1649/14 K.O. Donja Podstrana i ide južno, do ruba kat.čest. 1646/2 K.O.
Donja Podstrana u dužini od 77 m, imenuje se: Odvojak Domovinskog rata.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz novoosnovane i imenovane ulice.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2181/02-1-19-7
Podstrana, 13. ožujka 2019. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin
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Na temelju članka 8. Pravilnika o izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
(''Narodne novine'' 35/94, 110/05, 28/10) i članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine
Podstrana“ broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 21. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2019.
godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podstana
Članak 1.
Donosi se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podstrana (usklađenje 4)
od siječnja 2019. godine, a koja čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2181/02-1-19-8
Podstrana, 13. ožujka 2019. godine

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

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine'' 92/10), Pravilnika o planu zaštite
od požara (''Narodne novine'' 51/12), Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i članka 30.
Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 2/18), Općinsko vijeće Općine
Podstrana na 21. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju plana zaštite od požara za Općinu Podstrana
Članak 1.
Donosi se Plan zaštite od požara za Općinu Podstrana od siječnja 2019. godine, a koji čini sastavni dio
ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2181/02-1-19-9
Podstrana, 13. ožujka 2019. godine
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Predsjednik
Općinskog vijeća:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin
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Na temelju članka 7. stavka 1. točka 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“
broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 3. stavka 4. i članka 8. stavak 1. Zakona o vatrogastvu
(„Narodne novine“, broj 106/99, 17/01, 36/02, 96/03, 139/04 pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i
članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 2/18), Općinsko vijeće
Općine Podstrana na 21. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2019. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Općine Podstrana
Članak 1.
U Odluci o osnivanju o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Općine Podstrana
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 28/18) u članku 1. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i
dodaju riječi:
„za obavljanje vatrogasne djelatnosti kao stručne i humanitarne djelatnosti na području Općine
Podstrana.“
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„Djelatnost Postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u
nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.
Postrojba može, pored naprijed navedene osnovne djelatnosti obavljati i druge gospodarske i slične
djelatnosti (održavanje vozila, organizacija kulturnih i sportskih priredbi, prijevoz vode, održavanje i
servis vatrogasnih aparata, prodaja vatrogasne opreme, najam poslovnih prostora i sl. ) koje su vezane uz
osnovnu djelatnost uz uvjet da se njihovim obavljanjem ne umanjuje intervencijska sposobnost Postrojbe.
Postrojba djelatnost iz stavka 1. ovog članka obavlja kao javnu službu na području Općine Podstrana.
Vatrogasna postrojba može sudjelovati na vatrogasnim intervencijama i izvan područja svog
djelovanja, odnosno na području drugih jedinica lokalne samouprave kada je to određeno zakonom ili
kada osnivači s drugim jedinicama lokalne samouprave sklope ugovor/sporazum o suosnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Općine Podstrana Podstrana.
Obavljanje djelatnosti iz stavka 4. ovog članka od strane Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana
mora biti navedeno u odgovarajućim Procjenama ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i
Planovima zaštite od požara svih ugovornih/sporazumnih strana.“
Članak 3.
Članak 11. mijenja se i glasi:
„Broj profesionalnih vatrogasaca koji djeluju u Postrojbi utvrđuje se sukladno planovima zaštite od
požara i Zakonom o vatrogastvu propisanim mjerilima.
Postrojba će započeti s radom po upisu u Registar ustanova i pribavljanju konačnog rješenja nadležnog
državnog tijela uprave kojim se utvrđuje da su ispunjeni svi tehnički, zdravstveni, ekološki i drugi uvjeti
propisani za obavljanje te djelatnosti.
Poslovi profesionalnih vatrogasaca kao i drugi poslovi koji će obavljati unutar Postrojbe podrobnije će
se odrediti aktom o ustrojstvu i unutarnjem radu JVP Općine Podstrana. Do početka rada Javne
vatrogasne postrojbe Općine Podstrana poslove vatrogastva na području općine Podstrana obavlja
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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Dobrovoljno vatrogasno društvo Podstrana (u daljnjem tekstu DVD Podstrana), primjenjujući na
odgovarajući način Plan zaštite od požara i postojeći ustroj.
JVP Općine Podstrana preuzet će radnike zaposlene u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Podstrana.“
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Podstrana“.

KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2181/02-1-19-10
Podstrana, 13. ožujka 2019. godine

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

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne novine'', broj 28/10) i članka 30. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'',
broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Podstrana, na prijedlog općinskog načelnika, na 21. sjednici održanoj
dana 13. veljače 2019. godine, donosi

II IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (''Službeni glasnik Općine
Podstrana'' broj 35/17, 35/18) u članku 5., stavak 1., dodaju se koeficijenti za privremeno sistematizirana
posebna radna mjesta za obavljanje poslova provedbe EU projekata kako slijedi:

R.b.

Potkategorija
radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klas.
rang

Koeficijent

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE

1a.

2b.

Viši savjetnik
specijalist

Voditelj projekta

2

2,90

Viši savjetnik

Financijski menadžer

4

2,75

9

2,40

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE
3c.

8

Viši referent

Koordinator projekta

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

14. ožujka 2019.

broj 5/2019.

Članak 2.
U članku 5., stavak 1., točke 23., 24., 25., 26., 27. postaju točke 25., 26., 27., 28., 29., a dodaju se točke
23. i 24. koje glase:
RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
Voditelj poslova naplate i kontrole
parkinga

10

2,08

23.

Namještenici I.
Potkategorije
(1. razina)
Namještenici II.
Potkategorije
(1. razina)

Namještenik za održavanje i kontrolu
parkinga

11

1,50

24.

Članak 3.
Ove II Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika stupaju na
snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2181/02-1-19-11
Podstrana, 13. ožujka 2019. godine

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

1.

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe
birača u općinskom vijeću Općine Podstrana za 2019. Godinu

2.

Izmjene i dopune odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Općine Podstrana

3.

Odluku o kupnji idealnog dijela nekretnine (č.z. 1606 k.o. Donja Podstrana)

4.

Odluku o kupnji idealnog dijela nekretnine (č.z. 1597 k.o. Donja Podstrana)

5.

Odluku o osnivanju i imenovanju ulice Odvojka Duge njive na području Općine Podstrana (k.o.
Donja Podstrana)

6.

Odluku o osnivanju i imenovanju ulice Odvojka domovinskog rata na području Općine Podstrana
(k.o. Donja Podstrana

7.

Odluku o donošenju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podstrana

8.

Odluku o donošenju plana zaštite od požara za Općinu Podstrana

9.

Izmjene i dopune odluke o osnivanju Javne ustanove javna vatrogasna postrojba Općine Podstrana

10. II. izmjene i dopune odluke 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: HR65 2407 0001 8341 0000 6

