
 

 SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE PODSTRANA 

  Godina XXV I                      Podstrana 18. travnja 2019.                                             Broj 8/2019                         

 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 
 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E  
 
Na temelju članka 35. stavak 2. 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), 
članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik“ Općine Podstrana broj 2/18), članka 24. stavak 2. 
Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Podstrana ( „Službeni glasnik Općine Podstrana“, 
19/15) Općinsko vijeće Općine Podstrana na 22. sjednici održanoj dana 16. travnja 2019. godine donosi 

ODLUKU 
o raspisivanju javnog natječaja za kupnju zemljišta radi izgradnje stanova u svrhu stambenog 

zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana 
 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom uređuje način, uvjeti i postupak kupnje zemljišta u svrhu izgradnje stanova radi 
stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana. 

Članak 2. 
 Općina Podstrana je dana 15. listopada 2018. godine sa Ministarstvom hrvatskih branitelja sklopila 
Sporazum o međusobnim pravima i obvezama, prema kojem se obvezala osigurati zemljište na kojem će 
Ministarstvo  izgraditi stambeni objekt do 20 stanova, radi zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s 
područja Općine Podstrana.  

Članak 3. 
Ministarstvo hrvatskih branitelja je sukladno broju stradalnika Domovinskog rata s područja Općine 

Podstrana, odnosno broju podnijetih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, svojim dopisom od 20. veljače 
2019. godine definiralo neto korisnu površinu stambene zgrade od oko 1400 m2, odnosno određeno je da bi 
buduća stambena zgrada trebala imati 20 stanova (8 stanova površine 70-85 m2, 6 stanova površine od 55-
70 m2 i 6 stanova površine do 55 m2). 

Članak 4. 
U svrhu ispunjenja obveza Općine Podstrana, opisanih u čl. 2. i 3. ove Odluke, raspisat će se javni 

natječaj za dostavu ponuda zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika 
Domovinskog rata s područja Općine Podstrana. 

Članak 5. 
Natječajni postupak iz prethodnog članka ove Odluke provodi Općinski načelnik, odnosno 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, kojeg imenuje Općinsko vijeće. 
  

Članak 4. 
 Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine, a obavijest o raspisivanju 
natječaja u dnevnom tisku. 

Nekretnina u odnosu na koju se raspisuje predmetni javni natječaj mora ispunjavati minimalno 
sljedeće karakteristike: 
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- mora se nalaziti unutar granica građevinskog područja, u zoni mješovite namjene (M1, M2, M5), za 
koje je u trenutku podnošenja ponude moguće ishoditi akt za građenje sukladno važećoj prostorno-
planskoj dokumentaciji.   

- mora biti minimalne površine 1500 m2; 
- mora imati osiguran kolni pristup; 
- najviša ukupna prihvatljiva cijena zemljišta je 1.110,00 kn/m2, a ista u ukupnom iznosu ne može 

prelaziti iznos od 1.800.000,00 kn; 
- mora imati uredan upis vlasništva) te ne smije biti opterećena stvarnim teretima koji 
   onemogućavaju ili ograničavaju upravljanje istom; 

 
Općinski načelnik može u tekst natječaja postaviti i druge uvjete, a koji moraju biti usklađeni sa 

Sporazumom iz čl. 2. ove Odluke.  
 

Članak 6. 
 Povodom raspisanog javnog natječaja uslijedit će prikupljanje pisanih ponuda, u roku od 45 
(četrdeset pet) dana od dana objave javnog natječaja, te će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 
utvrditi najpovoljnije ponuditelje te o tome sastaviti izvještaj.  
  

Članak 7. 
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Podstrana na prijedlog 

Povjerenstva za provedbu javnog natječaja po isteku 45 dana od isteka roka za dostavu ponuda, a nakon što 
Ministarstvo branitelja potvrdi odabir nekretnine koja je ocijenjena kao najpovoljnija ponuda.  

 
Članak 8. 

 Na temelju odluke iz članka 7. stavak 1. ove Odluke i u roku od 15 dana od njena donošenja, 
općinski načelnik u ime Općine Podstrana i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o kupoprodaji. Pod 
posebno određenim uvjetima, rok za sklapanje ugovora o kupoprodaji može se produžiti za još 15 dana.  

 
Članak 9. 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 
 
 

Klasa:  021-05/19-01/04      Predsjednik 
Urbroj: 2181/02-1-19-2      Općinskog vijeća: 
Podstrana, 17. travnja 2019. godine     prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin 
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Na temelju članka 13. i 14. Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Podstrana ( „Službeni 
glasnik Općine Podstrana“, 19/15) te čl. 30. Statuta  Općine Podstrana („Službeni glasnik“ Općine 
Podstrana broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 22. sjednici održanoj dana 17. travnja 2019. 
godine donosi 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja  

Članak 1. 
 Članovima povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dostavu ponuda zemljišta za izgradnju 
stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana 
imenuju se: 

1. Božen Živaljić, dipl.ing.građ. za predsjednika Povjerenstva 
2. Ivica Tafra, dipl.iur. za zamjenika predsjednika Povjerenstva 
3. Monika Ćutuk, dipl.iur. za članicu Povjerenstva 
4. Božena Perišić dipl.iur. za članicu Povjerenstva 
5. Ivica Sopta, dipl.ing.arh. za člana Povjerenstva 
6. Mladen Šiško, za člana Povjerenstva 

 
Članak 2. 

   Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 
- utvrđuje da li su ponude pristigle u roku, 
- vrši otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, 
- utvrđuje najpovoljnije ponuditelje te o tome sačinjava izvještaj, 
- utvrđuje prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Općinsko vijeće, 
- vodi zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, 
- obavlja i druge poslove potrebne za provedbu predmetnog javnog natječaja. 

  
Članak 3. 

    Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 

 
Klasa:  021-05/19-01/04      Predsjednik 
Urbroj: 2181/02-1-19-3      Općinskog vijeća: 
Podstrana, 17. travnja 2019. godine     prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin 
 

 
 

Na temelju članka 101. Zakona o cestama (''Narodne novine'', broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14) i članka 30. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 2/18), Općinsko 
vijeće Općine Podstrana, na 22. sjednici održanoj dana 16. travnja  2019.  godine donosi 
 

VI. IZMJENE I DOPUNE 
Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana  

 
Članak 1. 

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana  (''Službeni glasnik Općine 
Podstrana'' broj 4/15, 12/15, 29/16, 11/18, 27/18 i 35/18) dopunjuje se Popis nerazvrstanih cesta na 
području Općine Podstrana.   
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Članak 2. 
 U članku 2. Izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Podstrana  
(''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 12/15) u tablici „Popis nerazvrstanih cesta na području općine 
Podstrana“ iza rednog broja 88.  dodaju se redni brojevi 89. i 90. , na način kako slijedi: 
 

POPIS NERAZVRSTANIH CESTA NA PORUČJU OPĆINE PODSTRANA 
 

Red. 
Broj 

 
NAZIV 

89. 
 

Odvojak Duge njive 

90.  Odvojak Domovinskog rata 
 

 
Članak 3. 

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Podstrana''. 

Klasa:  021-05/19-01/04      Predsjednik 
Urbroj: 2181/02-1-19-4      Općinskog vijeća: 
Podstrana, 17. travnja 2019. godine     prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin 
 
 
 
Na temelju članka 26, članka 44. stavka 2, članka 48. stavka 2.  Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“ broj 68/18, 110/18) i članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine 
Podstrana“ broj 02/2018), Općinsko vijeće Općine Podstrana, na 22. sjednici održanoj dana 17. travnja 
2019. godine  donosi 
  

ODLUKU  
o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Podstrana 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Podstrana (u daljnjem tekstu: Odluka) 
utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture i 
komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i 
rad na području Općine Podstrana, utvrđuju se komunalne djelatnosti od lokalnog značaja, način 
povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti, te druga pitanja od značaja za obavljanje 
komunalnih djelatnosti na području Općine Podstrana. 
 

Članak 2. 
Na području Općine Podstrana obavljaju se komunalne djelatnosti, kojima se osigurava građenje i/ili 
održavanje  komunalne infrastrukture, kako slijedi: 

- održavanje nerazvrstanih cesta, 
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, 
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, 
- održavanje javnih zelenih površina, 
- održavanje građevina i uređaja javne namjene, 
- održavanje groblja, 
- održavanje čistoće javnih površina, 
- održavanje javne rasvjete - održavanje i razvoj tercijalne mreže. 
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Članak 3. 
Na području Općine Podstrana obavljaju se sljedeće uslužne komunalne djelatnosti: 

- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, 
- usluge ukopa pokojnika, 
- obavljanje dimnjačarskih poslova. 

 
U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se osigurati i građenje i/ili održavanje 
komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje tih djelatnosti. 
 

Članak 4. 
Osim komunalnih djelatnosti iz članka 2. i članka 3. ove Odluke, obzirom da se iste smatraju od iznimnog 
značenja za Općinu Podstrana i njezino stanovništvo, kao komunalne djelatnosti određuju se i: 

- dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, 
- veterinarsko-zdravstveni poslovi, 
- prijevoz putnika u javnom prometu. 

 
Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne preventivne 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca. 
 
Pod veterinarsko-zdravstvenim poslovima razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje životinja bez nadzora, 
sterilizacija životinja bez nadzora, sakupljanje i zbrinjavanje lešina i ostalih nusproizvoda životinjskog 
porijekla. 
 
Pod prijevozom putnika u javnom prometu razumijeva se redovito, trajno, kvalitetno i ekonomično 
obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu te stalno povećanje kvalitete usluga 
javnog prijevoza putnika u javnom prometu.  
 

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 
 

Članak 5. 
Komunalne djelatnosti na području Općine Podstrana mogu obavljati: 

- Vlastiti pogon Općine Podstrana, 
- pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji, 
- pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti. 
Članak 6. 

Vlastiti pogon Općine Podstrana obavlja sljedeće komunalne djelatnosti: 
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, 
- održavanje javnih zelenih površina, 
- održavanje građevina i uređaja javne namjene, 
- održavanje groblja, 
- održavanje čistoće javnih površina, 
- održavanje javne rasvjete- održavanje i razvoj tercijalne mreže,  
- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, 
- usluge ukopa. 

 
Vlastiti pogon Općine Podstrana samostalan je u obavljanju komunalnih djelatnosti sukladno Zakonu o  
komunalnom gospodarstvu, posebnom zakonu i Odluci o osnivanju Vlastitog pogona Općine Podstrana.  
 

Članak 7. 
Temeljem ugovora o koncesiji na području Općine Podstrana mogu se obavljati sljedeće komunalne 
djelatnosti: 

- obavljanje dimnjačarskih poslova. 
Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog 
članka na vrijeme od najduže 5 godina. 
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Članak 8. 
Prije početka postupka davanja koncesije provode se pripremne radnje sukladno zakonu kojim se uređuju 
koncesije, a osobito: 

- imenovanje stručnog povjerenstva za provedbu postupka,  
- izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije, 
- procjena vrijednosti koncesije, 
- izrada dokumentacije za nadmetanje. 

Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka imenuje Općinsko vijeće Općine Podstrana i čine ga 
predsjednik i dva člana.  
 
Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju 
koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije. 
 
Općinsko vijeće Općine Podstrana utvrđuje uvjete i mjerila za dodjelu koncesija, te objavljuje obavijest iz 
stavka 3. ovog članka, sve u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu, posebnim propisima koji 
uređuju pitanje dodjele koncesija i ovom Odlukom. 
 
Nakon objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, obavijest o namjeri davanja 
koncesije, neizmijenjenog sadržaja, može se objaviti i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja i na web-
stranici Općine Podstrana, s navedenim datumom objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske. 
 
Odluku o dodjeli koncesije, nakon provedenog postupka, donosi Općinsko vijeće Općine Podstrana. 
 
Na temelju odluke iz stavka 6. ovog članka općinski načelnik Općine Podstrana sklapa ugovor o koncesiji. 
 
Na sve što u svezi s postupkom, načinom i uvjetima davanja koncesije nije posebno obuhvaćeno ovom 
Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu i posebnih propisa koji uređuju 
pitanje dodjele koncesije. 

Članak 9. 
Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, 
mogu obavljati na području Općine Podstrana sljedeće komunalne djelatnosti: 

- održavanje nerazvrstanih cesta, 
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, 
- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, 
- veterinarsko- zdravstvene poslove, 
- prijevoz putnika u javnom prometu. 

 
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se zaključiti 
najduže na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

Članak 10. 
Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz 
članka 9. stavak 1. ove Odluke, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora, provode se prema propisima 
o javnoj nabavi. 

Članak 11. 
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime Općine Podstrana sklapa općinski načelnik 
Općine Podstrana. 
 
Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži: 

- komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor, 
- vrijeme na koje se sklapa ugovor, 
- vrstu i opseg komunalnih usluga, 
- način određivanja cijene komunalnih usluga, te način i rok plaćanja izvršenih usluga, 
- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora. 
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III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 12. 
Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova zaključeni prije donošenja 
ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni. 
 

Članak 13. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na 
području Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 05/2014) i Odluka o uvjetima i 
mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora („Službeni 
glasnik Općine Podstrana“ broj 05/2014). 

Članak 14. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 
 
Klasa:  021-05/19-01/04      Predsjednik 
Urbroj: 2181/02-1-19-7      Općinskog vijeća: 
Podstrana, 17. travnja 2019. godine     prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin 
 

 
Na temelju članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/2018, 110/2018) i 
članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/2018), Općinsko vijeće 
Općine Podstrana, na 22. sjednici održanoj dana 17. travnja 2019. godine  donosi  

 
ODLUKU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o osnivanju Vlastitog pogona 
 

        Članak 1. 
U Odluci o osnivanju Vlastitog pogona („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 13/2011, 09/2013), 
mijenja se članak 1. tako da isti sada glasi: 
 
Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon Općine Podstrana (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon) za 
obavljanje komunalnih djelatnosti. 

Članak 2. 
 U Odluci o osnivanju Vlastitog pogona („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 13/2011, 
09/2013), mijenja se članak 2. tako da isti sada glasi: 
 
Vlastiti pogon će obavljati slijedeće komunalne djelatnosti: 

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, 
- održavanje javnih zelenih površina, 
- održavanje građevina i uređaja javne namjene, 
- održavanje groblja, 
- održavanje čistoće javnih površina, 
- održavanje javne rasvjete- održavanje i razvoj tercijalne mreže,  
- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,  
- usluge ukopa. 

 
Vlastiti pogon može poslove iz stavka 1. ovog članka obavljati i za druge jedinice lokalne samouprave na 
temelju pisanog ugovora kojeg sklapa Općinski načelnik s izvršnim tijelom druge jedinice lokalne 
samouprave. 

Članak 3. 
U Odluci o osnivanju Vlastitog  pogona („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 13/2011, 09/2013), 
mijenja se članak 8. stavak 2. tako da isti sada glasi: 
Financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje za potrebe Vlastitog pogona obavlja Upravni odjel 
za proračun i financije sukladno zakonskim propisima. 
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Članak 4. 
U Odluci o osnivanju Vlastitog pogona („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 13/2011, 09/2013), 
mijenja se članak 11. stavak 2. tako da isti sada glasi: 
 
U obavljanju poslova iz svog djelokruga Vlastiti pogon dužan je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje 
komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, te održavati komunalne objekte i uređaje koji služe u svrhu 
obavljanja djelatnosti u stanju funkcionalne sposobnosti. 
 

Članak 5.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 

 
 

Klasa:  021-05/19-01/04      Predsjednik 
Urbroj: 2181/02-1-19-8      Općinskog vijeća: 
Podstrana, 17. travnja 2019. godine     prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin 
 

 

 

 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 02/2018), 
Općinsko vijeće Općine Podstrana, na 22. sjednici održanoj dana 17. travnja 2019. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK  

 
 

Članak 1. 
Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog  
otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada 
odbačenog u okoliš  na području Općine Podstrana za 2018. godinu. 
 

Članak 2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 
 

Klasa:  021-05/19-01/04      Predsjednik 
Urbroj: 2181/02-1-19-9      Općinskog vijeća: 
Podstrana, 17. travnja 2019. godine     prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin 
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N A Č E L N I K 

 
Na temelju članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  
94/2013, 73/2017, 14/2019), načelnik Općine Podstrana podnosi 
 

IZVJEŠĆE 
o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Podstrana za 2018. godinu 

 
 

I. UVOD 
 

Temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 
94/2013, 73/2017, 14/2019), načelnik Općine Podstrana dužan je podnijeti Općinskom vijeću izvješće o 
lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za 
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na 
području Općine Podstrana. 
 
 

II. PODACI O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA 
 

Na području Općine Podstrana tijekom 2018. godine nisu utvrđena divlja odlagališta. 
 
Komunalni redari postupajući po službenoj dužnosti, tijekom 2018. godine utvrdili su nepoštivanje odredbi 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom, na sljedećim lokacijama u privatnom vlasništvu: 
 

- Pavićeva ulica, čst.zem 1304/1 i čst.zem.1304/2 k.o. Donja Podstrana, građevinski otpad, volumena 
cca 50 m3, 

- Ulica Poljičkih knezova, čst.zem. 1983 k.o. Donja Podstrana, građevinski otpad, volumena cca 30 
m3. 
  
 

III. MJERE I TROŠKOVI UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA 
 

Komunalni redar postupajući po službenoj dužnosti je očevidom na licu mjesta utvrdio nepropisno 
odlaganje građevinskog otpada, volumena cca 50m3 na čst.zem. 1304/1 i čst.zem. 1304/2 k.o. Donja 
Podstrana i o navedenom napravio zapisnik Klasa: UP/I 363-04/18-01/41, Urbroj: 2181/02-06-8-18-01. 
Budući da je uvidom u javnodostupne podatke utvrđeno da su navedene čst.zem. u privatnom vlasništvu, 
komunalni redar je poslao Rješenje Klasa: UP/I 363-04/18-01/41, Urbroj: 2181/02-06-8-18-02 kojim se 
upisanom zemljišnoknjižnom vlasniku naložilo uklanjanje i zbrinjavanje navedenog otpada. Izvršenik je 
postupio po rješenju i uklonio otpad o svom trošku.  
 
Komunalni redar postupajući po službenoj dužnosti je očevidom na licu mjesta utvrdio nepropisno 
odlaganje građevinskog otpada, volumena cca 30m3 na čst.zem. 1983 k.o. Donja Podstrana i o navedenom 
napravio zapisnik Klasa: UP/I 363-04/18-01/46, Urbroj: 2181/02-06-8-18-01. Budući da je uvidom u javno 
dostupne podatke utvrđeno da je navedena čst.zem. u privatnom vlasništvu, komunalni redar je poslao 
Rješenje Klasa: UP/I 363-04/18-01/46, Urbroj: 2181/02-06-8-18-02 kojim se upisanom zemljišnoknjižnom 
vlasniku naložilo uklanjanje i zbrinjavanje navedenog otpada. Izvršenik je postupio po rješenju i uklonio 
otpad o svom trošku.  
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IV. MJERE ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA 
 

Općina Podstrana u svrhu sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada poduzima sljedeće mjere: 
- Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu 

Nepropisno odbačeni otpad mještani Općine Podstrana mogu prijaviti putem sustava za zaprimanje 
obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu objavljenog na mrežnoj stranici Općine Podstrana, putem 
elektronske pošte na adrese nadležnog upravnog odjela objavljene na mrežnoj stranici Općine Podstrana, 
putem pošte na adresu Općine Podstrana, osobno u prostorije Općine Podstrana ili telefonskim putem na 
kontakt brojeve objavljene na mrežnoj stranici Općine Podstrana. 

- Uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada 
Općina Podstrana uspostavila je sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada na području Općine 
Podstrana. 

- Provedba redovitog nadzora područja Općine Podstrana 
Komunalni redari u vršenju dužnosti tijekom cijele godine provode redovite nadzore radi utvrđivanja 
postojanja odbačenog otpada, na javnim i privatnim površinama. 

- Postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada 
Općina Podstrana tijekom 2018. godine postavila je znakove upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na 
sljedećim lokacijama: Gornja Podstrana, Ulica Gospe u Siti, Jurasova ulica, Petrićevo, Zvonimirova ulica, 
Put Sv. Fabjana, Cindrova ulica, Ulica Don Petra Cara.  

- Izobrazno- informativne aktivnosti 
Općina Podstrana redovito objavljuje informacije u vezi pravilnog gospodarenja otpada na svojim web 
stranicama. Također tijekom 2018. godine na području Općine Podstrana provedene su sljedeće eko akcije 
u svrhu prikupljanja otpada uz potporu Općine Podstrana i to: 
- čišćenje šumskih putova, provedeno tijekom ožujka i travnja 2018. godine, od strane Vlastitog pogona 
Općine Podstrana,  
-  čišćenje podmorja od rta Mutogras do ušća rijeke Žrnovnice, provedeno u svibnju 2018. godine od strane 
Vlastitog pogona i Sportskog društva Strožanac, ŠRK Porat. 
 
 
 
                                                           Općinski načelnik 
        Mladen Bartulović, dipl.krim.  
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S A D R Ž A J 
 
 
 

 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E  
 

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za kupnju zemljišta radi izgradnje stanova u svrhu 
stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana 

2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja  
 
3. VI. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana  
 
4. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Podstrana 
 
5. Odluka o II. Izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Vlastitog pogona 
 
6. Zaključak  o prihvaćanju  Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada 
 

 
 

N A Č E L N I K 
 
 

1. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te 
provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada 
odbačenog u okoliš na području Općine Podstrana za 2018. godinu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana 
Glavni i odgovorni urednik: Vitomir Vranković 

Telefoni: 021/330-477,021/330-489  - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR 65 2407 0001 8341 0000 6 


