SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PODSTRANA
Godina XXV III

Podstrana 02. travnja 2021.

Broj 08/2021

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (''Narodne novine'' broj 76/93, 29/97, 47/99,
35/08, 127/19) i članka 30. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 02/18)
Općinsko vijeće Općine Podstrana na 40. sjednici održanoj dana 1. travnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe
Općine Podstrana, a koji čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glansiku Općine Podstrana''.
Klasa: 021-05/21-01/02
Urbroj: 2181/02-1-21-3
Podstrana, 1. travnja 2021. 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 40. sjednici održanoj dana 1. travnja 2021. godine donosi:

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
O OSNIVANJU I IMENOVANJU ULICE KRALJA ZVONIMIRA– I. ODVOJAK
NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA
(K.O. Donja Podstrana)
Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju ulice Ulica kralja Zvonimira – I. odvojak na području Općine
Podstrana (K.O. Donja Podstrana) (Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 22/20) u članku 1. brišu se
kat. čest. 2183/15, 2183/16, 2183/17.
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku
Općine Podstrana''.
Klasa: 021-05/21-01/02
Urbroj: 2181/02-1-21-7
Podstrana, 1. travnja 2021. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin
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Na temelju članka 172. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine
Podstrana“ broj 02/2018) Općinsko vijeće Općine Podstrana na 40. sjednici održanoj dana 1. travnja 2021.
godine donosi sljedeću

ODLUKU
o isplate naknade u visini tržišne cijene zemljišta
oznake čest. zem, 617/1 k.o. Donja Podstrana prenesenog u vlasništvo Općine Podstrana
Članak 1.
U postupku pred Splitsko-dalmatinskom županijom, Uredom za imovinsko-pravne poslove, pod poslovnim
brojem Klasa: 944-18/20-01/20 Vinka Prgomet, OIB: 4882548717 iz Podstrane, Gospe u Siti 123 i
Veronika Galić, OIB: 64365626812 iz Zagreba, Livadićeva 14 putem punomoćnika Dane Galića, OIB:
89367566799, iz Splita, Merzova 12, predale su sukladno članku 171. Zakona o prostornom uređenju
(''Narodne novine'' broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) , a temeljem Izjave dane na zapisnik
sastavljenog dana 13. studenoga 2020. godine, zemljište označeno kao čest. zem. 617/1 k.o. Donja
Podstrana, ukupne površine od 92 m2 u vlasništvo Općine Podstrana, a na koje se kao vlasnik Općina
Podstrana upisala u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu.
Članak 2.
Općina Podstrana isplatiti će naknadu u visini tržišne cijene zemljišta prenesenog u vlasništvo Općine
Podstrana sukladno članku 172. Zakona o prostornom uređenju. Predmetno zemljište iz članka 1. ove
Odluke predstavlja koridor prometnice sukladno odredbama UPU Strožanac II Podstrana.
Članak 3.
Za nekretninu opisanu u članku 1. ove Odluke utvrđuje se isplata naknade tržišne cijene u iznosu od
1.369,88 kuna za 1 m2, odnosno ukupna naknada tržišne cijene za nekretninu iz članka 1. ove Odluke
iznosi 125.982,58 kuna.
Cijena zemljišta utvrđena je sukladno procjembenom elaboratu tržišne vrijednosti nekretnine, izrađenom
od stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Ivan Bilota, dipl.ing.građ., od 24. ožujka 2021. godine.
Članak 4.
Između Vinke Prgomet i Veronike Galić te Općine Podstrana zaključit će se Ugovor o isplati naknade u
visini tržišne cijene zemljišta oznake čest. zem, 617/1 k.o. Donja Podstrana prenesenog u vlasništvo
Općine Podstrana.
Isplata ukupne kupoprodajne cijene iz članka 3. ove Odluke izvršit će se u roku od 30 dana od dana
zaključenja ugovora.
Članak 5.
Zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i strateško upravljanje da izradi ugovor 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 osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.
Klasa: 021-05/21-01/02
Urbroj: 2181/02-1-21-5
Podstrana, 1. travnja 2021. godine
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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 40. sjednici održanoj dana 1. travnja 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o kupnji nekretnine
Članak 1.
Općina Podstrana otkupit će od suvlasnika Karlo Kraljević, OIB: 61355220094, Ljubuški, Bučinska cesta
bb, Bosna i Hercegovina, (suvlasnički dio 91/347), Mirjana Kraljević, OIB: 44611343640, Ljubuški,
Bučinska cesta bb, Bosna i Hercegovina, (suvlasnički dio 86/347), Senka Galić, OIB: 97549961216, Ulica
blaženog Ivana Merza 12, Split, (suvlasnički dio 100/347), Dane Galić OIB: 89367566799, Ulica blaženog
Ivana Merza 12, Split, (suvlasnički dio 45/347), Josipa Galić, OIB: 26137539733, , Ulica blaženog Ivana
Merza 12, Split, (suvlasnički dio 25/347), za cijelo nekretninu označenu kao čest. zem. (sudske i katastarske
oznake) 488/1, površine 347 m2, upisanu u zk.ul. 4541, k.o. Donja Podstrana.
Članak 2.
Općina Podstrana otkupit će nekretninu opisanu u članku 1. ove Odluke u svrhu osiguranja koridora
prometnice, a sve sukladno prostorno planskoj dokumentaciji.
Članak 3.
Za nekretninu opisanu u članku 1. ove Odluke utvrđuje se kupoprodajna cijena u iznosu od 1.369,38
kuna za 1 m2, odnosno ukupna kupoprodajna cijena za nekretninu iz članka 1. ove Odluke iznosi
475.173,43 kune.
Cijena zemljišta utvrđena je sukladno procjembenom elaboratu tržišne vrijednosti nekretnine, izrađenom
od stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Ivan Bilota, dipl.ing.građ., od 24. ožujka 2021. godine.
Članak 4.
Između suvlasnika Karla Kraljevića, Mirjane Kraljević, Senke Galić, Dane Galića i Josipe Galić kao
prodavatelja i Općine Podstrana kao kupca zaključit će se Ugovor o kupoprodaji, kojim prodavatelji
prodaju, a kupac kupuje za cijelo nekretninu 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 ukupne kupoprodajne cijene 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 pravne poslove i strateško upravljanje 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 osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.
Klasa: 021-05/21-01/02
Urbroj: 2181/02-1-21-6
Podstrana, 1. travnja 2021. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin
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Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj
94/13, 73/17, 14/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj
50/17, 84/19, 14/20) i članka 31. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj
07/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana, na 40. sjednici, održanoj dana 1. travnja 2021. godine,
donijelo je

III IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Podstrana
Članak 1.
U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/2018,
13/19, 30/19) mijenja se članak 27.a stavak 4. na način da se isti briše te sada glasi:
Turističkom sezonom, u smislu ove Odluke, smatra se razdoblje od 15. lipnja do 01. rujna.
Članak 2.
Ove III Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podstrana stupaju na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ .
Klasa: 021-05/21-01/02
Urbroj: 2181/02-1-21-7
Podstrana, 1. travnja 2021. godine

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

Na temelju članka 2. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/14, 69/17) i
članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/2018) Općinsko vijeće
Općine Podstrana na 40. sjednici održanoj dana 1. travnja 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o pokretanju postupka rješavanja imovinskopravnih odnosa radi izgradnje
infrastrukturne građevine- izgradnja novog ulaza u Ulicu kneza Mislava u Podstrani
Članak 1.
Odobrava se pokretanje postupka sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva, odnosno
izvlaštenja za rješavanje imovinskopravnih odnosa na čst.zem. 4383, 4380, 4381, 4384/1, 4382, 4379,
4390, 4388, 4395, 4393, 4394, 4389, sve k.o. Donja Podstrana sa vlasnicima predmetnih čst.zem., a u
svrhu izgradnje infrastrukturne građevine – izgradnja novog ulaza u Ulicu kneza Mislava u Podstrani, prema
utvrđenoj tržišnoj vrijednosti nekretnina i poboljšica u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti
predmetnih čst.zem., provedenog po Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove Splitsko-dalmatinske
županije Klasa: UP/I-943-04/20-01/91.
Članak 2.
Utvrđuje se ukupna tržišna vrijednost s uključenim poboljšicama čst.zem. iz članka 1. ove Odluke u iznosu
od 3.121.863,60 kuna.
Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik da pokrene postupak sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva,
odnosno postupak za izvlaštenje čst.zem. iz članka 1. ove Odluke, u svrhu izgradnje infrastrukturne
građevine.
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Članak 4.
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša da izradi svu
potrebnu dokumentaciju za postupke iz članka 3. Ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.
Klasa: 021-05/21-01/02
Urbroj: 2181/02-1-21-8
Podstrana, 1. travnja 2021. godine

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

Na temelju članka 13. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/129, članka 31. Odluke o
upravljanju grobljem („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 35/18) te članka 30. Statuta Općine
Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/2018), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 40.
sjednici održanoj dana 1. travnja 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKA
o određivanju godišnje grobne naknade i naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina godišnje grobne naknade te naknade za dodjelu grobnog mjesta na
korištenje.
Članak 2.
Naknade iz članka 1. ove Odluke uplaćuju se na žiro račun Općine Podstrana.
Članak 3.
Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje u cjelokupnom iznosu i to najkasnije do 30. lipnja
tekuće godine, temeljem opće uplatnice koju Općina Podstrana dostavlja korisniku grobnog mjesta.
Članak 4.
Godišnja grobna naknada utvrđuje se kako slijedi:
Samoukop (do dvije osobe)
Grobno mjesto sa 3 ležaja
Grobno mjesto sa 4 ležaja
Grobno mjesto sa 6 ležajeva
Grobno mjesto sa 8 ležajeva
Grobno mjesto sa 10 ležajeva

………… 98,00 kuna
………… 147,00 kuna
………… 196,00 kuna
………… 294,00 kuna
………… 392,00 kuna
………… 490,00 kuna

Članak 5.
Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se jednokratno u roku od 15 dana od izvršnosti
rješenja, ili u dva istovjetna obroka od čega prvi obrok dospijeva za plaćanje u roku od 15 dana od
izvršnosti rješenja o dodjeli grobnog mjesta na korištenje, a drugi obrok u roku od 120 dana od izvršnosti
rješenja o dodjeli grobnog mjesta na korištenje.
Članak 6.
Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se kako slijedi:
Samoukop (do dvije osobe)
………… 12.000,00 kuna
Samoukop sa pokrovnom betonskom pločom (do dvije osobe) .………... 16.000,00 kuna
Grobno mjesto sa 3 ležaja
………… 51.960,00 kuna
Grobno mjesto sa 6 ležajeva
………… 77.940,00 kuna
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Članak 7.
Sredstva prikupljena od naknada utvrđenih ovom Odlukom koriste se za uređenje, održavanje i
rekonstrukciju groblja.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za grobljanske usluge („Službeni
glasnik Općine Podstrana“ broj 04/15) te Odluka o određivanju naknade za stjecanje prava korištenja
grobnog mjesta u obuhvatu „Proširenje groblja Ban – 1.faza“ („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj
09/20, 22/20).
Klasa: 021-05/21-01/02
Urbroj: 2181/02-1-21-9
Podstrana, 1. travnja 2021. godine

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

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,
110/18, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj
02/2018), Općinsko vijeće Općine Podstrana, na 40. sjednici održanoj dana 1. travnja 2021. godine
donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti
na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Podstrana daje prethodnu suglasnost na Opće uvjete isporuke
komunalne usluge ukopa pokojnika.
Članak 2.
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika su prilog i sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku općine Podstrana“.

Klasa: 021-05/21-01/02
Urbroj: 2181/02-1-21-10
Podstrana, 1. travnja 2021. godine
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Predsjednik
Općinskog vijeća:
Prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin
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Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20), članka 58.,
59. i 60. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17), te članka 30. Statuta Općine
Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj: 2/18), Općinsko vijeće Općine Podstrana na svojoj
40. sjednici, održanoj dana 1. travnja 2021. godine, donosi
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA
S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u
njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u
narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja
ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.
U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana u 2020.
godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2021. godinu.
U tablici 1. dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2021. godinu.
S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 sve osobe na području
Republike Hrvatske obvezne su pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih propisanih
protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih
epidemioloških mjera određenih od strane Stožera civilne zaštite RH. Stoga je sukladno prethodno
navedenom potrebno uzeti u obzir navedene epidemiološke mjere prilikom planiranja određenih
aktivnosti sustava civilne zaštite.
U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
(2021. god. – 2023. god.)
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AKTIVNOSTI

ROKOVI IZVRŠENJA

NOSITELJ

Izrada Procjene rizika od velikih
nesreća

Travanj 2021. godine

Općinsko vijeće

Izrada Plana djelovanja civilne zaštite

Prosinac 2021. godine

Načelnik

Plan djelovanja u području prirodnih
nepogoda za 2022. godinu

Studeni 2021. godine

Općinsko vijeće

Izrada Plana vježbi civilne zaštite za
2021. godinu

Siječanj 2021. godine

Načelnik

Prosinac 2021. godine

Općinsko vijeće

Prosinac 2021. godine

Općinsko vijeće

Izrada Godišnjeg plana razvoja sustava
civilne zaštite na području Općine za
2022. godinu s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje
Izrada Analize stanja sustava civilne
zaštite na području Općine za 2021.
godinu
Izvršiti revidiranje i popunu postrojbe
civilne zaštite opće namjene novim
pripadnicima

Načelnik

Donijeti Odluku o imenovanju
povjerenika i zamjenika povjerenika
civilne zaštite

Načelnik

Izvršiti obuku povjerenika i njihovih
zamjenika

Načelnik

8
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Načelnik
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NAPOMENA

Stožer cz

U skladu s Procjenom
rizikaod velikih nesreća

Načelnik

Osposobljavanje pripadnika postrojbe
civilne zaštite opće namjene

Izraditi godišnji plan nabave (u plan
uključiti materijalna sredstva i opremu
snaga civilne zaštite)

SURADNJA

Ovlaštena ustanova
U skladu s Procjenom rizika
od velikih nesreća
Ovlaštena ustanova

02. travnja 2021.
AKTIVNOSTI
Odluke iz svog samoupravnog
djelokruga radi osiguravanja
materijalnih, financijskih i drugih
uvjeta za financiranje i opremanje
operativnih snaga sustava CZ
Potpisati Ugovore sa pravnim osobama
značajnim za sustav CZ o suradnji u
slučaju katastrofa i velikih nesreća

08/2021
ROKOVI IZVRŠENJA

NOSITELJ

Svibanj 2021. godine

Načelnik

Postupati po Programu aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od
požara na području Općine za
2021.godinu te poduzimati preventivno
– planske aktivnosti za reagiranje u
slučaju izvanrednih događaja
uzrokovanim nepovoljnim vremenskim
uvjetima u zimskom razdoblju
Donijeti Plan motriteljsko-dojavne
službe za 2021. godinu
Donijeti Plan korištenja teške
građevinske mehanizacije za žurnu
izradu protupožarnih prosjeka i
probijanja protupožarnih putova za
2021. godinu
Donijeti Plan unaprjeđenja zaštite od
požara na području Općine za 2021.
godinu
Ospobiti ostatak članova Stožera
civilne zaštite

Načelnik
Svibanj 2021. godine

Općinsko vijeće

Ožujak 2021. godine

Općinsko vijeće/Načelnik

Svibanj 2021. godine

Načelnik

Ožujak 2021. godine

Načelnik

Ožujak 2021. godine

Načelnik

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

NAPOMENA

Ažurirati prema Procjeni
rizika

Načelnik

Odlukom imenovati tekliče
Izraditi Izvješće o stanju zaštite od
požara na području Općine za 2020.
godinu

SURADNJA
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AKTIVNOSTI
Aktivno sudjelovati u radu Platforme
hrvatskih gradova i županija za
smanjenje rizika od katastrofa
Vođenje i ažuriranje baze podataka o
pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava
civilne zaštite
Sufinancirati programe i projekte za
razvoj civilne zaštite
Osiguranje uvjeta za premještanje,
sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te
izvršavanje zadaća u provedbi drugih
mjera civilne zaštite
Informiranje stanovništva s ciljem
edukacije o pravilnom postupanju u
slučaju katastrofa i velikih nesreća

ROKOVI IZVRŠENJA

NOSITELJ

kontinuirano

Općinsko vijeće/Načelnik

kontinuirano

Načelnik

kontinuirano

Općinsko vijeće

kontinuirano

Načelnik

SURADNJA

NAPOMENA

Sukladno Pravilniku o
vođenju evidencija pripadnika
operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 75/16)

kontinuirano

Tablica 2. Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2021. god. – 2023. god.)
Red. br.
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.

PLANIRANO za 2023.
g. (kn)

Stožer civilne zaštite
Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova Stožera
Postrojbe civilne zaštite

1.2.1.

Postrojbe civilne zaštite – osiguranje, zdravstveni pregled

1.2.2.

Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu

1.2.3.

Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom

1.3.

10

PLANIRANO za 2021.
PLANIRANO za 2022.
g. (kn)
g. (kn)
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
OPIS POZICIJE

30.000,00

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

30.000,00
50.000,00

30.000,00
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1.3.1.

Osposobljavanje, opremanje

170.000,00

120.000,00

170.000,00

UKUPNO

200.000,00

200.000,00

200.000,00

VATROGASTVO

2.
2.1.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Podstrana

550.000,00

500.000,00

500.000,00

2.2.

Javna vatrogasna postrojba Podstrana

2.772.000,00

1.941.000,00

1.941.000,00

UKUPNO

3.322.000,00

2.441.000,00

2.441.000

PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK

3.
3.1.

Osobna i skupna oprema za pravne osobe u sustavu civilne zaštite

3.2.

HGSS – Stanica Split

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3.3.

Gradsko društvo Crvenog križa Split

150.000,00

150.000,00

150.000,00

UKUPNO

170.000,00

170.000,00

170.000,00

40.000,00

40.000,00

2.851.000,00

2.851.000,00

IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE

4.
4.1.

Izrada planske dokumentacije (Procjena, planova, operativnih planova)
UKUPNO
SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA

Klasa: 021-05/21-01/02
Urbroj: 2181/02-1-21-11
Podstrana, 1. travnja 2021. godine

3.692.000,00

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin
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Na temelju članka 17., stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15,
118/18, 31/20), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17), i članka 30.
Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 2/18.), Općinsko vijeće Općine
Podstrana na prijedlog načelnika na 40. sjednici održanoj dana 1. travnja 2021. donosi

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE PODSTRANA ZA 2020. GODINU
1. UVOD
Sukladno članku 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17), godišnjim
analizama stanja sustava civilne zaštite prati se napredak implementacije ciljeva iz Smjernica, utvrđuje
novo stanje, redefiniraju prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti
iz plana razvoja sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih
drugih aktivnosti od značaja za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite.
Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite prema članku 17. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite
(NN 82/15, 118/18, 31/20), u nastavku Zakon, donosi Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika.
2. DOKUMENTI IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE TE NAPREDAK IMPLEMENTACIJE
CILJEVA IZ SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2024. GODINE
•

Cilj postavljen Smjernicama: Razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta
za reagiranje u velikim nesrećama
 Ispunjenje cilja (trenutno stanje):
Pravilnikom o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16)
propisuje se vođenje evidencije osobnih podataka za operativne snage civilne zaštite.
Općina Podstrana nije ustrojila navedene evidencije.
U nastavku je opisano trenutno stanje operativnih snaga civilne zaštite koje djeluju na području Općine.
1. Stožer civilne zaštite Općine Podstrana
Načelnik Općine Podstrana je Odlukom osnovao Stožer civilne zaštite te imenovao načelnika, zamjenika
načelnika i članove stožera civilne zaštite. Stožer se sastoji od 12 članova. Administrativno – tehničke
poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Općine Podstrana obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Podstrana.
Tablica 1. Članovi Stožera civilne zaštite Općine Podstrana

12

Redni
broj

Član stožera
(ime i prezime)

Dužnost u
stožeru

Dužnost
(u općini, pravnoj osobi/udruzi)

1.

Mladen Palinić

Član Stožera

Predstavnik HGSS-a

2.

Andrej Kovač

Član Stožera

Predstavnik Crvenog križa

3.

Emilija Ugarković

Član Stožera

Predstavnica Doma zdravlja

4.

Ivan Lešina

Član Stožera

Predstavnik MUP-a

5.

Nikola Bakota

Član Stožera

Predstavnik DVD-a

6.

Mladen Bartulović

Zamjenik načelnika Stožera

Načelnik Općine

7.

Tomislav Buljan

Načelnik Stožera

Član Vijeća
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Redni
broj

Član stožera
(ime i prezime)

Dužnost u
stožeru

Dužnost
(u općini, pravnoj osobi/udruzi)

8.

Josip Vrdoljak

Član Stožera

Predsjednik Crvenog križa – ogranka
Podstrana

9.

Neven Kapić

Član Stožera

Voditelj poslova namještenika

10.

Ante Minigo

Član Stožera

Voditelj poslova kontrole i naplate parkinga

11.

Božen Živaljić

Član Stožera

12.

Dinko Mikuličić

Član Stožera

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno
uređenje, komunalne poslove i zaštitu
okoliša Općine Podstrana
Voditelj odsjeka komunalnog i prometnog
redarstva Općine Podstrana

Načelnik Općine za osnovani Stožer je donio Poslovnik o radu Stožera CZ Općine kojim se definira način
rada Stožera. Načelnik Općine je donio Odluku o donošenju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera CZ.
Obavljeno je osposobljavanje dijela članova Stožera civilne zaštite.
U 2020. godini Stožer civilne zaštite Općine Podstrana je sazvao sjednicu 2 puta.
Na području Općine u 2020. godini nije provedena vježba civilne zaštite.
Sukladno članku 22. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20), Stožer civilne zaštite
RH donosi odluke i upute koje provode stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
2. DVD Podstrana
Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija
postojeća operativna i organizirana snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj na ovom području. Na
području Općine djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo Podstrana koje ima 18 profesionalnih
operativnih vatrogasaca te 23 dobrovoljna operativna vatrogasca te 7 vozila.
U 2021. godini DVD je imao ukupno 33 intervencije.
Na području Općine djeluje i novoosnovana Javna vatrogasna postrojba Podstrana. 18 vatrogasaca, 7
vozila.
U 2020. godini Općina nije donijela Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podstrana za
2019. godinu. Na području Općine su održavani protupožarni putovi sukladno financijskim
mogućnostima i Planu održavanja.
3. Gradsko društvo Crveni križ Split
Gradsko društvo Crvenog križa Split svojim aktivnostima djeluje na području Općine. Na području
Općine Podstrana aktivan je Crveni križ Općine Podstrana. GDCK Split ima 15 profesionalnih djelatnika
i 150 volontera. Materijalno – tehnička sredstva koja posjeduje su 5 vozila i 1 čamac. Crveni križ Općine
Podstrana ima 8 volontera.
Iz proračuna Općine izdvajana su sredstva za financiranje djelatnosti Crvenog križa.
4. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Split
Na području Općine djeluje HGSS – Stanica Split. Iz proračuna Općine svake godine se izdvaja iznos za
sufinanciranje djelatnosti HGSS-a.
5. Postrojba civilne zaštite opće namjene te povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite
Općine Podstrana
Općina nije donijela Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na
području Općine u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Podstrana.
Općina je donijela Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene na području Općine u
skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Podstrana.
Popunjavanje i revidiranje postrojbi CZ te povjerenika CZ, planira se provoditi u narednom razdoblju
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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pozivanjem dragovoljaca, volontera kao i pripadnika specijaliziranih udruga u sustavu civilne zaštite.
Tablica 2. Prikaz planirane popune civilne zaštite na području Općine Podstrana
Ukupno

Stožer civilne zaštite

Povjerenici i zamjenici

Postrojba cz opće namjene

102

12

60

30

6. Koordinatori na lokaciji
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera
civilne zaštite Općine iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. Odlukom su imenovani
koordinatori na lokaciji za najočekivanije rizike u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine
Podstrana.
7. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Općina je donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite u
skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća. Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za
civilnu zaštitu se definiraju pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera civilne zaštite
i spašavanja, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Navedene pravne osobe kojima civilna zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost, izrađuju svoje
operativne planove u kojima se utvrđuju mjere, postupci i način realizacije operativnih zadaća. Pravnim
osobama od interesa za civilnu zaštitu Općine nisu dostavljeni Izvodi iz Procjene i Plana djelovanja
civilne zaštite na području Općine.
Cilj postavljen Smjernicama: Odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s
lokalne razine sustava civilne zaštite
 Ispunjenje cilja (trenutno stanje):
Načelnik Općine je obavio stručno osposobljavanje u području civilne zaštite.
U članku 17. stavku 4. Zakon određuje da načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava
civilne zaštite osnovanih za područje Općine u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu
Stožera civilne zaštite Općine.
Suradnja Općine na polju civilne zaštite sa susjednim jedinicama lokalne samouprave je zadovoljavajuća.
•

Cilj postavljen Smjernicama: Uspostava organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite
izradom dokumenata iz područja civilne zaštite prema zakonskim propisima (usvajanje općih
akata, planovi djelovanja, vanjski i operativni planovi civilne zaštite i dr.) te provođenjem
aktivnosti sustava civilne zaštite
 Ispunjenje cilja (trenutno stanje):
Temeljem Zakona i podzakonskih propisa sustava civilne zaštite, Općina ima važeće akte navedene u
sljedećoj tablici.
Tablica 3. Pregled planskih dokumenata i aktivnosti sustava civilne zaštite
Napomena

DA

/

Planski dokumenti i aktivnosti

Nositelj

Zatražiti Izvješće o radu i Plan rada
DVD-a

Načelnik

Plan djelovanja u području prirodnih
nepogoda za 2021. godinu

Općinsko vijeće

Jednom
godišnje do
30.11.

DA

Godišnja analiza stanja sustava civilne
zaštite za 2019. godinu

Općinsko vijeće na
prijedlog
Načelnika

Jednom
godišnje

DA

14

Rok izvršenja

Izvršeno do
donošenja
ovog
dokumenta
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Planski dokumenti i aktivnosti

Nositelj

Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite za 2020. godinu s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite za period od 2020. – 2024.
godine

Općinsko vijeće na
prijedlog
Načelnika
Općinsko vijeće na
prijedlog
Načelnika
Općinsko vijeće na
prijedlog
Načelnika

Procjena rizika od velikih nesreća za
Općinu Podstrana (2018. godina)
Plan djelovanja civilne zaštite za Općinu
Podstrana (2018. godina)

Načelnik

Odluka o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite

Općinsko vijeće na
prijedlog
Načelnika

Stožer civilne
zaštite Općine
Podstrana

Rok izvršenja

Izvršeno do
donošenja
ovog
dokumenta

Napomena

Jednom
godišnje

DA

/

Jednom u 4
godine

DA

/

DA

Izrada min. jednom u 3
godine

DA

Ažuriranje kontinuirano
jednom godišje, a po
potrebi i češće

DA

Potpisati ugovore

DA

/

DA

- dio članova treba
osposobiti

U roku
određenom
Zakonom
6 mjeseci od
donošenja
Procjene rizika
od velikih
nesreća
Po donošenju
Procjene rizika
od velikih
nesreća
Nakon svakih
lokalnih izbora
najkasnije u
roku od 30 dana
Članovi Stožera
u roku od
godine dana od
imenovanja

Imenovanje

Načelnik

Osposobljavanje

Načelnik

Poslovnik o radu
Stožera civilne
zaštite

Načelnik

Po donošenju
temeljnih akata

DA

/

Plan aktiviranja i
pozivanja Stožera
civilne zaštite

Načelnik

Po donošenju
temeljnih akata

DA

/

DA

/

DA

/

NE

/

NE

/

Redovito godišnje
sazivanje sjednica
Stožera civilne
zaštite

Postrojba civilne
zaštite opće
namjene Općine
Podstrana

Odluka o osnivanju
postrojbe civilne
zaštite opće
namjene

Općinsko vijeće na
prijedlog
Načelnika

Rješenje o
rasporedu u
postrojbu civilne
zaštite opće
namjene

Načelnik

Operativni
postupovnik

Načelnik Stožera
civilne zaštite

Po donošenju
Procjene rizika
od velikih
nesreća
Po donošenju
Odluke o
osnivanju
postrojbe
civilne zaštite
opće namjene
Po donošenju
Rješenja o
rasporedu u
postrojbu
civilne zaštite
opće namjene
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Izvršeno do
donošenja
ovog
dokumenta

Napomena

NE

Ovlaštena ustanova

Načelnik

Po donošenju
Odluke o
osnivanju
postrojbe
civilne zaštite
opće namjene

NE

/

Načelnik

Po donošenju
Odluke o
osnivanju
postrojbe
civilne zaštite
opće namjene

NE

/

Imenovanje
povjerenika

Načelnik

Po donošenju
Procjene rizika
od velikih
nesreća

Osposobljavanje

Načelnik

Kontinuirano

Planski dokumenti i aktivnosti

Osposobljavanje
pripadnika postrojbe

Provedba smotre

Osiguranje od
posljedica nesretnog
slučaja te
zdravstveni pregled

Povjerenici civilne
zaštite te njihovi
zamjenici

Nositelj

Načelnik

Rok izvršenja
Po donošenju
Rješenja o
rasporedu u
postrojbu
civilne zaštite
opće namjene

Načelnik Stožera
civilne zaštite
Općine

Koordinatori na lokaciji

Osposobiti načelnika za obavljanje
poslova civilne zaštite

U roku od 6
mjeseci od
stupanja na
dužnost
Jednom
godišnje

NE

U skladu s Procjenom
rizika od velikih
nesreća

NE

Ovlaštena ustanova

DA

sukladno
specifičnostima
izvanrednog događaja
imenuje se iz redova
operativnih snaga
sustava civilne zaštite

DA

/

DA

/

Plan vježbi civilne zaštite za 2020.
godinu

Načelnik

Izvješće o stanju zaštite od požara za
2019. godinu

Općinsko vijeće

Jednom
godišnje

NE

/

Općinsko vijeće na
prijedlog Stožera
civilne zaštite
Općine i Načelnika
Općine

Na godišnjoj
bazi

DA

/

Kontinuirano

DA

/

Načelnik

Jednom
godišnje

DA

/

Načelnik

Jednom
godišnje u
slučaju izmjena

DA

/

Načelnik

Jednom
godišnje

DA

/

Program aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara za područje
Općine za 2020. godinu
Poduzimati preventivno – planske
aktivnosti za reagiranje u slučaju
izvanrednih događaja uzrokovanim
nepovoljnim vremenskim uvjetima u
zimskom razdoblju
Plan motriteljsko-dojavne službe za 2020.
godinu
Plan korištenja teške građevinske
mehanizacije za žurnu izradu
protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova za 2020. godinu
Plan unaprjeđenja zaštite od požara za
2020. godinu
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Planski dokumenti i aktivnosti
Plan aktivnog uključenja svih subjekata
zaštite od požara za 2020. godinu
Aktivno sudjelovanje u radu Platforme
hrvatskih gradova i županija za smanjenje
rizika od katastrofa
Odluka o imenovanju teklića
Godišnji plan nabave (u plan uključiti
materijalna sredstva i opremu civilne
zaštite)
Odluke iz svog samoupravnog djelokruga
radi osiguranja materijalnih, financijskih i
drugih uvjeta za financiranje i opremanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite
Vođenje i ažuriranje baze podataka o
pripadnicima, sposobnostima i resursima
operativnih snaga sustava civilne zaštite
Sufinancirati programe i projekte za
razvoj civilne zaštite
Osiguranje uvjeta za premještanje,
sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te
izvršavanje zadaća u provedbi drugih
mjera civilne zaštite
Informiranje stanovništva s ciljem
edukacije o pravilnom postupanju u
slučaju katastrofa i velikih nesreća

Nositelj

Rok izvršenja

Izvršeno do
donošenja
ovog
dokumenta

Načelnik

Jednom
godišnje

DA

Općinsko
vijeće/Načelnik

Kontinuirano

NE

/

Načelnik

Po donošenju
Procjene rizika
od velikih
nesreća

NE

/

Načelnik

Jednom
godišnje

DA

Načelnik

Kontinuirano

DA

Napomena

Načelnik

Kontinuirano

NE

Sukladno Pravilniku o
vođenju evidencija
pripadnika operativnih
snaga sustava civilne
zaštite (NN 75/16)

Općinsko vijeće

Kontinuirano

NE

/

Načelnik

Kontinuirano

NE

/

Kontinuirano

NE

/

•

Cilj postavljen Smjernicama: Financiranje sustava civilne zaštite u cilju racionalnog,
funkcionalnog i učinkovitog djelovanja sustava civilne zaštite
 Ispunjenje cilja (trenutno stanje):
Financijska sredstva izdvojena iz Proračuna Općine za unaprjeđenje sustava civilne zaštite u 2020. godini
su:
- Civilna zaštita: 230.000,00 kn
- DVD Podstrana: 1.250.000,00 kn
- JVP Podstrana: 1.665.500,00 kn
- HGSS – Stanica Split: 50.000,00 kn
- GDCK Split: 180.000,00 kn
U cilju provedbe mjera civilne zaštite, posebno evakuacije i zbrinjavanja građana, u proteklom razdoblju
sukladno financijskim mogućnostima Općina je osigurala sredstva civilne zaštite za potrebe Općine.
Nabavka opreme, sredstava, odora civilne zaštite te vježbe i izobrazba postrojbi i pripadnika civilne
zaštite, realizirat će se na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine temeljem predloženog financijskog
plana za naredno razdoblje.
3. DOPRINOS NOSITELJA I SUDIONIKA U PROVOĐENJU MJERA I AKTIVNOSTI IZ
PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Doprinos nositelja i sudionika sustava civilne zaštite u provođenju mjera i aktivnosti u 2020. godini je
pridonio poboljšanju sustava civilne zaštite.
4. REDEFINIRANJE PRIORITETA
U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana u 2020.
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2021. godinu. U njemu će biti prikazane planirane
aktivnosti sustava civilne zaštite prema redefiniranim prioritetima za narednu godinu u skladu sa
zakonskim obavezama i trenutnim stanjem civilne zaštite na području Općine u 2020. godini. Poseban
naglasak je na popunjavanju postrojbe civilne zaštite opće namjene, donošenju Odluke o povjerenicima i
zamjenicima povjerenika civilne zaštite te Odluke o teklićima kao i redovitom donošenju ostale
dokumentacije iz područja civilne zaštite, te provođenju vježbi civilne zaštite i redovitom sazivanju
sjednice Stožera civilne zaštite.
Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Podstrana objavit će se u ''Službenom glasniku Općine
Podstrana“.
Klasa: 021-05/21-01/02
Urbroj: 2181/02-1-21-12
Podstrana, 1. travnja 2021. godine

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

NAČELNIK
Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 07/13),
Općinski načelnik dana 30. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU
o isplati Uskrsnice u 2021. g. umirovljenicima s područja Općine Podstrana
Članak 1.
Odobravaju se financijska sredstva u svrhu jednokratne isplate Uskrsnice umirovljenicima sa područja
Općine Podstrana, u iznosu od 200,00 kn.
Članak 2.
Pravo na Uskrsnicu ostvaruju umirovljenici ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
• imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Podstrana,
• ne primaju mirovinu veću od 2.000,00 kn mjesečno
Članak 3.
Iznos iz Članka 1. ove Odluke isplaćivat će se temeljem zahtjeva koji se dostavlja Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaze o prebivalištu i dokaze o visini mirovine (
odrezak od zadnje mirovine).
Članak 4.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Podstrana za 2021. godinu ("Službeni
glasnik Općine Podstrana 24/2020"), Aktivnost A5000 08: Novčane pomoći
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Podstrana".
KLASA: 022-05/21-01/07
URBROJ: 2181/02-02-1-21-1
Podstrana, 30. ožujka 2021. g.
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Načelnik
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SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe
Općine Podstrana
2. Izmjene i dopune odluke o osnivanju i imenovanju Ulice kralja Zvonimira– I. odvojak
na području općine podstrana (K.O. Donja Podstrana)
3. Odluka o isplate naknade u visini tržišne cijene zemljišta oznake čest. zem, 617/1 k.o. Donja
Podstrana prenesenog u vlasništvo Općine Podstrana
4. Odluka o kupnji nekretnine sudske i katastarske oznake 488/ k.o. Donja Podstrana
5. III Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podstrana
6. Odluka o pokretanju postupka rješavanja imovinskopravnih odnosa radi izgradnje infrastrukturne
građevine- izgradnja novog ulaza u Ulicu kneza Mislava u Podstrani
7. Odluka o određivanju godišnje grobne naknade i naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje
8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa
pokojnika
9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Podstrana s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje
10. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Podstrana za 2020. godinu

NAČELNIK
1. Odluka o isplati Uskrsnice u 2021. g. umirovljenicima s područja Općine Podstrana

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana
Glavni i odgovorni urednik: Ivica Tafra
Telefoni: 021/330-545,021/330-489 - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR 65 2407 0001 8341 0000 6
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