SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PODSTRANA

Godina XXV

Podstrana, 12. lipnja 2019.

Broj 16/2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj NN 157/13, 152/14), ) i članka 31. Statuta
Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 7/13), Općinsko Vijeće Općine Podstrana na
25. sjednici održanoj 12. lipnja 2019. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o socijalnoj skrbi Općine Podstrana
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 35/18), nakon
članka 23, dodaje se Članak 23A koji glasi:
„Sve odredbe o sufinanciranju troškova programa dječjih vrtića primjenjuju se i na obrte za čuvanje djece
predškolskog uzrasta u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba ili vjerskih zajednica.
Obrti za čuvanje djece su također dužni unutarnje ustrojstvo, opseg obuhvata djece, vrste i oblike
pojedinih programa, radno vrijeme i uređenje utvrditi sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju
i naobrazbi i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.“
Članak 2.
U Odluci o socijalnoj skrbi Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 38/18) mijenja
se u članku 28. iznos mjesečnog sufinanciranja sa 350,00 na 450,00 tako da isti sada glasi:
„Sufinanciranje školskog programa produženog boravka ili cjelodnevne nastave odnosi se na učenike
osnovne škole od 1. do 3. razreda osnovne škole, a može biti organiziran izvan Općine Podstrana.
Pravo na sufinanciranje programa produženog boravka ili cjelodnevne nastave za dijete imaju roditelji
koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
• da oba roditelja/staratelja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Podstrana,
• u slučaju jednoroditeljskih obitelji, da roditelj/staratelj s kojim dijete živi ima prijavljeno prebivalište na
području Općine Podstrana,
• da je dijete upisano u navedeni školski program.
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje potrebno je priložiti:
1) Presliku osobne iskaznice oba roditelja/staratelja, odnosno u slučaju jednoroditeljskih obitelji presliku
osobne iskaznice roditelja/staratelja s kojim dijete živi,
2) Potvrdu da je dijete upisano u program produženog boravka,
3) Poslovni račun osnovne škole u kojoj je dijete upisano.
Na temelju valjane dokumentacije, zaključkom načelnik odobrava sufinanciranje u iznosu od 450,00 kn
mjesečno.
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Sufinanciranje ovog programa vrši se putem računa škola u kojima se ostvaruje program za učenike s
područja općine Podstrana.
U iznimnim slučajevima, ukoliko jedan od roditelja/skrbnika ima prijavljeno prebivalište izvan Republike
Hrvatske ili ako je jedan roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Općini Podstrana,
roditelj/skrbnik koji sa djetetom živi i prijavljen je u Općini Podstrana također ostvaruje ista prava.“
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Podstrana“.

Klasa: 021-05/19-01/06
Urbroj: 2181/02-1-19-2
Podstrana, 12. lipnja 2019. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jugoslav Bagatin

Na temelju članka 86. stavka 3., 109. stavka 4., 113. stavak 1. i 198. stavka 4. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 30. Statuta Općine Podstrana
(„Službeni glasnik Općine Podstrana broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 25. sjednici održanoj
dana 12. lipnja 2019. godine donosi
ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODSTRANA
I OPĆE ODREDBE
Članak 1
(1) Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana („Službeni
glasnik Općine Podstrana“ broj 03/06, 8/08, 3/11- pročišćeni tekst, 12/17, 14/17- pročišćeni tekst i
13/19), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUO-a/Plan.

II

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.
(1) Plan se izrađuje i donosi u skladu s odredbama Članaka 86., 109., 113. i 198. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19).
III RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA
Članak 3.
(1) PPUO-om su prema odredbama Zakona o prostornom uređenju razgraničeni izgrađeni i neizgrađeni
dijelovi građevinskih područja Općine, te su definirani neuređeni dijelovi neizgrađenih područja.
Prema Zakonu, za neuređene neizgrađene dijelove građevinskih područja je propisano obvezno
donošenje urbanističkih planova uređenja (UPU).
(2) PPUO-om su određena područja Općine za koje je propisano donošenje UPU-ova: utvrđena je obveza
izrade 18 UPU-a, od kojih je na snazi 13 UPU-a (uz to su na snazi i tri detaljna plana uređenja koji se
u smislu Zakona o prostornom uređenju smatraju urbanističkim planovima uređenja).
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(3) Prema Zakonu o prostornom uređenju, vlasnik neizgrađenog i neopterećenog zemljišta na kojemu je
urbanističkim planom uređenja planirano građenje, odnosno uređenje površine javne namjene može to
zemljište prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave) za koje mu pripada naknada u visini
tržišne vrijednosti prenesenog zemljišta, koju je jedinica lokalne samouprave dužna isplatiti najkasnije
u roku od četiri godine od dana prijenosa zemljišta. Zemljište vlasnik prenosi izjavom o prijenosu
zemljišta koju daje na zapisnik uredu državne uprave u županiji koji je dužan pozvati jedinicu lokalne
samouprave da prisustvuje davanju izjave. Pristanak, odnosno protivljenje jedinice lokalne
samouprave prijenosu zemljišta nije od utjecaja na prijenos, odnosno na stjecanje prava vlasništva
zemljišta koje se prenosi.
Općina Podstrana ocjenjuje da primjenom ovog propisa (obveza plaćanja za zemljišta koje prema
urbanističkim i detaljnim planovima uređenja vlasnici zemljišta mogu prenijeti u vlasništvo Općine),
proračun Općine može biti opterećen do mjere koja može ugroziti financiranje redovnih i obveznih
aktivnosti Općine koje su prema propisima RH u njenoj nadležnosti.
(4) U provedbi urbanističkih planova uređenja planova (izdavanje akata za gradnju građevina stambene,
poslovne i mješovite namjene, te akata za realizaciju prometne i komunalne infrastrukture), utvrđeno
je da planska rješenja iz UPU-a (poglavito za prometnu i komunalnu infrastrukturu) vrlo često
predstavljaju zapreku efikasnom rješavanju imovinsko pravnih odnosa kao preduvjetu realizacije
predmetnih zahvata (planirana rješenja pojedinih dijelova ulične mreže je nužno revidirati u cilju
ekonomske opravdanosti njihove gradnje). Radi toga bi trebalo mijenjati, odnosno stavljati takve
planove izvan snage po postupku i na način propisan Zakonom.
(5) Primjerenijim i učinkovitijim postupkom za rješavanje navedenih situacija koje se pojavljuju
sukcesivno s provedbom planova kod izdavanja akata za gradnju je ocijenjena mogućnost primjene
članka 76. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju. Prema navedenom propisu se kroz izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Općine Podstrana mogu propisati uvjeti provedbe zahvata u prostoru
s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja. Detaljnijom razradom PPUO-a i preuzimanjem
potrebnih sadržaja i rješenja iz UPU-ova će se omogućiti izdavanje akata za gradnju i na neizgrađenim
dijelovima područja obuhvata tih UPU-ova.
IV OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 4.
(1) Obuhvat Izmjena i dopuna Plana određuje se za obuhvate urbanističkih planova uređenja (uključivo i
detaljne urbanističke planove po Zakonu izjednačene s UPU-ovima) izrada kojih je propisana važećim
PPUO-om Podstrane (dio planova je donesen i na snazi):
- UPU - STROŽANAC I, površine cca 21,5 ha
(objavljen u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ br.7/11)
- UPU – STROŽANAC II, površine cca 13,02 ha
(objavljen u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ br.4/13)
- DPU područja OŠ 'Strožanac', površine cca 1,8 ha
(objavljen u Službenom glasniku Općine Podstrana“, broj 6/05)
- UPU ZONE U ZELENILU I SPORTSKIH IGRALIŠTA U MILJEVCU, površine cca 28,63 ha
(objavljen u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ br.8/11)
- UPU - SJEVERNI DIO GRLJEVAC I, površine cca 33,2 ha
(objavljen u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ br.21/14)
- UPU - SJEVERNI DIO GRLJEVAC II, površine cca 8,3 ha
(objavljen u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ br.21/14)
- UPU - DIO PODRUČJA GRBAVAC, površine cca 10,3 ha
(objavljen u „Službenim glasnicima Općine Podstrana“ br.2/12 i 13/14)
- UPU - 'PETRIĆEVO' - SVETI MARTIN, površine cca 22,8 ha
(objavljen u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ br.2/12)
- UPU - PODRUČJE MUTOGRAS, površine cca 49,13 ha
(objavljen u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ br.28/13)
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

3

12. lipnja 2019.

broj 16/2019.

- UPU - PODRUČJE ŠĆADINA - SJEVER, površine cca 14,35 ha
(objavljen u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ br.8/13)
- UPU - SVETI MARTIN SJEVER, površine cca 20,4 ha
- UPU - PODRUČJE ŠĆADIN, površine cca 15,5 ha
- UPU - STROŽANAC GOŠANJ, površine cca 5,72 ha
- UPU - STROŽANAC III, površine cca 1,9 ha
V

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.
(1) Prostornim planom uređenja Općine Podstrana je propisana obveza izrade urbanističkih planova
uređenja za dijelove područja Općine: propisano je donošenje 18 UPU-ova. Usvojeno je 13 UPU-a, te
tri detaljna plana uređenja, temeljem kojih se ishode akti za gradnju i uređenje prostora unutar obuhvata
usvojenih planova, dok je za neizgrađene i neuređene dijelove građevinskih područja za 5 UPU-ova
čija je izrada propisana PPUO-om ishođenje akata uvjetovano prethodnim donošenjem istih.
(2) Pojedina planska rješenja iz važećih DPU-ova i UPU-ova je u svezi s navodima u stavku 3. i 4. članka
3. ove Odluke potrebno dijelom izmijeniti ili prilagoditi stanju u prostoru i mogućnostima rješavanja
vlasničkih odnosa.
(3) Općina Podstrana je prije donošenja ove Odluke pokrenula postupak za stavljanje izvan snage ovih
planova:
- Urbanistički plan uređenja br. 4 “Strožanac I” površine cca 21,5 ha
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 7/11),
- Urbanistički plan uređenja br. 17 “Strožanac II“ površine cca 13,02 ha
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ br. 4/13 i 9/17) i
- Detaljni plan uređenja dijela područja OŠ „Strožanac“- Podstrana, cca 1,8 ha
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 6/05).
Ovim Izmjenama i dopunama PPUO-a će se za područje unutar obuhvata predmetnih planova utvrditi
uređeni dio građevinskog područja, a za neuređeni dio će se temeljem članka 76. stavak 3. Zakona propisati
uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.
(4) Sukcesivno s izradom i donošenjem ovih Izmjena i dopuna PPUO-a, Općina Podstrana će provesti
postupak za stavljanje izvan snage ovih planova:
- UPU - ZONA U ZELENILU I SPORTSKIH IGRALIŠTA U MILJEVCU, površine cca 28,63 ha
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ br.8/11)
- UPU - SJEVERNI DIO GRLJEVAC I, površine cca 33,2 ha
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ br.21/14)
- UPU - SJEVERNI DIO GRLJEVAC II, površine cca 8,3 ha
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ br.21/14)
- UPU - DIO PODRUČJA GRBAVAC, površine cca 10,3 ha
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ br.2/12 i 13/14)
- UPU - 'PETRIĆEVO' - SVETI MARTIN, površine cca 22,8 ha
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ br.2/12)
- UPU - PODRUČJE MUTOGRAS, površine cca 49,13 ha
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ br.28/13)
- UPU - PODRUČJE ŠĆADINA - SJEVER, približne površine 14,35 ha
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ br.8/13)
- DPU groblja Ban, površine cca 2,57 ha
(Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 13/11).
Ovim Izmjenama i dopunama PPUO-a će se za područje unutar obuhvata predmetnih planova utvrditi
uređeni dio građevinskog područja, a za neuređeni dio će se temeljem članka 76. stavak 3. Zakona o
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prostornom uređenju propisati uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički
plan uređenja. Elementi planskih rješenja iz UPU-ova koji se stavljaju izvan snage će se u najvećoj mogućoj
mjeri implementirati u odredbe i grafiku PPUG-a za predmetno područje obuhvata.
(5) Za neizgrađene i neuređene dijelove građevinskih područja za koje je PPUO-om propisana obveza
izrade UPU-ova, a koji nisu izrađeni i usvojeni, Općina Podstrana će kroz postupak ovih Izmjena i dopuna
PPUO-a ispitati mogućnost primjene članka 76 stavak 3. Zakona (propisivanje u PPUO-u uvjeta provedbe
zahvata u prostoru za ta područja s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja). Područja koja
će biti predmet analize mogućnosti primjene navedene zakonske odredbe su obuhvaćena obvezom izrade
UPU-a prema važećem PPUO-u:
- UPU - SVETI MARTIN SJEVER, površine cca 20,4 ha
- UPU - PODRUČJE ŠĆADIN, površine cca 15,5 ha
- UPU - STROŽANAC GOŠANJ, površine cca 5,72 ha
- UPU - STROŽANAC III, površine cca 1,9 ha.
Ovim Izmjenama i dopunama PPUO-a će se za područje unutar obuhvata predmetnih planova utvrditi
uređeni dio građevinskog područja, a za neuređeni dio će se temeljem članka 76. stavak 3. Zakona izraditi
planska rješenja i propisati uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički
plan uređenja, ili će se utvrditi obveza izrade urbanističkog plana uređenja sa smanjenim obuhvatom.
VI CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
(1) Plan se izrađuje s ciljem detaljnije razrade PPUO-a i selektivnim preuzimanjem potrebnih sadržaja i
rješenja iz UPU-ova (uz stavljanje istih izvan snage u posebnom postupku), čime će se omogućiti
izdavanje akata za gradnju i na neizgrađenim dijelovima područja obuhvata PPUO-a direktnom
provedbom istog.
(2) Za dijelove područja za koja nisu izrađeni urbanistički planovi uređenja će se izraditi planska rješenja
s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja; alternativno će se (za dijelove područja s većim
nagibima, potencijalnim klizištima, bujičnim područjima, pod vrijednim biljnim pokrovom, u
kontaktnoj zoni prometnih pravaca od važnosti za Državu i Županiju, te za područja na kojima je
potrebno detaljnije sagledavanje mogućnosti izvedbe pojedinih zahvata u prostoru) utvrditi obuhvati
za koje će se propisati obveza izrade urbanističkog plana uređenja manje površine i obuhvata.
(3) Provedbom postupaka iz stavka 1. i 2. ovog članka će se omogućiti ishođenje akata za gradnju
planiranih građevina i prometnih površina i po potrebi prethodno rješavanje imovinsko pravnih odnosa
kao preduvjetu realizacije predmetnih zahvata.
VII STRUČNE PODLOGE
Članak 7.
(1) Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade novih sektorskih strategija, planova i studija. U izradi
Plana će se koristiti dokumentacija za planove iz članka 4., kao i sva raspoloživa dokumentacija
prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.
(2) Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i
118/18) i članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN
3/17) provest će se po potrebi, a sukladno očitovanju nadležnog tijela, postupak ocjene o potrebi
strateške procjene ili strateška procjena utjecaja na okoliš ovih Izmjena i dopuna PPUO-a.
(3) Za potrebe izrade planskih rješenja za obuhvate navedene u članku 5. stavak 5. ove Odluke, utvrđuje
se potreba izrade geodetske podloge u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN br. 106/98,
39/04, 45/04, 163/04, 148/10-prestao važiti, 9/11).
VIII POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA
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KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG
PLANA
Članak 8.
(1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz
područja svog djelokruga rada:
• Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
• Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 21000 Split
• MUP - PU Splitsko dalmatinska, Inspektorat unutarnjih poslova,Trg Hrvatske bratske zajednice 9,
21000 Split
• MUP - Ravnateljstvo civilne zaštite, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
• Hrvatska agencija za telekomunikacije, R. Frangeša Mihanovića 9, 10110
• Hrvatske vode, Vukovarska 35, 21000 Split
• Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb
• HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb
• HEP - DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja, Poljička cesta bb, 21000 Split
• Županijska uprava za ceste SDŽ, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
• JP Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, 21000 Split
• Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i
zaštitu okoliša, Domovinskog rata 2, 21000 Split
(2) Rok za pripremu i dostavu zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti)
za tijela i osobe određene posebnim propisima, a navedene u ovom članku iznosi 15 dana, ako ih ta
tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.
(3) O izradi Plana će se pisanim putem obavijestiti i susjedni gradovi i općine.
IX ROKOVI ZA IZRADU PLANA
Članak 9.
(1) Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:
• prikupljanje zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) od tijela i osoba
određenih posebnim propisima -15 dana,
• izrada Nacrta prijedloga Plana - 90 dana,
• utvrđivanje Prijedloga Plana i objava javne rasprave - 8 dana,
• javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje) - 10 dana,
• priprema izvješća o javnoj raspravi - 15 dana,
• izrada Nacrta Konačnog prijedloga Plana, utvrđivanje i dostava Konačnog prijedloga Plana na
mišljenje JU Zavodu za prostorno uređenje SDŽ - 15 dana,
• zakonski rok za ishođenje mišljenja JU Zavoda SDŽ do 15 dana,
• dostava Konačnog prijedloga Plana Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja radi ishođenja
suglasnosti na Konačni prijedlog Plana,
• donošenje Plana na Općinskom vijeću.
X

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 10.
(1) Izrada Plana financirat će se iz Proračuna Općine Podstrana.
XI ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
(1) Nositelj izrade Plana u smislu Zakona o prostornom uređenju je Upravni odjel za prostorno uređenje,
komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana.
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(2) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i
navedenim člankom 8. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavu zahtjeva (podaci,
planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.
(3) Rok dostave zahtjeva određen je člankom 8. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim
propisima ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju
se u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj plana određuju odgovarajući važeći
propisi i dokumenti.
(4) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.
Članak 12.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Klasa: 021-05/19-01/06
Urbroj: 2181/02-1-19-3
Podstrana, 12. lipnja 2019. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jugoslav Bagatin

Na temelju članka 86. stavka 3., 109. stavka 4., 113. stavak 1. i 198. stavka 4. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 30. Statuta Općine Podstrana
(„Službeni glasnik Općine Podstrana broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 25. sjednici održanoj
dana 12. lipnja 2019. godine donosi
ZAJEDNIČKU ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
“OBALNI DIO OD HC „LAV“ DO NASELJA MUTOGRAS“
I S TIM U VEZI
IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODSTRANA
ZA PODRUČJE LUČICE U SVETOM MARTINU
Članak 1.
Donosi se Zajednička odluka o izradi: Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Obalni dio od HC
„LAV“ do naselja Mutogras“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana
za područje lučice u Svetom Martinu, u daljnjem tekstu: „Zajednička odluka“.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU-a I PPUO-a
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje Zajedničke odluke je Zakon o prostornom uređenju („Narodne
novine“, broj 153/13 i 65/17, 114/2018 i 39/2019) i Statut Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine
Podstrana“, broj 2/18).
OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU-a I PPUO-a
Članak 3.
(1) Obuhvat Izmjena i dopuna UPU-a je kopneni i morski dio područja sportske lučice u Mutograsu i
kontaktne zone uz lučicu do državne ceste D8.
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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(2) Obuhvat Izmjena i dopuna PPUO-a je područje sportske lučice u Svetom Martinu i kontaktno područje.
(3) Izmjene i dopune UPU-a i PPUO-a izradit će se u tekstualnom i grafičkom dijelu.
SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU-a I PPUO-a
Članak 4.
Obuhvat predmetnih izmjena planske dokumentacije je kopneni i morski dio na području Svetog Martina,
na potezu s južne strane državne ceste D8. Obalno područje je dijelom uređeni nasuti dio koje se u
kontaktnom području koristi kao plažna površina, dok je veći dio namijenjen izvedbi sportske lučice
neuređena nasuta površina s 2 izvedena pera.
RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU-a I PPUO-a
Članak 5.
(1) Općina Podstrana je temeljem UPU-a pokrenula postupke za ishođenje akata za gradnju i za gradnju i
uređenje obalnog područja. Za područje lučice u Svetom Martinu je od Fakulteta građevinarstva,
arhitekture i geodezije naručen glavni projekt za ishođenje akta za gradnju. U postupku pripreme za
ishođenje koncesije za gradnju je utvrđeno da je u katastru proveden parcelacijski elaborat za
predmetno područje na način da nije sukladan sada važećem UPU-u za to područje, a time ni s važećim
Prostornim planom uređenja Općine Podstrana. Radi toga je potrebno izvršiti usklađenje planske
dokumentacije na način da se u najvećoj mogućoj mjeri ista prilagodi izrađenom projektu.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU-a I PPUO-a
Članak 6.
(1) Osnovni cilj izrade Izmjena i dopuna predmetnog UPU-a i PPUO-a je omogućavanje realizacije
planirane namjene sportske lučice s max 199 vezova i s pratećim sadržajima na kopnenom dijelu,
sukladno vrsti i posebnim propisima koji se primjenjuju za tu vrstu zahvata.
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 UPU-a I PPUO-a
Članak 7.
(1) Za izradu Izmjena i dopuna UPU-a i PPUO-a će se koristiti postojeće stručne podloge, projekt izrađen
od Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, kao i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju
iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.
(2) Za potrebe izrade Plana koristit će se geodetske podloge 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) Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i
118/18) i članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN
3/17) provest će se po potrebi, a sukladno očitovanju nadležnog tijela, postupak ocjene o potrebi
strateške procjene ili strateška procjena utjecaja na okoliš ovih Izmjena i dopuna PPUO-a.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
(1) Podaci, planske smjernice, zahtjevi i drugi propisani dokumenti, koje za potrebe izrade Izmjena i
dopuna UPU-a i PPUO-a osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, pribavit će se
sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju.
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(2) Izrađivač Izmjena i dopuna UPU-a i PPUO-a temeljem ove Zajedničke odluke, zakona i propisa iz
pojedinih područja koji se primjenjuju na planska rješenja i uvjeta temeljem postupaka iz stavaka 1. i
3. članka 7. ove odluke, te pribavljenih zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, izrađuje stručna rješenja
Izmjena i dopuna UPU-a i PPUO-a.
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a i PPUO-a TE DRUGIH SUDIONIKA
KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI
Članak 9.
(1) U izradi Izmjena i dopuna UPU-a i PPUO-a, 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,21000 Split,Trg hrvatske bratske zajednice 9
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, 21000 Split, Moliških Hrvata 1
- Hrvatske vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova, 21000 Split, Vukovarska 35
- 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, Hercegovačka 8, 21000 Split
- Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i
zaštitu okoliša, Domovinskog rata 2, 21000 Split
Članak 10.
(1) Javnopravnim tijelima iz članka 9. Nositelj izrade dostavit će ovu Zajedničku odluku odmah po
donošenju, s pozivom da mu u roku od 15 dana od dana dostave, daju zahtjeve za izradu Izmjena i
dopuna UPU-a i PPUO-a.
(2) 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 I PPUO-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 i PPUO-a utvrđuju se sljedeći rokovi:
- za dostavljanje zahtjeva iz članka 9.: 15 dana;
- za izradu Nacrta prijedloga: 20 dana od dana dostave zahtjeva javnopravnih tijela iz članka 9. ove
Zajedničke 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 I PPUO-a
Članak 12.
(1) Izrada Izmjena i dopuna UPU-a i PPUO-a financirat će se sredstvima Proračuna Općine Podstrana za
2018. godinu.
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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Članak 13.
(1) Ova Zajednička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Podstrana“.

Klasa: 021-05/19-01/06
Urbroj: 2181/02-1-19-4
Podstrana, 12. lipnja 2019. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
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 25. sjednici održanoj dana 12. lipnja 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o pokretanju postupka rješavanja imovinskopravnih odnosa radi izgradnje
infrastrukturne građevine- radnog naziva dio Ulice Domovinskog rata
s ogrankom za pristup stambenim objektima i spojem na ulicu Put Starog sela (OS1)
Članak 1.
Odobrava se pokretanje postupka sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva, odnosno
izvlaštenja za rješavanje imovinskopravnih odnosa na čst.zem. 1139/3, 1140/2, 1141/3, 1141/2 i 1140/3,
sve k.o. Donja Podstrana sa vlasnicima predmetnih čst.zem., a u svrhu izgradnje infrastrukturne građevineradnog naziva dio Ulice Domovinskog rata s ogrankom za pristup stambenim objektima i spojem na ulicu Put
Starog sela u Podstrani (OS1), prema utvrđenoj tržišnoj vrijednosti nekretnina i poboljšica u postupku
osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti predmetnih čst.zem., provedenog po Uredu državne uprave u Splitskodalmatinskoj županiji Klasa: UP/I-943-04/18-01/133.
Članak 2.
Utvrđuje se ukupna tržišna vrijednost s uključenim poboljšicama predmetnih čst.zem. iz članka 1. ove
Odluke u iznosu od 1.183.598,66 kuna.
Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik da pokrene postupak sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva,
odnosno postupak za izvlaštenje predmetnih čst.zem., u svrhu izgradnje infrastrukturne građevine iz članka
1. Ove Odluke.
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: 021-05/19-01/06
Urbroj: 2181/02-1-19-5
Podstrana, 12. lipnja 2019. godine
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Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18) i
članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/18), Općinsko vijeće
Općine Podstrana na 25. sjednici održanoj dana 12. lipnja 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti uklanjanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih
vozila na području općine Podstrana
Članak 1.
Općina Podstrana povjerava Gradu Splitu organizaciju obavljanja komunalne djelatnosti uklanjanja
nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području općine Podstrana.
Članak 2.
Povjerena komunalna djelatnost iz članka 1. ove Odluke obavljat će kao hitne intervencije premještanja
nepropisno parkiranih vozila u svrhu osiguravanja protočnosti prometa, putem trgovačkog društva Split
Parking d.o.o.
Članak 3.
Međusobni odnosi glede načina povjeravanja poslova, prava i obveza, načina utvrđivanja opsega
obavljanja usluga, određivanje cijena te trajanja ugovornog odnosa, regulirat će se pisanim ugovorom.
Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje ugovora iz stavka 1. ovog članka.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Podstrana.

Klasa: 021-05/19-01/06
Urbroj: 2181/02-1-19-6
Podstrana, 12. lipnja 2019. godine
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Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jugoslav Bagatin
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Zakona o
zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), članka __ Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik
Općine Podstrana“ broj 2/18 ), te Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini („Narodne novine“ broj 35/19), na prijedlog Stožera civilne
zaštite Općine Podstrana i Načelnika Općine Podstrana, Općinsko vijeće Općine Podstrana na 25. sjednici
održanoj dana 12. lipnja 2019. godine donosi

PLAN
OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA
ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2019. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA

I.
Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti,
ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u
provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Općine
Podstrana u 2019. godini.
II.
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine Podstrana (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na
Programu kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske (objavljen u Narodnim novinama broj 35/19) u dijelu
koji se odnosi na područje Općine Podstrana kao jedinicu lokalne samouprave.
Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana
ugroženosti od požara Općine Podstrana temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja do izrade ovog
Plana.
III.
Općina Podstrana izradila je Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od
požara, sukladno Procjeni te ih donijela na općinskom vijeću. Općina Podstrana donijela je Odluku o
agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Podstrana.
IV.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15 i 118/18) Općinsko vijeće Općine
Podstrana donijelo je sljedeće akte:
- Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Podstrana,
- Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana u 2018. godini,
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Podstrana za razdoblje od 2016. do
2020. godine
V.
Prema Planu zaštite od požara na području Općine Podstrana djeluje:
VATROGASNA POSTROJBA DVD „PODSTRANA“
- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Općine Podstrana,
- zadaće: primanje poziva i izlazak na intervenciju u propisanom vremenu, gašenje svih vrsta požara bez
obzira na složenost (požara otvorenog prostora, požara građevinskih i gospodarskih objekata),
spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
situacijama, obavljanje drugih poslova u nezgodama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u
12
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provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, edukacija stanovništva po pitanju
vatrozaštite (naročito mladeži), sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i
eksplozija.
Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, pretežno u ljetnim mjesecima zahtijeva učešće većeg
broja vatrogasaca, kako za sam period gašenja požara tako i po završetku akcije gašenja kod čuvanja
požarišta pa pored navedenih postrojbi na području Općine Podstrana mogu intervenirati i dobrovoljna
vatrogasna društva udružena u Vatrogasnu zajednice Splitsko - dalmatinske županije.
VI.
Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima potrebno je izvršiti
uklanjanje raslinja uz šumske putove na problematičnim dijelovima, a nakon izvršenog kontrolnog pregleda
šumskih putova od strane operativnih članova DVD Podstrana. Za organizaciju i provedbu ove aktivnosti
zadužuje se Odsjek za komunalno redarstvo Općine Podstrana, a za provedbu aktivnosti Vatrogasna
postrojba DVD Podstrana.
VII.
Budući da Općina nema odlagalište otpada na svom području, otpad nakon prikupljanja djelatnici
komunalne tvrtke Čistoća d.o.o. odvoze na prostor odlagališta Karepovac. Na području Općine Podstrana
ne postoje divlja odlagališta otpada te ne postoje lokacije onečišćene otpadom. Ukoliko se povremeno
pojave manje količine neovlašteno odloženog otpada komunalni redari obavještavaju djelatnike Čistoće
d.o.o. koji nepropisno odloženi otpad uklanjaju.
Jedinstveni upravni odjel Općine Podstrana zadužen je za konstantno praćenje stanja zaštite okoliša i
gospodarenja otpadom, kao i poduzimanje stalnih mjera s ciljem sprječavanja nastajanja i sanacije «divljih»
deponija, kao i drugih lokacija na kojima se povremeno nalazi deponirani otpad.
VIII.
Motriteljsko-dojavna služba ustrojava se s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara.
Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih
izvora opasnosti odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku.
Na području Općine Podstrana postoje građevine i otvorene površine koje su razvrstane u najviše
kategorije ugroženosti te se motrenja i ophodnje vrše u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od
nastanka i širenja požara otvorenog prostora te u danima prosudbe Vatrogasnog operativnog centra Split za
takvim djelovanjem.
IX.
Na području Općine Podstrana ne postoji klasično motrilačko mjesto.
X.
Vatrogasci DVD-a Podstrana vrše izviđačko preventivne ophodnje. Ophodnje se obavljaju u danima
velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastajanja i širenja požara otvorenog prostora te u danima
prosudbe Vatrogasno operativnog centra za takvo djelovanje i to u dvije smjene.
XI.
Za ophodnju se koristi zapovjedno terensko vozilo, a u slučaju potrebe može se koristiti i navalno vozilo.
Vrstu vozila za ophodnje, dnevni raspored vatrogasaca i plan ophodnje izrađuje zapovjednik vatrogasne
postrojbe.
Izviđačko preventivne ophodnje obavljat će vatrogasci u radnim odorama opremljeni potrebnom
opremom. Dinamika Izviđačko preventivnih ophodnji utvrđuje se po dnevnom nalogu zapovjednika, što se
evidentira u dnevniku obavljanja ophodnji. U slučaju dojave Motriteljsko dojavne službe na zamijećene
događaje požarne opasnosti na terenu, ophodnja će se upućivati na takve lokacije s ciljem poduzimanja
mjera za brzu akciju gašenja požara u začetku.
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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XII.
Postojeći protupožarni put na području Općine Podstrana koji spaja Gornju Podstranu i kamenolom u
Strožancu većim je dijelom obrastao i oštećen te kao takav nije provozan za vatrogasna vozila. Navedeni
protupožarni put potrebno je urediti kao prosječeni prostor u šumi u obliku pruge, očišćen od drveća i
niskog raslinja, širine 4–15 m s elementima šumske ceste koji ima namjenu prolaska vatrogasnih vozila do
požarišta. Postojeće protupožarne putove kontinuirano održavati, oformiti stručno povjerenstvo za
prijedlog i širenje mreže protupožarnih putova.
U slučaju eventualne potrebe za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja
širenja šumskog požara na području Općine Podstrana angažirat će se teška mehanizacija sljedećih tvrtki:
- Obrt za građevinarstvo, prijevoz i ugostiteljstvo Gradnja Sabljić, Vl. Antonio Sabljić
- Ivanković građenje d.o.o.
- Jurić d.o.o.
- Gip Jurić Vl. Ante Jurić
- Obrt za prijevoz i zemljane radove Jelić Leonardo, vl. Jelić Leonardo
- Litrić d.o.o.
- Livel d.o.o.
Navedene tvrtke se ugovorno obavezuju temeljem telefonskog poziva žurno angažirati tešku građevinsku
mehanizaciju, a Općina Podstrana se obavezuje isplatiti naknadu za izvršene radove prema lokalnim tržnim
cijenama po dostavi računa, temeljem prethodno usuglašenog i ovjerenog troškovnika radova.
XIII.
Vozila, oprema i tehnika VP DVD Podstrana potrebna za djelovanje tijekom protupožarne sezone je
pripremljena i nalazi se u ispravnom stanju.
XIV.
Za koordinaciju u akcijama civilne zaštite na području Općine u slučaju nastupanja elementarnih
nepogoda ustrojen je Stožer civilne zaštite Općine Podstrana. Kao član Stožera civilne zaštite Općine
Podstrana uključen je zapovjednik VP DVD Podstrana te predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova
(MUP-a).
XV.
Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, na raspolaganje operativnom
stožeru intervencije i vatrogasnim snagama stavlja se prostor:
- DVD-a Podstrana
- zgrade općine
XVI.
Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih snaga civilne zaštite u slučaju neposredne opasnosti od
teških elementarnih nepogoda koriste se prostori:
- DVD-a Podstrana
- zgrade općine.
XVII.
Osoba zadužena za koordinaciju provedbe Programa Vlade RH za Općinu Podstrana je zamjenik
načelnika tel. 021/330-545.
XVIII.
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U Proračunu Općine Podstrana za 2019. godinu osigurana su sredstva za potrebe sustava civilne zaštite u
ukupnom iznosu od 2.980.000,00 kn, od čega 2.800.000,00 kuna isključivo za vatrogastvo (Dobrovoljno
vatrogasno društvo Podstrana, troškovi motrenja i ophodnji, prijevoza i prehrane).
XIX.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Podstrana.
Klasa: 021-05/19-01/06
Urbroj: 2181/02-1-19-7
Podstrana, 12. lipnja 2019. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jugoslav Bagatin

Na temelju članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 02/2018),
Općinsko vijeće Općine Podstrana, na 25. sjednici održanoj dana 12. lipnja 2019. godine donosi
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Ne prihvaća se ponuda Tončija Jakulja kojom se Općini Podstrana nudi pravo prvokupa dijela kat. čest
792 K.O. Donja Podstrana.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Klasa: 021-05/19-01/06
Urbroj: 2181/02-1-19-8
Podstrana, 12. lipnja 2019. godine

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jugoslav Bagatin
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SADRŽAJ

1. I. Izmjene i dopune odluke o socijalnoj skrbi općine podstrana
2. Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Podstrana
3. Zajedničku odluku o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja “Obalni dio od HC
„Lav“ do naselja Mutogras“ i s tim u vezi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine
Podstrana za područje lučice u Svetom Martinu
4. Odluku o pokretanju postupka rješavanja imovinskopravnih odnosa radi izgradnje infrastrukturne
građevine- radnog naziva dio ulice Domovinskog rata s ogrankom za pristup stambenim
objektima i spojem na ulicu Put starog sela (os1)
5. Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti uklanjanja nepropisno zaustavljenih i
parkiranih vozila na području općine Podstrana
6. Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području općine Podstrana
7. Zaključak o neprihvaćanju ponude tončija jakulja u svezi prava prvokupa dijela kat. Čest 792 k.o.
Donja Podstrana

Izdavač: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana
Glavni i odgovorni urednik: Vitomir Vranković
Telefoni: 021/330-477, 021/330-489 - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR65 2407 0001 8341 0000 6

