SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PODSTRANA
Godina XXV

Podstrana 10. siječnja 2018.

Broj 01/2018

NAČELNIK
Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 03/2015)
Općinski načelnik dana 08. siječnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Podstrana određuje pravo na sufinanciranje krčenja zapuštenog poljoprivrednog
zemljišta u svrhu oplemenjivanja istog i njegovog privođenja svrsi na način da se na istom pokrene
poljoprivredna proizvodnja.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje ostvaruju korisnici ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
• da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili posjednik predmetnog zemljišta za koje se traži
sufinanciranje,
• da ima prebivalište na području Općine Podstrana,
• da su ispunjene sve obveze prema Općini Podstrana.
Zahtjev za sufinanciranje dostavlja se nadležnoj stručnoj službi, sa dokazima o ostvarivanju prava na
sufinanciranje i to u određenom roku, a sve će biti definirano javnim pozivom.
Članak 3.
Sufinanciranje se vrši na način da Općina Podstrana podmiruje troškove krčenja zapuštenog
poljoprivrednog zemljišta prema cijeni koju ponudi najpovoljniji gospodarski subjekt koji će biti odabran u
javnom postupku odabira.
Članak 4.
Općina Podstrana će sufinancirati krčenje zapuštenih poljoprivrednih zemljišta u visini proračunskih
sredstava odobrenih za tu aktivnost za 2018. godinu.
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Članak 5.
Vlasnik, odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta koji se koristi sredstvima sufinanciranja iz članka 3.
ove Odluke obvezuje se u roku od šest mjeseci od dana završetka krčenja poljoprivredno zemljište privesti
svrsi na način da se na istom pokrene poljoprivredna proizvodnja, te je obvezan istu održavati najmanje tri
(3) godine.
Vlasnik, odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta obvezan je prije potpisivanja ugovora o
sufinanciranju dostaviti ovjerenu Izjavu kojom se obvezuje da će u roku od šest mjeseci od okončanja
krčenja poljoprivredno zemljište privesti svrsi.
Članak 6.
Prednost prilikom odabira imat će se oni podnositelji zahtjeva koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:
• da je član aktivnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
• da je spreman sufinancirati iz vlastitih sredstava dio troškova krčenja,
• da se zemljište ne nalazi u građevnoj zoni,
• pribavljeno mišljenje savjetodavne poljoprivredne službe vezano za kultiviranje
predmetnog zemljišta.
Članak 7.
Nadležna služba ima pravo nadzora nad iskrčenim poljoprivrednim zemljištem.
Vlasnik, odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta koji nije postupio sukladno članku 5. ove Odluke
dužan je izvršiti povrat uloženih sredstava u općinski proračun Općine Podstrana u roku od 30 dana od
dana dostave obavijesti o neispunjenju obveza temeljem ove Odluke.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom glasniku“ Općine Podstrana.
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Načelnik

URBROJ: 2181/02-02-1-18-1
Podstrana, 08. siječnja 2018.g.
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Na temelju članka 10. Stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11, 4/18), a sukladno Pravilniku o unutarnjem
redu Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 8/15, 13/15, 26/15, 21/17, 27/17, 34/17)
općinski načelnik dana 10. siječnja 2018. godine, donosi:

PLAN PRIJMA
za 2018. godinu
U 2018. godini izvršit će se
Podstrana i to:

I
popuna slijedećih radnih mjesta u Upravnim odjelima Općine

U Upravnom odjelu za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove:
- Zamjenik/-ca pročelnik/-ica Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti
i EU fondove, 1 izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme.
U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša:
- Zamjenik/-ca pročelnik/-ica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu
okoliša, 1 izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme,
- Referent/-ica – komunalni redar/-ka, 1 izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme,
- Referent/-ica – prometni redar/-ka, 1 izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme.
II
U 2018. godini zatražiti će se stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za tri
polaznika, i to za osposobljavanje na slijedećim radnim mjestima:
-

-

U Upravnom odjelu za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove:
- Viši savjetnik/-ica za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove, 1
izvršitelja/-ice, magistar struke ili stručni spec. ekonomske struke,
U upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša:
- Viši savjetnik/-ica za komunalne poslove, 2 izvršitelja/-ice, magistar struke ili stručni spec.
pravne struke.

III
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Plan prijma provoditi će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti
osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.
IV.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Podstrana''.

Klasa: 112-01/18-01/01
Urbroj: 2181/02-02-1-18-1
Podstrana, 10. siječnja 2018. godine
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SADRŽAJ
1. Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
2. Plan prijma za 2018. godinu.
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