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Ne prihvaća se ponuda za kupnju nekretnina ozna
Podstrana. 

 

Ovaj Zaključak objavit će se  u „Službenom glasniku Op
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Na temelju clanka 31. Statuta Op
Općinsko vijeće Općine Podstrana je na 10. sjednici odrzanoj dana 22. sije

o sufinanciranju javnog prijevoza za umirovljenike

 Ovom odlukom određuju se nač
osobama  starijim od 65 godina. 

 Pravo na sufinanciranje prijevoza ostvaruj

- Imaju prijavljeno prebivalište na podru
- Nemaju nikakva dugovanja prema Op
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E  

 

lanka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Opć
ine Podstrana na 10. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2014.  godine donosi:

Z A K L J U Č A K 
 

Članak 1. 
 

a se ponuda za kupnju nekretnina označenih kao kat. čest. 3135 i 3136 K.O. Donja 

Članak 2. 
 

će se  u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 

      
            

             
 

Na temelju clanka 31. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Opć
ine Podstrana je na 10. sjednici odrzanoj dana 22. siječnja 2014. godine donijelo:

ODLUKU 
o sufinanciranju javnog prijevoza za umirovljenike

 
Članak 1. 

đuju se načini i uvjeti sufinanciranja javnog prijevoza umirovljenicima odnosno 

Članak 2. 

Pravo na sufinanciranje prijevoza ostvaruju osobe koje: 

Imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Podstrana, 
Nemaju nikakva dugovanja prema Općini Podstrana po niti jednoj osnovi, 

                                      Broj 02/2014                         

ine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 7/13), 
čnja 2014.  godine donosi: 

est. 3135 i 3136 K.O. Donja 

Predsjednik 
Općinskog vijeća: 
Tomislav Buljan, v.r. 

ine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 07/13) 
čnja 2014. godine donijelo: 

o sufinanciranju javnog prijevoza za umirovljenike 

prijevoza umirovljenicima odnosno 
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Članak 3. 

 Pravo na besplatan javni prijevoz mogu ostvariti osobe s prebivalištem na području Općine Podstrana 
koje su: 

- mlađe od 65 godina, ali su njegovatelji ili skrbnici invalidnim osobama sa 100 % invalidnošću i osobe 
s mentalnim oštećenjem zdravlja i oduzetom poslovnom sposobnošću temeljem rješenja Centra za 
socijalnu skrb, 

- osobe starije od 65 godina čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi ne prelaze iznos 
od 1.500,00 kuna, 

- osobe starije od 65 godina sa najmanje 70% invaliditeta. 
 

Članak 4. 

 Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza uz sudjelovanje u plaćanju troškova mogu ostvariti osobe s 
prebivalištem na području Općine Podstrana starije od 65 godina života čiji iznos mirovine, odnosno 
primanja, ne prelaze 4.000,00 kuna, ukoliko izvrše jednokratnu godišnju novčanu uplatu u Proračun Općine 
Podstrana kako slijedi: 

- osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 1.500,00 do 3.000,00 kuna 
uplatu u iznosu od 200,00 kuna, 

- osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 3.000,00 do 4.000,00 kuna 
uplatu u iznosu od 500,00 kuna. 

Članak 5. 
 Pravo na besplatan ili sufinanciran prijevoz sukladno odredbama iz članka 3. i 4.  ove Odluke imaju 
mještani za prijevoz autobusom tvrtke  Promet d.o.o. kojima Općina Podstrana odobri besplatan ili 
sufinanciran prijevoz prema podnesenim zahtjevima. 

Članak 6. 

 Općina Podstrana sufinancira prijevoz na način da se osobama iz stavka 3. i 4. ove Odluke mjesečno 
dodjeli pet karnet karata za deset putovanja.  

Članak 7. 

 Pravo na besplatne troškove javnog prijevoza i troškove prijevoza u kojima sudjeluju  jednokratnom 
uplatom ne mogu ostvariti umirovljenici koji pored mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj ostvaruju 
mirovinu temeljem međunarodnih ugovora. 
 Na umirovljenike koji ostvaruju samo inozemnu mirovinu odnose se isti uvjeti kao i za umirovljenike 
koji su mirovinu ostvarili u Republici Hrvatskoj. 
 

Članak 8. 
 

 Ovlašćuje se načelnik Općine Podstrana na zaključenje Ugovora s tvtkom Promet d.o.o. na temelju ove 
Odluke. 
 Ugovor s tvrtkom Promet d.o.o. sastavni je dio ove Odluke i nije predmet objave. 
 

Članak 9. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općina Podstrana". 

Klasa:  021-05/13-01/01                Predsjednik 
Urbroj: 2181/02-04/01-13-10                Općinskog vijeća: 
Podstrana, 22. siječnja 2014. godine              Tomislav Buljan, v.r. 
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 Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine'', broj 92/10) i članka 31. 
Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana 
na 10. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2014. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s  

opasnostima od požara 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom se određuje donošenje i sadržaj Plana i Programa upoznavanja stanovništva s 
opasnostima od požara i hitnim postupcima koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara i način na koji u 
konkretnoj situaciji upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara. 
 

Članak 2. 
 Planom upoznavanja stanovništva se regulira način na koji treba biti obaviješteno stanovništvo o 
događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje 
treba poduzeti kad se dogodi požar. 
 Planom upoznavanja stanovništva treba također odrediti da se stanovništvo educira i osposobljava za 
zaštitu od požara putem redovitog sustava odgoja i obrazovanja, zatim putem sustava i programa informativno 
promotivnog i obrazovanog djelovanja, te putem programa osposobljavanja koje provode humanitarne 
organizacije i udruge građana koje se bave određenim oblicima zaštite i spašavanja. 
 Planom upoznavanja stanovništva treba odrediti da se osim redovitog školovanja u koje se uvodi 
nastavni program vezan uz zaštitu od požara, stanovništvo Općine Podstrana prije svega obavještava putem 
plakata i službenih glasila, te web stranice Općine Podstrana o preventivnim aktivnostima vezanim uz zaštitu 
od požara, kao i o postupanju u slučaju nastanka požara. 
 Planom upoznavanja također treba odrediti organizacije koje će tijekom proračunske godine i u kojem 
obliku održavati seminare, radionice i sl. u vezi zaštite od požara. 
 

Članak 3. 
 Programom upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara treba predvidjeti na koji način se u 
nastavnom programu djeca i mladež upoznaju s zaštitom od požara, te način na koji se to može dopuniti (npr. 
izborna nastava). 
 Programom zaštite od požara treba predvidjeti mjeru i količinu potrebne edukacije stanovništva, a 
temeljem Procjene ugroženosti i odrediti konkretne mjere koje će se poduzeti kako bi se ostvarila 
odgovarajuća zaštita od požara u vidu određivanja točno određenih edukacija, njihovo vremena i sadržaja. 
 Programom zaštite od požara se određuje koje informacije glede zaštite od požara će se proslijediti 
stanovništva putem web stranice, a koje putem oglasnih ploča i plakata, te službenih glasila. 
 

Članak 4. 
 Plan upoznavanja stanovništva za zaštitom od požara donijeti će Općinsko vijeće u roku od 3 mjeseca 
od dana stapanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 5. 
 Program upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara stanovništva donijet će se u roku od 3 
mjeseca od dana stupanja na snagu Plana upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara. 
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da pribavi potrebne podatke i poduzme druge administrativne 
radnje u svrhu donošenja ovog programa. 
 Stanovništvo Općine Podstrana će se upoznati s neposrednom opasnošću od požara vatrogasnom 
sirenom vatrogasnih vozila koju će u slučaju požara pustiti u pogon DVD Podstrana, na uobičajen način na 
koji se u Republici Hrvatskoj označava opasnost od požara, za cijelo područje Općine Podstrana, u slučaju 
većeg požara. 
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 U slučaju lokalnog požara stanovništvo Općine Podstrana koje se nalazi u blizini lokaliteta požara 
obavijestiti će se putem kurira kako bi mogli osigurati zaštitu nepokretnih osoba, djece i ostalih osoba koje se 
ne mogu same zaštititi ili kretati i zaštitu stvari potrebnih za osnovne životne potrebe stanovnika i ostalih 
materijalnih i kulturnih dobara, te kako bi mogli pomoći u gašenju nastalog požara. 
 Priopćenja za stanovništva u slučaju požara mogu se dati, u slučaju potrebe, putem radija i drugih 
elektroničkih medija, kao i putem razglasa. 
 

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''. 
 
 
Klasa:  021-05/13-01/01          Predsjednik 
Urbroj: 2181/02-04/01-13-10                           Općinskog vijeća: 
Podstrana, 22. siječnja 2014. godine             Tomislav Buljan, v.r. 
 

 
 
 
 

S A D R Ž A J 
 

 

                                            N A Č E L N I K  

 
                         1.   Zaključak o neprihvaĆanju ponude za kupnju nekretnine 
 
                         2.   Odluka o sufinanciranju javnog prijevoza za umirovljenike 

         
                                3.   Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva 
                                      s opasnostima od požara 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 24 2330 0031 8341 0000 6 


