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OPĆINSKO VIJE ĆE 
 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 6/01 

i 2/06), Općinsko Vijeća Općine Podstrana na 33. sjednici, održanoj dana 23. ožujka 2009. godine, 
donosi  

 
 

O D L U K U 
o Izmjenama i dopunama Odluke o provedbi 

izbora u mjesnim odborima 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o provedbi izbora u mjesnim odborima (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 

9/08) u članku 4. stavak 1. točka 2. briše se. 
Dosadašnja točka 3. postaje točka 2. 
 

Članak 2. 
Članak 5. mijenja se i glasi: 
«Općinsko izborno povjerenstvo, koji ima predsjednika i dva člana i njihovi zamjenici, imenuje 

Općinsko Poglavarstvo iz reda sudaca i diplomiranih pravnika. 
Općinsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora: 
- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora, 
- daje obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava i utvrñuje kalendar izbornih radnji od 

dana raspisivanja izbora do njihova održavanja sukladno važećim propisima, 
- rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbor članova vijeća 

mjesnih odbora, 
- odlučuje o troškovima izbora,  
- brinu se za zakonitu pripremu i provedbu izbora, 
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne izbore, 
- odreñuju biračka mjesta za mjesne izbore, 
- nadziru rad biračkih odbora, 
- obavljaju radnje za pripremu i provedbu izbora,  
- nadziru pravilnost izborne promidžbe, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, Statutu 

Općine Podstrana i ovom Odlukom.» 
 
 

Podstrana, 25. ožujak 2009.  Broj 3/2009. Godina XVI 
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Članak 3. 
Članak 6. mijenja se i glasi: 
«Birački odbori neposredno provode izbore na biračkom mjestu, te osiguravaju pravilnost i 

tajnost glasovanja.» 
 

Članak 4. 
Članak 7. mijenja se i glasi: 
«Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik te dva člana i njihovi zamjenici.  Po jednog 

člana i zamjenika odreñuje većinska politička stranka ili koalicija, a po jednog člana i zamjenika 
odreñuju oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu vijeća mjesnog 
odbora, odnosno za prve izbore mjesnih odbora stranačkom sastavu Općinskog vijeća. 

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena 
Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije 8 dana prije održavanja izbora. Ne odrede il ih, 
odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Općinskom izbornom povjerenstvu, ono samostalno će 
odrediti članove biračkih odbora. 
Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati na listi. 
Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, 

a u pravilu trebaju biti pravne struke.  Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik potpisuju 
izjavu o nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću pri Općinskom 
izbornom povjerenstvu. 

Biračke odbore za sva biračka mjesta imenuje Općinsko izborno povjerenstvo najkasnije pet 
dana prije dana održavanja izbora.» 

 
Članak 5. 

U članku 11. umjesto riječi «Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora» trebaju stajati 
riječi «Općinsko izborno povjerenstvo». 

 
Članak 6. 

Čanak 12. stavak 2. mijenja se i glasi: 
«Glasovanje se provodi i rezultati utvrñuju na način utvrñen zakonom, a službene rezultate 

objavljuje Općinsko izborno povjerenstvo na oglasnoj ploči u Općini Podstrana.» 
U članku 12. stavak 3.  umjesto riječi «mjesnog odbora» trebaju stajati riječi «Općine 

Podstrana». 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 

Podstrana». 
 
 
 
 

Klasa: 021-05-09-01/33.      
Urbroj: 2181-02/1-09-1.       PREDSJEDNIK 
Podstrana, 23. ožujka 2009.       Branimir Živaljić, 
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Na temelju članka 55 Poslovnika Općinskog vijeća («Službeni glasnik Općine Podstrana» broj 
6/01), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 33. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2009.godine, 
donosi slijedeći 

 
 

Z A K L J U Č A K 
glede sveukupne realizacije projekta: 

Izgradnja športsko–trgovačko i administrativnog Centra Petrićevo 
 
 

I 
Prihvaćaju sve dosadašnje radnje napravljene u cilju realizacije izgradnje športsko-trgovačko - 

administrativnog Centra “Petrićevo”, (u daljnjem tekstu. Centra) te se prihvaća prijedlogom 
materijala za provoñenje natječajne dokumentacije. 

 
II 

Općinsko vijeće upoznato je da je idejno rješenje izradila tvrtka «Arhipolis» d.o.o. za 
arhitektonske i poslovne usluge Split, a temeljem provedenog postupka javne nabave, te da je 
Općina Podstrana nakon pribavljenog idejnog rješenja Centra zatražila od nadležnih tijela Splitsko-
dalmatinske županije dobivanje lokacijske dozvole koja je pred izdavanjem. 

 
III 

Općinsko vijeće je suglasno da se nakon pribavljanja lokacijske dozvole žurno pristupi: 

- izradi glavnog projekta Centra za dobivanje potvrde glavnog projekta (dosadašnja 
grañevinska dozvola), 

- da se po dobivanju lokacijske dozvole obavi natječaj sukladno materijalu iz točke I. ovog 
zaključka. 

Općinsko vijeće suglasno je da se prethodno planirani prostor za DVD-o prenamjeni za kulturne 
i slične sadržaje ( knjižnica, čitaonica, te prostor koji je spojiv sa radom općinskih tijela i općinske 
uprave). 

 
IV 

U cilju realizacije točke III ovog zaključka Općinsko vijeće suglasno je: 
- da se sukladno Zakonu o javnoj nabavi (« Narodne novine» broj 110/07,125/08) može pristupiti 

pregovaračkom postupku javne nabave  za zaključenje ugovora o izradi glavnog projekta sa 
tvrtkom «Arhipolis» d.o.o. Split, koja je tvrtka autor prihvaćenog idejnog rješenja. 

Vrijednost ugovorenih poslova na smije biti iznad tarifnih stavaka koje su donesene po 
ovlaštenim tijelima Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. 

- da se temeljem točke I. ovog zaključka pristupi objavi natječaja za prikupljanje najpovoljnijih 
ponuda za izgradnju Centra.  

 
V 

Minimalni uvjeti bez kojih se ne može pristupiti potpisu ugovora i koji obvezuje provoditelje 
natječaja su: 

1. Nema tereta na grañevinskom  zemljištu na treće osobe do konačne podjele imovine od koje 
minimalno treba pripasti općini: 

- športska dvorana , 
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- administrativni prostor predviñen za upravna tijela općine sa odgovarajućim parking 
prostorom, 

- izvanjska igrališta, 
 

2. U natječajnim uvjetima predvidjeti klauzulu da Općina Podstrana zadržava pravo ne izabrati 
niti jednu ponudu, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju a posebno ako 
nisu  zaštićeni minimalni uvjeti iz točke V 1, ovog Zaključka . 

  
VI 

Općinsko vijeće je stava i obvezuje sva tijela općine da su dužna prije potpisa ugovora o 
izgradnji Centra  upoznati Općinsko vijeće sa sadržajem ugovora. 

 
VII 

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Podstrana». 
 
 

Klasa: 022-01-09-01/60-       PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/3-09-1.       Općinskog vijeća 
Podstrana, 23. ožujka 2009.       Branimir Živaljić, 

 
 

 
 
 

S A D R Ž A J 
 

 
 

Općinsko Vijeće 
 
 
 

 
1. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima 

 
2. Zaključak glede sveukupne realizacije projekta: Izgradnja športsko–trgovačko i 

administrativnog Centra Petrićevo 
 

 
Izdavač: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuñmana, 21312 Podstrana 

Glavni i odgovorni urednik: Marin Bavčević, dipl. pravnik,  
Telefoni: 021/ 330 271, 021/ 330 256 – Izlazi po potrebi – Žiro račun: 2503007-1834100006 


