SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE
OP
PODSTRANA
Godina XX

Podstrana 10.srpnja 2013.

OPĆINSKI

Broj 15/2013

NAČELNIK

Na temelju članka 46. Statuta Općine
ćine Podstrana («Službeni glasnik Op
Općine
ine Podstrana» broj 07/13) Općinski
načelnik dana 10.. srpnja 2013. godine, donosi:

ODLUKU
O sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike
u
slabijeg imovnog stanja
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina
ina Podstrana odre
odreñuje pravo na novčanu pomoć roditeljima slabijeg imovnog stanja,
način
in i visinu isplate sredstava za sufinanciranje nabave udžbenika za školsku godinu 2013/2014.

-

Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji uučenika
enika ako kumulativno ispunjavaju sljedeće
sljede uvjete:
da je roditelju/staratelju učenika
čenika u 2013. godini odobren dječji
dje ji doplatak od strane nadležnih državnih
tijela i to baš za djecu kojoj se udžbenici sufinanciraju ovom Odlukom,
kopiju PK kartice za oba roditelja/staratelja,
da oba roditelja/staratelja imaju prebivalište na podru
području Općine
ine Podstrana,
da su roditelji/staratelji ispunili sve svoje obveze prema Općini
Op
Podstrana,
da dijete pohañaa OŠ „Strožanac“ ili je upisano u program produženog boravka na području
podru
Splitskodalmatinske županije.

Zahtjev za novčanu
anu pomoć dostavlja se nadležnoj stručnoj
noj službi za društvene djelatnosti,
gospodarstvo i općinsku
insku imovinu Općine
Opć Podstrana,
odstrana, sa dokazima o ostvarivanju prava na novčanu
nov
pomoć
Članak 3.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanje prava na nov
novčanu
anu pomoć
pomo u kupnji udžbenika je
31. kolovoza 2013. godine.
Članak 4.
Odreñuje
uje se visina sredstava nov
novčane pomoći radi sufinanciranja
ufinanciranja kupnje udžbenika u iznosu od 500,00
(petstotina) kuna po učeniku.
Članak 5.
Služba za društvene djelatnosti, gospodarstvo i općinsku
op insku imovinu dužna je do 10. rujna 2013. godine,
dostaviti cjelokupni popis roditelja učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika.
Popis se dostavlja Općinskom Načelniku
čelniku i ra
računovodstvenoj službi na provedbu.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Općine
Op
Podstrana.

KLASA: 402-08/13-01/02
URBROJ: 2181/02-02/03-13-11
Podstrana, 10.. srpnja 2013.

NAČELNIK:
Mladen Bartulović,
Bartulovi dipl.krim.
SLUŽBENI GLASNIK OP
OPĆINE PODSTRANA

10. srpnja 2013.

Broj 15/2013

Na temelju članka 46, Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ 07/13) i članka
4. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podstrana (Službeni glasnik
02/10) općinski načelnik dana 10. srpnja 2013. godine donosi:

Zaključak
o produženju radnog vremena ugostiteljskom objektu „BAVA“
Članak 1.
Ugostiteljskom objektu „Bava“ iz Podstrane, Jurasova bb, koji na temelju koncesijskog odobrenja
izdanog od Vijeća za dodjelu koncesija na području Općine Podstrana koristi Marija Perić, odreñuje se duže
radno vrijeme od onoga odreñenog u čl. 3. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području
Općine Podstrana (Službeni glasnik 02/10) za dan 26. i 27. srpnja 2013. godine do 02:00 sata uz uvjet da se ne
narušava javni red i mir kao i norme zaštite od buke.
Članak 2.
Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Klasa: 034-04/13-02/16
Ur. br. 2181/02-02/03-13-1
Podstrana, 10. srpnja 2013.

NAČELNIK:
Mladen Bartulović, dipl.krim.

Na temelju članka 46, Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ 07/13) i članka 4.
Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podstrana (Službeni glasnik 02/10)
općinski načelnik dana 10. srpnja 2013. godine donosi:

Zaključak
o produženju radnog vremena ugostiteljskom objektu
Članak 1.
Ugostiteljskom objektu smještenom u Sportskoj lučici „Strožanac“, u najmu Braniteljske zadruge
„Ambis“ iz Podstrane, Strožanačka cesta 52, odreñuje se duže radno vrijeme od onoga odreñenog u čl. 3.
Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podstrana (Službeni glasnik 02/10)
za dan 26. i 27. srpnja 2013. godine do 02:00 sata uz uvjet da se ne narušava javni red i mir kao i norme
zaštite od buke.
Članak 2.
Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Klasa: 034-04/13-02/17
Ur. br. 2181/02-02/03-13-1
Podstrana, 10. srpnja 2013.
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NAČELNIK:
Mladen Bartulović, dipl.krim.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

10. srpnja 2013.

Broj 15/2013

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 46. Statuta
Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 07/13), općinski načelnik dana 10. srpnja 2013.
godine, donosi slijedeću:

ODLUKU
o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje fekalnog
kolektora uz dio donjeg toka bujice Grljevac u Podstrani
Članak 1.
Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuñmana 3, 21 312 Podstrana, MB 2544415, OIB: 40910925478,
kao javni naručitelj, donosi pisanu odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za
radove izgradnje fekalnog kolektora uz dio donjeg toka bujice Grljevac u Podstrani, evidencijski broj: III/22013.
Članak 2.
Predmet nabave su nabava radova izgradnje fekalnog kolektora uz dio donjeg toka bujice Grljevac u
Podstrani. Nabava će se provesti u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti. U prilogu ove Odluke
nalazi se dokumentacija za nadmetanje, koja je sastavni dio ove Odluke.
Dokumentacija za nadmetanje će se objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, ukupna
Dokumentacija za nadmetanje (s projektnom dokumentacijom i troškovnikom) je podloga za pripremu
ponuda.
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 944.715,45 kuna (bez PDV-a), a sredstva su osigurana u
Proračunu Općine Podstrana za 2013. godinu.
Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Mladen Bartulović, dipl.krim.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su:
1. Gordana Gašpar, dipl.ing. grañ.
2. Jadranka Duvančić, dipl.iur.
3. Ivica Tafra dipl.iur.
Jadranka Duvančić ima obvezu pripremiti dokumentaciju za nadmetanje, pripremiti objavu poziva za
nadmetanje, te pripremiti prijedlog ugovora, sastavnog dijela dokumentacije za nadmetanje.
Tehničku dokumentaciju i troškovnik izradila je tvrtka Akvedukt d.o.o. Split.
Svi ovlašteni predstavnici Naručitelja i imaju ovlast i obvezu aktivnog sudjelovanja na javnom
otvaranju ponuda, te pri pregledu i ocjeni ponuda i sastavljanju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Klasa: 430-01/13-01/7
Urbroj: 2181/02-02/03-13-1
Podstrana, 10. srpnja 2013. godine

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

NAČELNIK:
Mladen Bartulović, dipl.krim.
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10. srpnja 2013.
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SADRŽAJ

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja
2. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskom objektu „BAVA“

3. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskom objektu
4. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje
fekalnog kolektora uz dio donjeg toka bujice Grljevac u Podstrani

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuñmana 3, 21312 Podstrana
Glavni i odgovorni urednik: Vitomir Vranković
Telefoni: 021/330-477,021/330-489 - Izlazi po potrebi- Žiro račun: 2503007-1834100006
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