SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE
OPĆ
PODSTRANA
Godina XXI

Podstrana 15.srpnja 2014.

Broj 17/2014

NAČELNIK
Na temelju čl.
l. 95 Zakona o prostornom uređenju
ure enju i gradnji (« NN» br. 153/13) i čl. 46. Statuta Općine
Podstrana („Službeni glasnik Općine
ćine Podstrana“ 7/13) Općinski
Op
načelnik
elnik dana 8. srpnja 2014., donosi

Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju
ivanju prijedloga Izmjena i dopuna Urbanisti
Urbanističkog
čkog plana uređenja
ure
Strožanac II-Podstrana
I.
Utvrđuje
uje se prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog
Urbanisti
plana uređenja
enja
područja Strožanac II-Podstrana za javnu raspravu.
raspravu
Prijedlog plana iz prethodnog stavka sastoji se od tekstualnog dijela i grafičkog
grafi
grafič
dijela i sažetka za
javnost.
II.
Javni uvid trajat ćee 15 dana, a započet
zapo ćee 23. srpnja i trajati do 7. kolovoza 2014. Godine, a nakon
objave u listu «Slobodna Dalmacija» i u službenom glasilu Općine
Op ine Podstrana, koje se objaljuju najmanje 8
dana prije početka javne rasprave.
III.
Nalaže se stručnim
nim tijelima Opć
Općine
ine Podstrana da sukladno zakonskim propisima provedu postupak
javnog uvida.
NAČELNIK
ČELNIK
Mladen Bartulović
Bartulovi

Klasa: 023-02/14-01/01
Urbr: 2181-03/02-14-4
Podstrana, 8. srpnja 2014. god.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODSTRANA
Klasa: 023-02/14-01/01
Urbr: 2181-03/02-14-5

Sukladno čl. 96. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 153/13 ) načelnik Općine
Podstrana objavljuje
JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Strožanac II-Podstrana
1.
Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Gornje
Podstrane-Podstrana trajat će od 23. srpnja do 7. kolovoza 2014. godine.
2.
Tekstualni i grafički dio Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Strožanac IIPodstrana biti će izložen javnom uvidu u prostorijama vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana
3, Podstrana, svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 sati.
3.
Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja područja Strožanac II-Podstrana
u prostoriji vijećnice Općine Podstrana dana 25. srpnja 2014. godine s početkom u 12 sati.
4.
Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna navedenog urbanističkog plana mogu se izjaviti
na slijedeći način:
Tijela državne uprave, upravna tijela županija te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pismene
primjedbe najkasnije tri dana po završetku javnog uvida na adresu Općina Podstrana, Trg dr. Franje
Tuđmana 3, 21 312 Podstrana
Građani i udruge dostavljaju primjedbe upisom u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz Prijedlog Izmjena i
dopuna navedenog urbanističkog plana na javnoj raspravi, izjavom u zapisnik o javnom izlaganju ili dostavom
pismenih primjedbi putem pošte najkasnije tri dana po završetku javnog uvida na adresu Općina Podstrana,
Trg dr. Franje Tuđmana 3,
21 312 Podstrana

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Bartulović, dipl.krim.
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Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 07/13) Općinski
načelnik dana 14. srpnja 2014. godine donosi:
ODLUKU
o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg
imovnog stanja
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Podstrana određuje pravo na novčanu pomoć roditeljima/starateljima slabijeg
imovnog stanja, način i visinu isplate sredstava za sufinanciranje nabave udžbenika za školsku godinu
2014/2015.
Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji/staratelji učenika ako kumulativno ispunjavaju sljedeće
uvjete:
- da je roditelju/staratelju učenika u 2014. godini odobren dječji doplatak od strane nadležnih državnih
tijela i to baš za djecu kojoj se udžbenici sufinanciraju ovom Odlukom,
- preslika PK kartice za oba roditelja/staratelja,
- da oba roditelja/staratelja imaju prebivalište na području Općine Podstrana,
- u slučaju jednoroditeljskih obitelji, roditelj s kojim dijete živi mora imati prijavljeno prebivalište na
području Općine Podstrana,
- da su roditelji/staratelji ispunili sve obveze prema Općini Podstrana.
Obiteljima sa četvero i više djece odobrava se pravo na novčanu pomoć bez obzira je li odobren dječji
doplatak od strane nadležnih državnih tijela za djecu koja pohađaju osnovnu školu ukoliko su zadovoljeni svi
ostali uvjeti.
Članak 3.
Zahtjev za novčanu pomoć dostavlja se Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Podstrana, sa
dokazima o ostvarivanju prava na novčanu pomoć.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanje prava na novčanu pomoć pri kupnji udžbenika je
31. kolovoza 2014. godine.
Članak 4.
Određuje se visina sredstava novčane pomoći za sufinanciranja kupnje udžbenika u iznosu od 1.000,00
(tisuću) kuna po učeniku.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA: 402-08/14-01/01
URBROJ: 2181/02-02/03-14-1
Podstrana, 14. srpnja 2014. godine

NAČELNIK:
Mladen Bartulović, dipl. krim.
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Na temelju članka 48. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 07/13)
Općinski načelnik dana 14. srpnja 2014. godine, donosi:

ODLUKU
o sufinanciranju pokaznih karata

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Podstrana određuje pravo, način i visinu isplate sredstava za sufinanciranje
pokaznih karata.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje pokaznih karata ostvaruju roditelji/staratelji učenika/ice ako kumulativno
ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da oba roditelja imaju prijevljeno prebivalište na području Općine Podstrana,
- u slučaju jednoroditeljskih obitelji da roditelj s kojim dijete živi ima prijavljeno prebivalište na
području Općine Podstrana,
- da dijete redovno pohađa srednjoškolsku nastavu,
- da je roditelj/ staratelj podmirio sve obveze prema Općini Podstrana.
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje pokaznih karata potrebno je priložiti:
1.
fotokopiju osobne iskaznice oba roditelja,
2.
potvrdu srednje škole o redovnom upisu učenika u tekuću školsku godinu.,
3.
potvrdu da su regulirane sve financijske obveze roditelja/staratelja prema Općini
Podstrana.
Članak 3.
Pravo na sufinanciranje pokaznih karata ostvaruju studenti/ice ako kumulativno ispunjavaju sljedeće
uvjete:
- da oba roditelja/staratelja imaju prijavljeno prebivališta na području Općine Podstrana,
- u slučaju jednoroditeljskih obitelji da roditelj s kojim student/ica živi ima prijavljeno prebivalište na
području Općine Podstrana,
- da student/ica ima prebivalište na području Općine Podstrana,
- da je student/ica redovno upisan/a u tekuću akademsku godinu,
- da je roditelj/staratelj/stanodavac podmirio sve obveze prema Općini Podstrana.
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje pokaznih karata potrebno je priložiti:
fotokopiju osobne iskaznice oba roditelja, staratelja i studenta/ice,
potvrdu sveučilišta da je student/ica redovno upisan/a u tekuću akademsku godinu,
potvrdu da su regulirane sve financijske obveze roditelja/staratelja prema
Općini Podstrana.
Članak 4.
Pravo na sufinanciranje pokaznih karata imaju i studenti/studentice koji ne žive u zajedničkom domaćinstvu s
roditeljima ukoliko kumulativno zadovoljavaju sljedeće uvjete:
- imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Podstrana,
- vlasnik objekta u kojem ima student/studentica prijavljeno prebivalište uredan platiša obveza prema
Općini Podstrana.

1.
2.
3.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje pokaznih karata potrebno je priložiti:
1.
fotokopiju osobne iskaznice studenta/ice,
2.
potvrdu sveučilišta da je student/ica redovno upisan/a u tekuću akademsku godinu,
3.
potvrdu da su regulirane sve financijske obveze stanodavca prema Općini Podstrana.
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Članak 5.
Pravo na sufinanciranje pokaznih karata ostvaruju osobe sa utvrđenim 100% tjelesnim oštećenjem ako
kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da imaju prebivalište na području Općine Podstrana,
- da osoba ima utvrđeno tjelesno oštećenje od strane nadležnih službi,
- da je vlasnik nekretnine u kojoj osoba ima prijavljeno prebivalište uredan platiša obveza prema Općini
Podstrana.
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje pokaznih karata potrebno je priložiti:
1.
fotokopiju osobne iskaznice,
2.
rješenje nadležnih službi o utvrđivanju tjelesnog oštećenja od 80%,
3.
potvrdu da su regulirane sve financijske obveze vlasnika nekretnine u kojoj osoba ima
prijavljeno prebivalište prema Općini Podstrana.
Članak 6.
Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ostvarivanje prava na sufinanciranje
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podstrana.
U slučaju jednoroditeljskih obitelji potrebno je dostaviti dokaz o istome..

dostavlja se

Članak 7.
Učenici ostvaruju pravo na besplatnu mjesečnu kartu tijekom kalendarske godine, osim za mjesec
srpanj i kolovoz za koji plaćaju ekonomsku cijenu mjesečne karte.
Određuje se visina sredstava sufinanciranja kupnje pokazni karata osobama sa utvrđenim 80%
tjelesnim oštećenjem u iznosu od 50,00 (slovima: pedeset) kuna mjesečno po korisniku.
Određuje se visina sredstava sufinanciranja kupnje pokaznih karata studentima u 50% iznosu pokazne
karte mjesečno po korisniku, osim za mjesece srpanj i kolovoz za koji plaćaju ekonomsku cijenu mjesečne
karte.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA: 402-07/14-01/01
URBROJ: 2181/02-02/03-14-1
Podstrana, 14. srpnja 2014.

NAČELNIK:
Mladen Bartulović, dipl.krim.
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SADRŽAJ

NAČELNIK
1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Strožanac II-Podstrana
2. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja
3. Odluka o sufinanciranju pokaznih karata

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
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