SLUŽBENI GLASNIK
OPĆ
OPĆINE
PODSTRANA
Godina XXII

Podstrana 23.listopad 2015.

Broj 20/2015

NAČELNIK
Na temelju članka 46. Statuta Općine
ćine Podstrana („Službeni glasnik Općine
ćine Podstrana“ broj 03/2015)
Općinski načelnik dana 23. listopada 2015. godine, donosi

ODLUKU
o sufinanciranju krčenja
kr enja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina
ina Podstrana odre
određuje pravo na sufinanciranje krčenja
čenja zapuštenog poljoprivrednog
zemljišta u svrhu oplemenjivanja istog i njegovog privo
privođenja svrsi na način
čin da se na istom pokrene
poljoprivredna proizvodnja.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje ostvaruju korisnici ako kumulativno ispunjavaju sljedeće
sljedeće uvjete:
• da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili posjednik predmetnog zemljišta za koje se traži
sufinanciranje,
• da ima prebivalište na području
čju Općine
Op
Podstrana,
• da su ispunjene sve obveze prema Op
Općini Podstrana.
Zahtjev za sufinanciranje dostavlja se nadležnoj stru
stručnoj službi, sa dokazima o ostvarivanju prava na
sufinanciranje i to u određenom
enom roku, a sve će biti definirano javnim pozivom.

Članak 3.
Sufinanciranje se vrši na način
čin da Op
Općina
ina Podstrana podmiruje troškove kr
krčenja zapuštenog
poljoprivrednog zemljišta prema cijeni koj
kojuu ponudi najpovoljniji gospodarski subjekt koji će biti odabran u
javnom postupku odabira.
Članak 4.
Općina Podstrana ćee sufinancirati krč
krčenje
enje zapuštenih poljoprivrednih zemljišta u visini prora
proračunskih
sredstava odobrenih za tu aktivnost za 2015. godinu.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE
OP
PODSTRANA

23. listopad 2015

Broj 20/2015

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.

KLASA:320-01/15-01/02
URBROJ: 2181/02-02/03-15-1
Podstrana, 23. listopada 2015. godine
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Općinski načelnik:
Mladen Bartulović, dipl.krim.
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Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj, 7/13), te čl. 18.
a. st. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine“ broj, 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11)
Općinski načelnik Općine Podstrana, dana 23. listopada 2015. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Članak 1.
Vitomir Vranković, Referent za računovodstvo i informatiku Općine Podstrana, imenuje se službenikom za
zaštitu osobnih podataka Općine Podstrana.
Članak 2.
Službenik za zaštitu osobnih podataka obavljat će sljedeće dužnosti:
-

-

vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga Zakona i
ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih
podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu
osobnih podataka,
upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu
zaštite osobnih podataka,
brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. ovoga Zakona,
omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. ovoga Zakona,
surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom
osobnih podataka.
Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna
u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu
osobnih podataka.
Članak 4.
Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Podstrana.

Klasa: 080-01/15-01/02
Ur. broj: 2181/2-02/03-15-1
Podstrana, 23. listopada 2015. godine

Općinski načelnik:
Mladen Bartulović, dipl.krim.
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Na temelju članka 31. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine
Podstrana'' broj 09/2015) i članka 46. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj
7/13), općinski načelnik dana 23. listopada 2015. godine, donosi:

ODLUKU
o uvjetima stipendiranja studenata Općine Podstrana u 2016. godini
Članak 1.
Pored uvjeta navedenih u članku 36. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (''Službeni glasnik
Općine Podstrana'' broj 09/2015), za dobivanje stipendije prema kriteriju izvrsnosti studiranja, nužno je
ispuniti i sljedeći uvjet:
Redoviti studenti druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog
studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija moraju ostvariti prosjek ocjena
najmanje 3,00 na prethodnoj godini studija.
Članak 2.
Pored uvjeta navedenih u članku 36. i članku 37. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (''Službeni
glasnik Općine Podstrana'' broj 09/2015), za dobivanje stipendije prema kriteriju socijalnog statusa, nužno
je ispuniti i sljedeći uvjet:
Redoviti studenti druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog
studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija mora ostvariti prosjek ocjena
najmanje 2,00 na prethodnoj godini studija.
Članak 3.
Visina stipendija za studente iz članka 1. ove Odluke koji studiraju na području ili izvan područja
Republike Hrvatske, ovisi o ostvarenom prosjeku ocjena, na način da:
- Za prosjek od 3,00 do 4,60 visina mjesečne stipendije iznosi 500,00 kuna,
- Za prosjek od 4,61 do 5,00 visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kuna.
Članak 4.
Visina stipendija za studente iz članka 2. ove Odluke, koji studiraju na području ili izvan područja
Republike Hrvatske, ovisi o ostvarenom prosjeku ocjena, na način da:
- Za prosjek od 2,00 do 4,50 visina mjesečne stipendije iznosi 500,00 kuna,
- Za prosjek od 4,51 do 5,00 visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kuna.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Podstrana.

Klasa: 604-01/15-01/01
Urbroj: 2181/02-02/03-15-1
Podstrana, 23.listopada 2015. godine
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Općinski načelnik:
Mladen Bartulović, dipl.krim.
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Na temelju članka 26. stavak 1. točka 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma (''Narodne novine'' broj 152/08) i članka 46. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine
Podstrana'' broj 7/13), općinski načelnik dana 23. listopada 2015. godine donosi:

ZAKLJUČAK
o zajedničkom korištenju sredstava
boravišne pristojbe za 2016. godinu
I.
Turistička zajednica Općine Podstrana će iz sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu,
planiranih u iznosu od 340.000,00 kuna izvršiti prijenos sredstava u Proračun Općine Podstrana.
II.
Planirana sredstva boravišne pristojbe za 2016. godinu utrošit će se za:
1. Održavanje komunalne i javne infrastrukture
2. Manifestacije u kulturi
3. Uređenje plaža i plažnih javnih površina

50.000,00 kuna
40.000,00 kuna
250.000,00 kuna

III.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Podstrana.

Klasa: 022-05/15-02/01
Urbroj: 2181/02-02/03-15-1
Podstrana, 23. listopada 2015. godine
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Općinski načelnik:
Mladen Bartulović, dipl. krim.
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Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)
i članka 46. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik općine Podstrana broj 7/13) Općinski načelnik
donosi Plan nabave za pročunsku 2015. godinu (u daljnem tekstu: Plan nabave) za čiju realizaciju su
planirana sredstva u Proračunu Općine Podstrana za 2015. godinu
V IZMJENE PLANA NABAVE
za 2015. godinu
I
U Planu nabave za 2015. godinu (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 1/15, 7A/15, 10A/15,
13/15, 13A/15) u poglavlju II Plana nabave za program izgradnje javne rasvjete na području Općine
Podstrana u 2015. godini, mijenja se točka 12., tako da ista sada glasi:
Red. Evidencijski
broj nabave
broj
12.

II/12-2015

Predmet nabave

Planirana
vrijednost
nabave

Procjenjena
vrijednost
nabave

Izgradnja javne rasvjete na
obalnoj šetnici, dionica Grljevac Sv. Martin

360.000,00

288.000,00

II
U poglavlju IV Plana nabave za program izgradnje sustava otpadnih voda na području Općine
Podstrana u 2015. godini, mijenja se točka 14., tako da ista sada glasi:
Red. Evidencijski
broj nabave
broj
14.

IV/14-2015

Predmet nabave

Dogradnja sustava odvodnje
otpadnih voda naselja Gradac

Planirana
vrijednost
nabave

Procjenjena
vrijednost
nabave

250.000,00

200.000,00

III
U poglavlju V Plana nabave za program izrade projektne dokumentacije u 2015. godini dodaje se
točka 47., koja glasi:
Red.
broj

47.
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Evidencij
ski broj
nabave

V/472015

Predmet
nabave

Planirana
vrijednost
nabave

Procjenje
na
vrijednost
nabave

Vrsta
postupka
javne nabave

Ugovor
o JN ili
okvirni
sporazu
m

Izrada
100.000,
projektne
00
dokumentaci
je
za
izgradnju
SAT centra
Petrićevo

80.000,0
0

Natjecateljs
ki dijalog

Ugovor
4.
tromjesječ
o JN
je 2015.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

Planirani
početak
postupka

Planirano
trajanje
ugovora o JN
ili okvirnog
sporazuma

U skladu s
natjecateljski
m dijalogom
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IV
Ove V Izmjene Plana nabave stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Podstrana.

Klasa: 400-01/15-01/01
Urbroj: 2181/02/02/03-15-5
Podstrana, 22. listopada 2015. godine

Općinski načelnik:
Mladen Bartulović, dipl. krim.
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SADRŽAJ

NAČELNIK
1. Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta

2. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

3. Odluka o uvjetima stipendiranja studenata Općine Podstrana u 2016. godini

4. Zaključak o zajedničkom korištenju sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu

5. V. Izmjene plana nabave za 2015. godinu

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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