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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka
lanka 15. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“
jima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
2014.
(„Narodne
novine“, broj 22/15) i članka
lanka 31. Statuta Općine
Op
Podstrana (Službeni glasnik Općine
ćine Podstrana broj: 07/13)
Općinsko vijećee na 50. sjednici održanoj dana 3. listopada 2016. godine donosi

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu
prove
ulaganja na području Općine
ćine Podstrana

Članak 1.
Općina
ina Podstrana daje suglasnost Vodovodu i kanalizaciji d.o.o Split zastupanu po Agenciji Eko
Kaštelanski zaljev ustanova Split - Hrvatska da projekat Kanalizacijski sustav Općine
Opć
Podstrana, I etapa
izgradnje, I faza prijavi na objavljen natječaj
natje Agencije za plaćanje
anje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju (NN 76/2016) za provedbu Podmjere 7.2. za tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje
gra
javnih
sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje
proč
otpadnih voda“.
Prihvatljivi korisnici su javni isporučitelji
isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe tj. Eko Kaštelanski zaljev
ustanova Split - Hrvatska
atska u suradnji sa Vodovodom i kanalizacijom d.o.o. Split koji će
ć projekt i prijaviti.
Članak 2.
Projekt za koji se daje suglasnost iz članka
č
1. ove Odluke izrađen od trgovačkog
čkog društva Hidroing d.o.o.
Split, Trg hrvatske bratske zajednice 2, OIB:47888230809.
Javnu nabavu odradit će Eko-Kaštelanski
Kaštelanski zaljev u suradnji sa trgovačkim
trgova kim društvom Vodovod i kanalizacija
k
d.o.o. Split.
Radove će nadzirati i građevinu
evinu preuzeti na održavanje trgovačko
trgova ko društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Split.
Članak 3.
Projekt za koji se daje suglasnost iz članka
č
1. ove Odluke ćee se realizirati na području
podru
Općine Podstrana
kojaa je i krajnji korisnik radi izgradnja kanalizacijske mreže u svrhu priključenja
priključenja na kanalizacijski sustav
Split – Solin, koji projekt obuhvaća
ćaa izgradnju nove crpne stanice Podstrana te izgradnju gravitacijskih i
tlačnih fekalnih kolektora u smjeru sliva CS
C Strožanac .
Članak 4.
Svrha izgradnje i društvena opravdanost projekta za koji se daje suglasnost iz članka
č
1. ove Odluke je
zaštita okoliša, odnosno zaštita priobalnog mora istočnog
isto
dijela Općine
ćine Podstrana od neadekvatnog
ispuštanja otpadnih voda s ovog
og područja.
područ
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Članak 5.
Financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za provedbu projekta
je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.
Članak 6.
Projekt za koji se daje suglasnost iz članka 1. ove Odluke je u potpunosti u skladu sa Strateškim razvojnim
programom Općine Podstrana 2015. -2020. što je vidljivo iz strateškog cilja 4: Zaštita okoliša, prioritet 4.1.
Unapređenje lokalne infrastrukture i sustava, mjera 4.1.3. Poboljšavanje sustava odvodnje otpadnih voda
koja ima cilj unaprijediti i osigurati pokrivenost svih dijelova područja općine sustavom odvodnje otpadnih
voda; unaprjeđenje životnog standarda stanovnika; osigurati preduvjete za jačanje gospodarskih aktivnosti
na području općine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.
Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-16-50
Podstrana, 3. listopada 2016. godine

Predsjednica
Općinskog vijeća:
Gordana Božiković

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“
broj 158/03, 141/06, 38/09), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
(„Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11) i članka 31. Statuta Općine Podstrana
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 50. sjednici
održanoj dana 3. listopada 2016. godine donosi:
ODLUKU
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Podstrana (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) na temelju članka 19.
stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09)
daje koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra Općini Podstrana (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik
koncesije) na čst.zem. katastarske i sudske oznake 2443/1, 5179, 5180 te 5181, sve k.o. Donja Podstrana, u
svrhu uređenja obale i šetnice, te izgradnju komunalne infrastrukture.
Članak 2.
Radovi iz članka 1. ove Odluke u skladu su sa Urbanističkim planom uređenja obalnog dijela pojasa
od HC „Lav“ do Mutograsa („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 07/08) te pravomoćnom
lokacijskom dozvolom, klasa: UP/I 350-05/12-01/0061, urbroj: 2181/1-11-00/07-13-0016 od 14. listopada
2013. godine.
Članak 3.
Davatelj koncesije utvrđuje da je zahvat iz članka 1. ove Odluke od lokalnog značaja za Općinu
Podstrana te Ovlaštenik koncesije nije u obvezi platiti naknadu za koncesiju.
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Članak 4.
Davatelj koncesije utvrđuje da će Ovlaštenik koncesije pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke
koristiti na vrijeme od 20 godina.
Obzirom da se radi o istovjetnoj pravnoj osobi Davatelja koncesije i Ovlaštenika koncesije ne
sklapa se ugovor o koncesiji.
Članak 5.
Ovlaštenik koncesije dužan je kod nadležnog upravnog tijela ishoditi građevinsku dozvolu radi
izvođenja radova iz članka 1. ove Odluke u roku od 24 mjeseca od dana donošenja ove Odluke.
Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne ishodi građevinsku dozvolu u roku iz stavka 1. ovog članka, ova
odluka o koncesiji prestaje vrijediti.
Članak 6.
Ovlaštenik koncesije obvezuje se pomorsko dobro, koje ovom Odlukom dobiva na posebnu
upotrebu, koristiti isključivo za namjenu određene člankom 1. ove Odluke.
Članak 7.
Za vrijeme izvođenja radova iz članka 1. ove Odluke Ovlaštenik koncesije ovlašten je isključiti iz
opće uporabe pomorsko dobro koje je predmet koncesije.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-16-50
Podstrana, 3. listopada 2016. godine
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1. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Podstrana
2. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana
Glavni i odgovorni urednik: Vitomir Vranković
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