
SLUŽBENI GLASNIK
OPĆ

  Godina XXIV         
 

SLUŽBENI GLASNIK OP
 

O P Ć I N S K
  

Na temelju članka 46. Statuta Opć
Općinski načelnik, dana 8. kolovoza godine, donosi sljede

o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god
koji ne poha

  

Odobravaju se financijska sredstva u svrhu kupnje udžbenika (redovni program) 
osnovnoškolcima iz Podstrane koji, iz opravdanih razloga, ne poha
Strožancu, nego u susjednim JLS . Visina odobrenih sredstava za svaki razred 
sa iznosom koji je Općina Podstrana, provedbom postupka javne nabave u 2016. godini, 
ugovorila sa odabranim dobavlja
Strožanac.  
Odobreni iznosi po razredima su:
 
    Od I. do IV. razreda – 500,00 kn po djetetu.
    Za V. i VI. razred – 900,00 kn po djetetu.
    Za VII. i VIII. razred – 1000,00 kn po djetetu.
 

Sredstva iz točke 1. ovog Zaključ
Podstrana za 2017. godinu, pozicija 88

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
Podstrana". 
 
 
KLASA: 022-05/17-01/38  
URBROJ: 2181/02-02-1-17-2 
Podstrana, 8. kolovoza 2017.g.  
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 

O P Ć I N S K I   N A Č E L N I K   

46. Statuta Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana br.
elnik, dana 8. kolovoza godine, donosi sljedeći  

 

Z a k lj u č a k 
o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2017./2018. osnovnoškolcima iz Podstrane 

koji ne pohađaju o.š. Strožanac  

1. 
 

financijska sredstva u svrhu kupnje udžbenika (redovni program) 
osnovnoškolcima iz Podstrane koji, iz opravdanih razloga, ne pohađaju osnovnu školu u 

nego u susjednim JLS . Visina odobrenih sredstava za svaki razred 
ina Podstrana, provedbom postupka javne nabave u 2016. godini, 

ugovorila sa odabranim dobavljačem udžbenika za učenike koji pohađaju nastavu u o.š. 

Odobreni iznosi po razredima su: 

500,00 kn po djetetu. 
kn po djetetu. 

1000,00 kn po djetetu. 

2. 
 

ke 1. ovog Zaključka isplatiti će se iz namjenskih proračunskih sredstava Op
Podstrana za 2017. godinu, pozicija 88-3721 – Aktivnost: A000 512- novčane pomo

 
 

3. 

stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Op

      Nač

     Mladen Bartulovi

                                                                                                     

            Broj 23/2017                         

ine Podstrana br. 07/13),  

2017./2018. osnovnoškolcima iz Podstrane 

financijska sredstva u svrhu kupnje udžbenika (redovni program) 
đaju osnovnu školu u 

nego u susjednim JLS . Visina odobrenih sredstava za svaki razred će biti usklađena 
ina Podstrana, provedbom postupka javne nabave u 2016. godini, 

đaju nastavu u o.š. 

unskih sredstava Općine 
čane pomoći.  

e se u "Službenom glasniku Općine 

Načelnik 

Mladen Bartulović, dipl.krim. 
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Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 
07/13) i članka 69. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine 
Podstrana" broj 9/15, 19/15, 10/17),  Općinski načelnik dana 8. kolovoza 2017. godine donosi   
 

 

ODLUKU 
o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2017./2018.  

osnovnoškolcima iz Podstrane 
 

  
Članak 1. 

Donosi se Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike i učenice osnovne škole 
Strožanac.  

 
Članak 2. 

Kupnja udžbenika će se sufinancirati za učenike i učenice od 2. do 8. razreda osnovne škole. 
 

Članak 2. 

Sredstva za sufinanciranje kupnje udžbenika iz članka 1. ove Odluke osigurana su u proračunu 
Općine Podstrana za 2017. godinu ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 27/16, 5/17, 
11/17). 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine 
Podstrana". 
 
 
KLASA: 022-05/17-01/38        Načelnik 
URBROJ: 2181/02-02-1-17-1 
Podstrana, 8. kolovoza 2017.g.      Mladen Bartulović, dipl.krim. 
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Na temelju članka 10. Stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11), a sukladno Pravilniku o 
unutarnjem redu Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 8/15, 13/15, 26/15, 
21/17) i Pravilniku o poslovanju Vlastitog pogona (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 
8/15, 22/17) općinski načelnik dana 12. rujna 2017. godine donosi: 
 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA 
za 2017. godinu 

 
I 

 U Planu prijma za 2017. godinu (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 1/17) mijenja 
se članak 1., tako da isti sada glasi: 
 
 ''U 2017. godini izvršiti će se popuna slijedećih radnih mjesta u upravnim odjelima i 
Vlastitom pogonu Općine Podstrana, i to: 
 

U Upravnom odjelu za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove: 
- Pročelnik/-ica Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i 
EU fondove, 1 izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme, 
- Viši referent/-ica za gospodarstvo i EU fondove, 1 izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme. 
U Upravnom odjelu za proračun i financije: 
- Viši referent/-ica za financije, 1 izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme. 
U Uredu načelnika: 
- Viši referent/-ica za odnose sa javnošću, opće i administrativne poslove, 1 izvršitelj/-ica 
na neodređeno vrijeme. 
U Vlastitom pogonu: 
- Namještenik/-ica za obavljanje komunalnih djelatnosti, 2 izvršitelja/-ic na neodređeno 
vrijeme.'' 

 
II 

 U članku 2. Plana prijema za 2017. godinu, u stavku 1., brišu se točke 2., 3., i 4. 
 

III 
Ostale odredbe Plana prijma za 2017. godinu ostaju nepromjenjene. 

 
IV 

 Ovaj Plan prijma stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku 
Općine Podstrana''.  
 
 
 
Klasa: 112-07/17-01/01            Načelnik: 
Urbroj: 2181/02-02-1-17-2      
Podstrana,  12. rujna 2017. godine          Mladen Bartulović, dipl. krim. 
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S A D R Ž A J 

 
                         

 

                 N A Č E L N I K 
 

                                                   
 1.  Zaključak o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2017./2018.   

      osnovnoškolcima iz Podstrane koji ne pohađaju o.š. Strožanac  

 

 2.  Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2017./2018.  

      osnovnoškolcima iz Podstrane 

 

 3. Izmjene i dopune plana prijma za 2017. 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 


