SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE
OPĆ
PODSTRANA
Godina XXI

Podstrana 12. prosinca 2014.

Broj 27/2014

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka
lanka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj
podru noj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine''
broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)) i članka
č
31. Statuta Općine
Podstrana, (''Službeni glasnik Općine
ćine Podstrana'' broj: 07/13), Općinsko
O insko vijeće Općine
Op
Podstrana na 23.
sjednici održanoj dana 11. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o provedbi izbora za članove vijeća
vije Mjesnih odbora na području
čju Općine
Opć
Podstrana
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju
đuju pravila provedbe iizbora za članove vijeća
ća mjesnih odbora na području
Općine Podstrana koja se prema odgovarajućoj
odgovaraj
primjeni izbornog zakona o izboru članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne samouprave i statuta Op
Općine Podstrana uređuju sukladno posebitostima mjesne
samouprave.
Na ostala pitanja pripreme i provedbe izbor
izbora članova vijećaa mjesnih odbora Općine Podstrana
neposredno se primjenjuju
uju pravila propisana
pro
zakonom kojim se uređuje
uje provedba izbora za članove vijeća
predstavničkih
kih tijela jedinica lokalne samouprave.
II. RASPISIVANJE IZBORA
Članak 2.
Izbore za članove vijeća
ća raspisuje Općinsko
Op
vijeće Općine
ine Podstrana odlukom kojom se utvrđuje točan
datum održavanja
nja izbora, a odluka o raspisivanju izbora dostavlja se nadležnom izbornom povjerenstvu za
izbore članova vijeća mjesnih
jesnih odbora.
Izbore za članove vijeća
ća mjesnog odbora Općine
Op
provodi izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća
mjesnog odbora koje imenuje Općinsko
ćinsko vije
vijeće, prema odgovarajućoj primjeni izbornog zakona o lokalnim
izborima u skladu sa statutom i ovom Odlukom.
Članak 3.
Članovi vijećaa biraju se na neposrednim izborim
izborimaa tajnim glasovanjem razmjernim izbornim sustavom.
Redovni
dovni se izbori održavaju, u pravilu, u sije
siječnju mjesecu svake četvrte godine.
Prijevremeni izbori održavaju se i u slučaju
slu
ako načelnik
elnik raspusti vijeć
vijeće mjesnog odbora zbog
učestalog kršenja
ršenja statuta, pravila mjesnog odbora ili neizvršavanja povjerenih poslova.
III. KANDIDIRANJE
Članak 4.
Za člana vijećaa mjesnog odbora može se birati i biti
biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina
života koji ima prebivalištee na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.
Liste za izbor članova vijeća
ća predlažu političke
politi
stranke
tranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrđuju
đuju i predlažu liste za
z izbor članova vijeća na način
čin propisan njihovim statutom,
odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.
Kada birači kao ovlašteni
šteni predlagatelji predlažu kandidacijsku
kandidacijsku listu za njenu pravovaljanost dužni su
prikupiti 30 potpisa birača.
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Članak 5.
Nadležno izborno povjerenstvo će sastaviti i objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor
članova vijeća mjesnog odbora za koje se provo de izbori, kao i zbirnu listu, na oglasnim pločama mjesnih
odbora u roku 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.
Članak 6.
Članu vijeća mjesnog odbora mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u
slijedećim slučajevima:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom
o općem upravnom postupku,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom
pravomoćnosti odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest
mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
- ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva, sukladno odredbama zakona
kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
- smrću.
Članak 7.
Članu vijeća mjesnog odbora koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se
smatra nespojivom, mandat miruje za vrijeme trajanja nespojive dužnosti, a za to vrijeme zamjenjuje ga
zamjenik sukladno odredbama ove Odluke.
Na postupak mirovanja odnosno prestanak mandata u slučaju nepoduzimanja propisanih radnji o
stavljanju mandata u mirovanje člana vijeća mjesnog odbora, primjenjuju se odredbe izbornog zakona o
mirovanju odnosno prestanku mandata iz razloga nespojivih dužnosti predviđenih ovom Odlukom.
IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 8.
Tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora su nadležno izborno povjerenstvo i birački
odbori.
Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav utvrđen prema mjerilima i uvjetima odgovarajuće
primjene izbornog Zakona, sukladno statutu Općine i ovoj Odluci.
Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, imaju pravo na naknadu za
svoj rad.
Članak 9.
Nadležno izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Podstrana ima slijedeća
prava i dužnosti:
1. izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
2. propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad izbornih tijela u mjesnim izborima,
3. propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,
4. nadzire financiranje izborne promidžbe sukladno statutu ili/i odluci o provedbi mjesnih izbora, te posebnom
zakonu,
5. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na svom području,
6. ovjerava očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih odbora,
7. objavljuje kandidacijske liste na temelju pravovaljanog prijedloga, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih
kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora,
8. određuje biračka mjesta na području pojedinog mjesnog odbora,
9. nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
10. nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnog odbora u skladu sa statutom ili/i
odlukom o provedbi mjesnih izbora i zakonom,
11. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na području svakog mjesnog odbora,
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12. objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora pojedinog mjesnog odbora,
13. utvrđuje je li osigurana odgovarajuća zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u vijeću mjesnih
odbora,
14. objavljuje rezultate izbora po biračkim mjestima na području pojedinog mjesnog odbora na internetskim
stranicama općine,
15. određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i visinu naknade
članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada, ako je naknada propisana statutom odnosno
odlukom o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
16. obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane posebnim zakonom i obvezatnim
uputama,
17. obavlja i druge poslove određene zakonom.
V. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA
Članak 10.
Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu
Općine Podstrana.
Sredstvima za provođenje izbora u mjesnim odborima raspolaže nadležno izborno povjerenstvo.
Nadležno izborno povjerenstvo ovlašteno je odrediti način korištenja sredstava, te provoditi nadzor
nad njihovom ras podjelom i korištenjem.
VI. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 11.
Političke stranke, kandidati, najmanje 30 birača ili 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se
vijeće provode izbori, imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom izbornom povjerenstvu za izbor članova
vijeća mjesnih odbora.
Članak 12.
Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se nadležnom
izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora u rok u 48 sati računajući od isteka dana kada
je izvršena radnja na koji je stavljen prigovor.
Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku 48 sati od isteka dana kada mu je
dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.
Članak 13.
Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale
na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora
osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz stavka 1. ovoga članka ili ako se nepravilnosti
odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora, izborno povjerenstvo poništit će izbore i
odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.
Članak 14.
Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora, podnositelj
prigovora koji je nezadovoljan rješenjem ima pravo žalbe.
Žalbe iz st. 1. ovoga članka se podnosi Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji u roku
48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno pobijano rješenje o prigovoru, a žalba se podnosi putem
izbornog povjerenstva koje je rješenje donijelo.
Ured državne uprave dužan je rješenje o žalbi donijeti u roku 48 sati od isteka dana primitka žalbe.
Članak 15.
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih
radnji koje su propisane ovom Odlukom.
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VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku 30 dana od dana objave izbornih rezultata na
oglasnoj ploči mjesnog odbora.
Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva načelnik u roku 30 dana od dana objave izbornih rezultata na
oglasnoj ploči mjesnog odbora.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku načelnik će odmah sazvat i novu
konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 30 dana od dana sazivanja sjednice.
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova.
Vijeće je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora za kojeg je glasovala većina svih
članova vijeća.
Članak 17.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o provedbi izbora u mjesnim odborima
(''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 9/08, 3/09)
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 021-05/14-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-14-23
Podstrana, 11. prosinca 2014. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan

Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i članka 31.
Statuta Općine Podstrana (Službene glasnik Općine Podstrana broj: 07/13) Općinsko vijeće na 23. sjednici
održanoj dana 11. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o kupnji idealnog dijela nekretnine
Članak 1.
Općina Podstrana otkupiti će od Jurice Ružića iz Podstrane, Kneza Mislava 14, idealni dio nekretnine
označene kao kat.čest. 2808 u površini od 536 m2 upisane u z.k.ul. broj 2873 K.O. Donja Podstrana, a sve
kako je označeno slovima B i C u Pravnoj karti izrađenoj od strane ovlaštenog inženjera geodezije Martina
Bakovića od 6. listopada 2014. godine.
Članak 2.
Općina Podstrana kupit će idealni dio nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke u svrhu izgradnje
dječjeg igrališta i TS koja bi zamijenila postojeću TS ''Grljevac 6''.
Članak 3.
Za nekretninu opisanu u članku 1. ove Odluke utvrđuje se kupoprodajna cijena u iznosu od 789,40 kn/
m2 odnosno ukupna kupoprodajna cijena u iznosu od 423.116,47 kn za površinu od 536 m2.
Cijena je određena sukladno Elaboratu o procjeni vrijednosti nekretnina izrađenoj od strane stalnog sudskog
vještaka i procjenitelja za područje graditeljstva Roka Mijanovića, dipl.ing.građ. iz listopada 2014. godine.
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Članak 4.
Između Jurice Ružića, Kneza Mislava 14, Podstrana, kao prodavatelja, s jedne strane i Općine
Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, kao kupca, s druge strane, sklopiti će se Ugovor o kupoprodaji
nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke, uz isplatu kupoprodajne cijene prodavatelju u iznosu od
423.116,47 kuna (slovima: četiristodvadesettritisućestošesnaestkunaičetrdesetsedamkuna) u roku od 30 dana
od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
Uknjižba prava vlasništva u korist Općine Podstrana provest će se odmah po sklapanju Ugovora o
kupoprodaji iz prethodnog stavka ovog članka Odluke.
Članak 5.
Provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podstrana.
Općinski načelnik se ovlašćuje na potpisivanje Ugovora o kupoprodaji.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.
Klasa: 021-05/14-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-14-23
Podstrana, 11. prosinca 2014. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan

Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i članka 31.
Statuta Općine Podstrana (Službene glasnik Općine Podstrana broj: 07/13) Općinsko vijeće na 23. sjednici
održanoj dana 11. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o kupnji idealnog dijela nekretnine
Članak 1.
Općina Podstrana otkupiti će od Ivana Ružića iz Podstrane, Hercegovačka 48, idealni dio nekretnine
označene kao kat.čest. 2809/1 u površini od 55 m2 upisane u z.k.ul. broj 254 K.O. Donja Podstrana, a sve
kako je označeno slovom D u Pravnoj karti izrađenoj od strane ovlaštenog inženjera geodezije Martina
Bakovića od 6. listopada 2014. godine.
Članak 2.
Općina Podstrana kupit će idealni dio nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke u svrhu prometnog
povezivanja Hercegovačke ulice s ulicom Mile Gojsalić.
Članak 3.
Za nekretninu opisanu u članku 1. ove Odluke utvrđuje se kupoprodajna cijena u iznosu od 789,40 kn/
m2 odnosno ukupna kupoprodajna cijena u iznosu od 43.416,80 kn za površinu od 55 m2.
Cijena je određena sukladno Elaboratu o procjeni vrijednosti nekretnina izrađenoj od strane stalnog sudskog
vještaka i procjenitelja za područje graditeljstva Roka Mijanovića, dipl.ing.građ. iz listopada 2014. godine.
Članak 4.
Između Ivana Ružića iz Podstrane, Hercegovačka 48, kao prodavatelja, s jedne strane i Općine
Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, kao kupca, s druge strane, sklopiti će se Ugovor o kupoprodaji
nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke, uz isplatu kupoprodajne cijene prodavatelju u iznosu od 43.416,80
kuna (slovima: četrdesettritisućečetristošesnaestkunaiosamdesetlipa) u roku od 30 dana od dana sklapanja
Ugovora o kupoprodaji.
Uknjižba prava vlasništva u korist Općine Podstrana provest će se odmah po sklapanju Ugovora o
kupoprodaji iz prethodnog stavka ovog članka Odluke.
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Članak 5.
Provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podstrana.
Općinski načelnik se ovlašćuje na potpisivanje Ugovora o kupoprodaji.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 021-05/14-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-14-23
Podstrana, 11. prosinca 2014. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13) i članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj
7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 23. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2014. godine donosi:

PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE PODSTRANA ZA 2015. GODINU
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Programom naznačeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture na području Općine
Podstrana koji će se graditi u 2015. godini i to za:
- nerazvrstane ceste i javne površine,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.
Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, te za nabavku oprema kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
Programa s naznakom izvora financiranja.
II.

IZGRADNJA I UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.
Programom u 2015. godini predviđa se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture –
Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana s rasporedom sredstva, iskazom
financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja, i to kako slijedi:
Red.
broj
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OPIS RADOVA

ROK

IZVORI

IZGRADNJE

FINANCIRANJA

1.

Izgradnja groblja Ban,
proširenje

2015. god.

2.

II faza uređenja crkve BDM
u Gornjoj Podstrani

2015. god.

IZNOS U
KUNAMA S
PDV-om

općinski proračun
komunalni doprinos

1.000.000,00

općinski proračun

Financira se
preko Vjerske
zajednice

komunalni doprinos
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općinski proračun

3.

Izgradnja I faze obalne šetnice

2015. god.

4.

Izgradnja dijela ulice Gospe u Siti

2015. god.

5.

Regulacija bujice Polača - škola

2015. god.

6.

Izgradnja separatora na parkiralištu
u Strožancu

2015. god.

7.

Prometna signalizacija na magistrali D8,
Pješački prijelazi

2015. god.

8.

Izgradnja pothodnika/nathodnika na D8

2015. god.

9.

Uređenje reciklažnog dvorišta

2015. god.

10.

Održavanje općinske zgrade

2015. god.

komunalni doprinos
općinski proračun
komunalni doprinos
općinski proračun
komunalni doprinos
općinski proračun
komunalni doprinos
općinski proračun
komunalni doprinos
općinski proračun
komunalni doprinos
općinski proračun
komunalni doprinos
općinski proračun
komunalni doprinos

21.500.000,00

1.000.000,00
400.000,00

150.000,00
375.000,00
800.000,00
730.000,00
125.000,00

26.080.000,00

UKUPNO :

Iznos sredstava za izvršenje ovog dijela Programa iznosi 26.080.000,00 kuna.
Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su sredstva komunalnog doprinosa i sredstva
općinskog proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu.
III.

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Članak 3.
Programom u 2015. godini predviđa se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – javne
rasvjete na području Općine Podstrana s rasporedom sredstva, iskazom financijskih sredstava s naznakom
izvora financiranja i to kako slijedi:
Red.
broj

OPIS RADOVA

ROK

IZVORI

IZNOS U

IZGRADNJE

FINANCIRANJA

KN S PDV-om

komunalni doprinos
općinski proračun
zajed. fin. s HEP-om

798.000,00

1.

Rasvjeta uz D8,
dionica Grbavac – Sv. Martin

2015. god.

2.

Rasvjeta ulice Mile Gojsalić
i Put Bana

2015. god.

3.

Rasvjeta u Hercegovačkoj

2015. god.

4.

Rasvjeta u ulici Poljičkih knezova, Radićeva

2015. god.

5.

Rasvjeta na obali u Grljevcu

2015. god.

6.

Rasvjeta u Domagojevoj,
Katarine Zrinske, Banica

2015. god.

7.

Rasvjeta u ulici Križine

2015. god.

komunalni doprinos
općinski proračun
komunalni doprinos
općinski proračun
komunalni doprinos
općinski proračun
komunalni doprinos
općinski proračun

300.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

komunalni doprinos
općinski proračun
komunalni doprinos
općinski proračun

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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8.

Rasvjeta u Poljičkoj ulici
(sa ŽUC-om)

2015. god.

komunalni doprinos
općinski proračun

500.000,00

9.

Rasvjeta u ulici Don Petra Cara

2015. god.

komunalni doprinos
općinski proračun

250.000,00

10.

Rasvjeta u ulici Vučevica

2015. god.

komunalni doprinos
općinski proračun

150.000,00

11.

Dogradnja tercijarne mreže

2015. god.

komunalni doprinos
općinski proračun

150.000,00

UKUPNO :

3.048.000,00

Iznos ukupnih sredstava za izvršenje ovog dijela Programa iznosi 3.048,000,00 kuna.
Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su sredstva komunalnog doprinosa i sredstva općinskog
proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu.
IV.

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 4.
Programom u 2015. godini predviđa se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture –
Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Podstrana s rasporedom
sredstva, iskazom financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja i to kako slijedi:
Redni
broj

OPIS RADOVA

ROK
IZGRADNJE

IZVORI
FINANCIRANJA

1.

I faza Centralnog sustava kanalizacije
(CS Lav)

2015. god.

Naknada za razvoj –
VIK d.o.o.

2.

Kanalizacija naselja Duge Njive

2015. god.

općinski proračun

762.500,00

3.

Kanalizacija u ulici Domovinskog rata
(uz potok)

2015. god.

općinski proračun

500.000,00

4.

Kanalizacija u Blajburškoj

2015. god.

općinski proračun

312.500,00

5.

Kanalizacija u gornjem dijelu ulice
Put Starog sela - Rudine

2015. god.

općinski proračun

375.000,00

6.

Kanalizacija na Križinama

2015. god.

općinski proračun

250.000,00

7.

Kanalizacija na Miljevcu (Zvonimirova)

2015. god.

općinski proračun

500.000,00

8.

Kanalizacija u ulici Šćadin

2015. god.

općinski proračun

200.000,00

9.

Kanalizacija naselja Rastovac

2015. god.

općinski proračun

500.000,00

10.

Kanalizacija u Mislavovoj
(zapadni dio)

2015. god.

općinski proračun

100.000,00

UKUPNO :
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Iznos ukupnih sredstava za izvršenje ovog dijela Programa je 3.500.000,00 kuna.
Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su sredstva cijene komunalne usluge, na
komunalnu infrastrukturu i sredstva općinskog proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu.
V.

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA VODOOPSKRBU

Članak 5.
Programom u 2015. godini predviđa se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
opskrbu pitkom vodom na području Općine Podstrana s rasporedom sredstva, iskazom financijskih sredstava s
naznakom izvora financiranja i to kako slijedi:
Red.
OPIS RADOVA

broj

ROK

IZVORI

IZGRADNJE

FINANCIRANJA

1.

Izgradnja vodovodne mreže

2015. god.

općinski proračun

2.

Izgradnja vodovoda prema Gornjoj
Podstrani

2015. god.

Naknada za razvoj
VIK d.o.o.

UKUPNO :

IZNOS
U KUNAMA SA
PDV-om
100.000,00

100.000,00

Iskaz ukupnih sredstava za izvršenje ovog dijela Programa iznosi 100.000,00 kuna.
Izvor sredstava za financiranje su Naknada za razvoj (VIK doo Split) i sredstva općinskog proračuna za 2015.
godinu.
VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.
Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuje se u iznosu od kuna, kako slijedi sumarno
po pojedinim grupama aktivnosti:
Red. br.

OPIS RADOVA

IZNOS U KUNAMA
SA PDV-om

1.

IZGRADNJA I UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA I
JAVNIH POVRŠINA

2.

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

3.048,000,00

3.

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA

3.500.000,00

4.

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA
VODOOPSKRBU
SVEUKUPNO:

26.080.000,00

100.000,00
32.728.000,00

Članak 7.
Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana
stupa na snagu osmog dana od dana donošenje a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.
Klasa: 021-05/14-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-14-23
Podstrana, 11. prosinca 2014. godine
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan
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Na temelju članka 30. stavka 4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13) i članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj
7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 23. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2014. godine donosi:

PROGRAM ODRŽAVANJA
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA U 2015. GODINI
I.
Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima
održavanja komunalne infrastrukture sa iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i
naznakom izvora financiranja za Općinu Podstrana u 2015. godini.
Sredstva namijenjena financiranju održavanja komunalne infrastrukture raspoređuju se na sredstva za
tekuće održavanje i investcijsko održavanje.
II.
1. Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina
Komunalne djelatnosti investicionog i tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta i ulica
povjeravaju se pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora sukladno čl. 15. Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
Navedeni poslovi održavanja ulica i nerazvrstanih cesta obavljat će se na lokalnim prometnicama,
nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama u nadležnosti Općine Podstrana.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i ulica jesu:
- popravak oštećenog asfaltnog kolnika
- uređenje i niveliranje revizijskih okana i kišnih rešetki
- popravak rubnjaka, bankina, rigola
- održavanje potpornih zidova
- održavanje prometne signalizacije
Planirana vrijednost predmetnih radova iznosi 3.200.000,00 kuna.
Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su sredstva komunalne naknade i sredstva
Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu.
Programom održavanja u 2015. godini sredstva se raspoređuju na:
Iznosi s PDV-om
Opis radova
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1

Asfaltiranje puta Sv. Fabjana u Gornjoj Podstrani

100.000,00

2

Asfaltiranje dijela ulice don Petra Cara – ogranci

75.000,00

3

Asfaltiranje dijela Domagojeve

62.500,00

4

Potporni zidovi u ulici Kokočevica

100.000,00

5

Potporni zid na putu prema izvoru Mura

100.000,00

6

Potporni zidovi u ulici M. Gojsalić

375.000,00

7

Asfaltiranje donjeg dijela Puta Galije

75.000,00

8

Zaštita južnog pokosa na Putu Galije

37.500,00

9

Asfaltiranje dijela ulice Gradac
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

100.000,00

12.prosinca 2014.

Broj 27/2014

10

Asfaltiranje u Tješimirovoj

225.000,00

11

Asfaltiranje dijela ulice Križine i Katarine Zrinske

150.000,00

12

Asfaltiranje ulice Domovinskog rata

375.000,00

13

Asfaltiranje pristupnog puta naselju Rastovac

200.000,00

14

Asfaltiranje dijela ulice Poljičkih Knezova, Radićeva

225.000,00

15

Asfaltiranje gornjeg dijela ulice Put Starog sela

225.000,00

16

Sanacija oborinske odvodnje na ugroženim lokacijama

100.000,00

17

Popravak nogostupa uz D8

75.000,00

18

Potporni zid na Putu Galije

125.000,00

19
20

Uređenje pješačke staze iz Zvonimirove prema plaži
Lav (mali tunel)
Uređenje pristupnog puta do zgrade općine

100.000,00

21

Asfaltiranje i potporni zid na putu Kaline

125.000,00

22

Betoniranje poljskog puta Vrilo

23

75.000,00

75.000,00

Manji popravci ostalih ulica

100.000,00
UKUPNO:

3.200.000,00

Izvor sredstava za ostvarenje ovog dijela Programa su sredstva komunalne naknade i sredstva Proračuna
u 2015. godini.
2. Održavanje i čišćenje javnih površina i odvodnja atmosferskih voda
Poslovi održavanja i čišćenja javnih površina obavljat će se na površinama koje su u vlasništvu i
nadležnosti Općine Podstrana. Održavanje i čišćenje javnih površina za cijelo područje Općine Podstrana
obuhvaća čupanje i košnju korova uz D-8, čišćenje nogostupa i lokalnih prometnica, čišćenje slivnika , kišnih
rešetki i otvorenih kanala, čišćenje prometnica od nanosa mulja nakon pojave bujica, čišćenje autobusnih
postaja, pražnjenje koševa, strojno košenje zelenih površina, rezidbe stabala i sadnja sezonskog cvijeća.
Planirana vrijednost radova održavanja javnih površina i plaža iznosi 600.000,00 kuna.
Planirana vrijednost radova održavanja autobusnih stanica iznosi 50.000,00 kuna.
Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su sredstva komunalne naknade i sredstva
Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu.
3. Održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe
Poslovi održavanja sustava odvodnje i vodoopskrbe obavljaju se putem trgovačkog društva ''Vodovod
i kanalizacija'' d.o.o.
Planirana vrijednost usluga tekućeg i investicijskog održavanja iznosi 50.000,00 kuna.
4. Održavanja groblja
Poslovi održavanja groblja obavljati će se sredstvima iz gradskog proračuna prema navedenim
stavkama u slijedećim iznosima:
Red.
br.

Opis radova

Iznos radova u kn
(sa PDV-om)

1

Održavanje groblja Ban

58.000,00

UKUPNO:

58.000,00

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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Ukupan iznos za ove stavke proračuna iznosi 58.000,00 kuna.
5. Održavanje javne rasvjete
Poslovi održavanja javne rasvjete izvoditi će se sredstvima predviđenim u proračunu u iznosu od 4.365.000,00
kn
III.
Ukupan iskaz financijskih sredstava za održavanje u smislu ovog Programa iznosi kuna, odnosno po
grupama aktivnosti kako slijedi:
Red.
br.

Opis radova

Iznos radova
s PDV-om

1

Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica

3.200.000,00

2

Održavanje javnih površina i odvodnja
atmosferskih voda

600.000,00

3

Održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe

50.000,00

4

Održavanje groblja

58.000,00

5

Održavanje javne rasvjete

4.365.000,00

SVEUKUPNO:

8.273.000,00

IV.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Podstrana“.

Klasa: 021-05/14-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-14-23
Podstrana, 11. prosinca 2014. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' 7/13), Općinsko
vijeće Općine Podstrana na 21. sjednici održanoj dana 14. listopada 2014. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli nekretnine na korištenje i čuvanje
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Podstrana dodjeljuje Braniteljskoj udruzi Podstrana na korištenje i čuvanje
nekretninu označenu kao kat. čest. 6233 K.O. Donja Podstrana, a koja u naravi predstavlja pašnjak, ukupne
površine 2307 m2, pod uvjetima i obvezama propisanim Ugovorom o korištenju i čuvanju, a koji je sastavni
dio ove Odluke.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da sa Braniteljskom udrugom Podstrana zaključi Ugovor o korištenju i
čuvanju.
12
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.
Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-14-21
Podstrana, 14. listopada 2014. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan, v.r.

NAČELNIK
Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 7/13) i
članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata općine Podstrana (''Službeni glasnik
Općine Podstrana'', broj 30/13, 24/14) općinski načelnik Općine Podstrana dana 12. prosinca 2014. godine
donosi:

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Temeljem raspisanog javnog natječaja u 2015. godini Općina Podstrana dodijeliti će 100 stipendija.

Članak 2.
Prema kriteriju izvrsnosti studiranja Općina Podstrana će dodijeliti 88 stipendija, od čega 11 stipendija
u iznosu od 800,00 kuna za ostvareni prosjek ocjena veći od 4,61, dok će se za preostalih 77 stipendija
dodijeliti iznos od 500,00 kuna za prosjek ocjena manji od 4,61.
Prema kriteriju socijanog statusa Općina Podstrana će dodijeliti 12 stipendije, od čega 1 stipendija u
iznosu od 800,00 kuna za ostvareni prosjek ocjena veći od 4,51, dok će se za preostalih 11 stipendija dodijeliti
iznos od 500,00 kuna za prosjek ocjena manji od 4,51.
Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.
Klasa: 604-02/14-01/01
Urbroj: 2181/02-02/03-14-100
Podstrana, 12. prosinca 2014. godine

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

Općinski načelnik:
Mladen Bartulović, dipl. krim.
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Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,
139/04, 174/04, 38/09, 80/10.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 46. Statuta Općine
Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana", broj 07/13), načelnik Općine Podstrana donio je

ODLUKU
o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce kada sudjelujuu vatrogasnim intervencijama
na području općine Podstrana
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se visina i uvjeti za dobivanje novčane naknade za dobrovoljne vatrogasce,
koji:
- su u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Podstrana,
- nisu u radnom odnosu, a sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na Području Općine Podstrana.
Članak 2.
Dobrovoljni vatrogasci koji su radnom odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području
Općine Podstrana za vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće od Općine Podstrana.
Članak 3.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području
Općine Podstrana poslije radnog vremena, tijekom noći dulje od 4 sata, imaju pravo na neradne sate u
dvostrukom trajanju od vremena provedenog na intervenciji, uz pravo na naknadu plaće za to vrijeme od
Općine Podstrana.
Članak 4.
Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na
području Općine Podstrana, imaju pravo na naknadu od Općine Podstrana.
Članak 5.
Visina naknade po članku 2. i 3. ove Odluke su stvarni troškovi zbog izbivanja s radnog mjesta zbog
vatrogasne intervencije ili provedenog vremena zbog potrebe za odmaranjem.
Visina naknade po članku 4. ove Odluke jednaka je vrijednosti jednog sata profesionalnog vatrogasca
(profesionalne jezgre) Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podstrana.
Članak 6.
Dobrovoljni vatrogasac koji se nalazi u radnom odnosu kada sudjeluje u vatrogasnoj intervenciji ima
pravo na isplatu naknade u smislu ove Odluke pod uvjetom:
-
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da mu matično dobrovoljno vatrogasno društvo u pisanom obliku potvrdi kada je, gdje
je i koliko sati sudjelovao u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Podstrana,
da priloži potvrdu poslodavca o visini plaće koju bi zaradio da je radio za vrijeme vatrogasne
intervencije na području Općine Podstrana.
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Članak 7.
Dobrovoljni vatrogasac koji se ne nalazi u radnom odnosu kada sudjeluje u vatrogasnoj intervenciji ima
pravo na isplatu naknade u smislu ove Odluke pod uvjetom:
-

da mu matično dobrovoljno vatrogasno društvo u pisanom obliku potvrdi kada je, gdje
je i koliko sati sudjelovao u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Podstrana,
da u preslici priloži iskaznicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tj. uvjerenje iste službe iz kojeg je
vidljivo da je u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji imao status nezaposlene osobe, ili
priloži uvjerenje nadležne školske ustanove kao dokaz da se u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj
intervenciji nalazio na redovitom školovanju,
Članak 8.

Sredstva se isplaćuju iz Proračuna općine Podstrana na teret sredstava planiranih za financiranje
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podstrana.
Članak 9.
Ova Odluka dostavit će se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Podstrana.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku općine Podstrana“.

Klasa:022-05/14-01/03
Urbroj:2181/2-02/03-14-1
Podstrana, 14. studenog 2014.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

Načelnik:
Mladen Bartulović, v.r.
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12.prosinca 2014.

Broj 27/2014

SADRŽAJ
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Općine Podstrana
2. Odluka o kupnji idealnog dijela nekretnine kat.čest. 2808
3. Odluka o kupnji idealnog dijela nekretnine kat.čest. 2809/1
4. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana
za 2015. godinu
5. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana
za 2015. Godinu
6. Odluka o dodjeli nekretnine na korištenje i čuvanje

NAČELNIK

1. Zaključak o dodjeli stipendija
2. Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce kada sudjelujuu vatrogasnim
intervencijama na području općine Podstrana

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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