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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 
 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E  
Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (N.N. 115/16., 106/2018) i članaka 30. Statuta 

Općine Podstrana (Službeni Glasnik Općine Podstrana“ br. 2/18.), te članka 2. Pravilnika o paušalnom 
oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (N.N. 1/19), Općinsko vijeće 
Općine Podstrana na 20. sjednici održanoj dana 15. siječnja 2019. godine donijelo je   

O D L U K U 
o visini paušalnog poreza 

po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i u objektu za robinzonski smještaj 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj 

jedinici u kampu i u objektu za robinzonski turizam za fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od 
iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, organiziranja kampova, te objekata za 
robinzonski smještaj.  

Članak 2. 
Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja 

putnicima i turistima utvrđuje se u visini od 300,00 kn godišnje po jednom krevetu  
Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovi organiziranja kampova utvrđuje se u visini od 

350,00 kn godišnje po jednoj smještajnoj jedinici. 
Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 

utvrđuje se u visini od 350,00 kn godišnje po jednoj smještajnoj jedinici. 
Na iznos godišnjeg paušalnog poreza obračunava se prirez na porez na dohodak sukladno važećoj 

Odluci o porezima Općine Podstrana. 
Visina paušalnog poreza prema članku 2. ove odluke jednaka je za sva naselja općine Podstrana. 

 
Članak 3. 

Poslove u vezi s razrezom i naplatom paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i 
postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, te objekata za robinzonski smještaj, obavljat će 
nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave. 

 
Članak 4. 

U pogledu zastare prava na utvrđivanje i naplatu prihoda od poreza na dohodak od iznajmljivanja 
stanova, soba i postelja putnicima i turistima, organiziranja kampova, te objekata za robinzonski smještaj 
primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.  

Postupak naplate prihoda od prihoda od poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja 
putnicima i turistima, organiziranja kampova, te objekata za robinzonski smještaj provodi se sukladno 
odredbama Općeg poreznog zakona i Ovršnog zakona. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Podstrana“, a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine. 

Klasa:  021-05/19-01/01       Predsjednik 
Urbroj: 2181/02-1-19-2       Općinskog vijeća: 
Podstrana, 15. siječnja 2019. godine      prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin 
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Na temelju članka 2. stavak 1. Odluke o provedbi izbora za članove Mjesnih odbora na području 
Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 27/14) i članka 30. Statuta Općine Podstrana, 
(''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 20. sjednici 
održanoj dana 15. siječnja 2019. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o raspisivanju  izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području općine Podstrana 

 
Članak 1. 

Raspisuju se izbori za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području općine Podstrana, i to 
kako slijedi: 

1. Mjesni odbor Strožanac 1, 
2. Mjesni odbor Strožanac 2, 
3. Mjesni odbor Grljevac, 
4. Mjesni odbor Grbavac, 
5. Mjesni odbor Sv. Martin – Mutogras, 
6. Mjesni odbor Gornja Podstrana.  

Članak 2. 
 Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 3. ožujka 2019. godine. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''. 

Klasa:  021-05/19-01/01       Predsjednik 
Urbroj: 2181/02-1-19-3       Općinskog vijeća: 
Podstrana, 15. siječnja 2019. godine      prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin 

 

Na temelju članka 2. stavak 2. Odluke o provedbi izbora za članove Mjesnih odbora na području 
Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 27/14) i članka 30. Statuta Općine Podstrana, 
(''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 20. sjednici 
održanoj dana --. siječnja 2019. godine, donosi  

ODLUKU 
 o  imenovanju sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora  

za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području općine Podstrana 
 

Članak 1. 
U izborno povjerenstvo  za provedbu izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području 

općine Podstrana imenuju se: 

1. Ivica Tafra, dipl. iur., za predsjednika, 
2. Monika Ćutuk, dipl. iur., za zamjenicu predsjednika, 
3. Božena Perišić, dipl.iur. za članicu 
4. Ana Mari Režić, dipl. iur., za članicu, 
5. Jurja Tadinac, dipl. iur., za člana, 
6. Mate Glibota, dipl. iur., za člana.  

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''. 

Klasa:  021-05/19-01/01       Predsjednik 
Urbroj: 2181/02-1-19-4       Općinskog vijeća: 
Podstrana, 15. siječnja 2019. godine      prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin 
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                                      N A Č E L N I K 

Na temelju članka 10. Stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11, 4/18), a sukladno Pravilniku o unutarnjem 
redu Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 8/15, 13/15, 26/15, 21/17, 27/17, 34/17) 
općinski načelnik dana 2. siječnja 2019. godine, donosi: 

PLAN PRIJMA  
za 2019. godinu 

 
I 

 U 2019. godini izvršit će se  popuna slijedećih radnih mjesta u Upravnim odjelima 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. 

 
II. 

 Ovaj Plan prijma stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Podstrana''.  
 
 
Klasa: 112-01/19-01/01       Načelnik: 
Urbroj: 2181/02-02-1-19-1      Mladen Bartulović, dipl. krim. 
Podstrana,  2. siječnja 2019. godine 
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S A D R Ž A J 
 
 
 

O P Ć I N S K O  VI J E Ć E 

1. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u  
    kampu i u objektu za robinzonski smještaj 

 
                        2. Odluka o raspisivanju  izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na  
                             području općine Podstrana 
 
                        3. Odluka o  imenovanju sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora  
                            za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području općine Podstrana 
 
 
 
 

N A Č E L N I K 
 
 
                           1. Plan prijma za 2019. 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 65 2407 0001 8341 0000 6 


