SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PODSTRANA
Podstrana 7. ožujka 2020.

Godina XXVII

Broj 3/2020

OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 17. stavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), Načelnik Općine Podstrana
dana 27.veljače 2020. godine donosi

ODLUKU
o donošenju plana vježbi civilne zaštite za 2020. godinu
Ovom Odlukom određuje se Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Podstrana u 2020. godini.
Jedinice lokalne samouprave dužne su konstantno provoditi edukaciju i osposobljavanje članova Civilne
zaštite kako bi se oformio efikasan sustav Civilne zaštite. Takav sustav će koordinacijom raspoloživih
resursa zajednice biti sposoban odgovoriti potrebama u zaštiti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
u ugrozama, stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva, a prema potrebi pružiti pomoć drugim
ili primiti pomoć od drugih jedinica lokalne samouprave.
Tema vježbe:

Angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju potresa, požara
Opći cilj pokazne vježbe je provjera spremnosti i osposobljenosti
sudionika vježbe, a posebni ciljevi su praktičnim radom na terenu
Cilj i zadaća vježbe:
provjeriti razine osposobljenosti operativnih snaga i pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje
Scenarij vježbe:
Angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju potresa ,požara
- stožer Civilne zaštite – Općine Podstrana
- postrojba opće namjene civilne zaštite
- povjerenici i zamjenici povjerenika
Snage u organizaciji
- Crveni Križ Općine Podstrana
pripreme i izvođenja vježbe - DVD Podstrana
- Zavod za hitnu medicinsku pomoć – Split
-HGSS
-DUZs područni ured Split
Broj sudionika
50
Vrijeme trajanja vježbe
3 sata
Troškovi vježbe
20 000 kn
Period održavanja vježbe
Ožujak/Travanj 2020. godine
Gore navedena vježba odradit će se sukladno važećim propisima i statutu Općine Podstrana.Ova Odluka
stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Podstrana br.03/2020
Ovom odlukom stavlja se van snage odluka o donošenju plana vježbi civilne zaštite od .veljače 2019.
godine. Klasa:022-05/19-01/05. URBROJ 2181/02-02-1-19-1

KLASA: 022-05/20-01/05
URBROJ: 2181/02-02-1-20-1
Podstrana, 27.veljače 2020. godine
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Općinski načelnik:
Mladen Bartulović dipl. krim.
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Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10), a
vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2020. godini (»Narodne novine« broj 35/19) i članka 46. Statuta Općine Podstrana (»Službeni
glasnik 7/13), načelnik Općine Podstrana donosi

PLAN
korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih
prosjeka i probijanja protupožarnih putova
Članak 1.
U svrhu protupožarne zaštite na području Općine Podstrana, poglavito protupožarne zaštite šuma i
šumskog zemljišta na području Općine, donosi se Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu
izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova (u nastavku teksta: Plan), a u cilju
sprečavanja širenja i zaustavljanja požara.
Članak 2.
Teška građevinska mehanizacija koristi se u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema DVD-a
Podstrana, odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koje se angažiraju od strane Republike
Hrvatske ili Splitsko - dalmatinske županije.
Načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika DVD-a Podstrana ili
njegovog zamjenika, dužan je aktivirati tešku građevinsku mehanizaciju, nužnu za izradu protupožarnih
prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara.
Članak 3.
Vatrogasni zapovjednik DVD-a Podstrana, odnosno njegov zamjenik, određuju vrijeme, vrstu i obim
korištenja teške građevinske mehanizacije.
Članak 4.
Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili
prebivalištem na području Općine Podstrana, ukoliko isti posjeduju odgovarajuću tešku mehanizaciju.
Na području Općine Podstrana postoje obrti i poduzeća koja raspolažu s većim brojem kamiona,
buldožera, utovarivača, agregata, pumpi i slično:
- OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO, PRIJEVOZ I UGOSTITELJSTVO GRADNJA SABLJIĆ, VL.
Antonio Sabljić
- GIP JURIĆ VL. ANTE JURIĆ
- Obrt za prijevoz i zemljane radove JELIĆ LEONARDO, vl. Jelić Leonardo
- LITRIĆ d.o.o.
- LIVEL d.o.o.
Članak 5.
Naknada troškova uporabe teške građevinske mehanizacije vlasnicima se vrši prema cijeni sata rada na
odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta do požarišta i povratak.
Članak 6.
Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te osigurava
žuran prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom stanju i radu, kojeg
ovjerava zapovjednik DVD-a Podstrana, odnosno njegov zamjenik ili od njih ovlaštena osoba.
Članak 7.
U slučaju promjene u korištenju teške građevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće izmjene i
dopune ovog Plana.
Članak 8.
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Ovaj Plan, odnosno njegove izmjene i dopune važe do njegova ukidanja ili donošenja novog Plana.
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim glasniku 03 /2020«.

KLASA: 022-05/20-01/03
URBROJ: 2181/02-02-1-20-1
Podstrana, 27.veljače 2020. godine

Općinski načelnik:
Mladen Bartulović dipl. krim.

Na temelju članka 3. stavka 1. i članka 24. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), članka 7. stavka 1.
Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN 33/14), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. god. (NN 35/19) i članka 46. Statuta Općine Podstrana
(Službeni glasnik 7/19), Načelnik Općine Podstrana, 27.lipnja.2019. godine, donio je

ODLUKU
o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe
Članak 1.
Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog
otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Općine Podstrana u razdoblju od 01. lipnja do
30. rujna 2019. godine.
Motriteljsko dojavna služba predstavlja Operativni plan Općine Podstrana za provedbu mjera zaštite od
požara za 2019. godinu.
Članak 2.
Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove odluke provode:
• Dobrovoljno vatrogasno društvo Podstrana
• Javna vatrogasna postrojba Podstrana
• Službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara
• Ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarije Split
•
Članak 3.
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2019. godinu (NN 35/19), u razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka
požara Služba će vršiti cjelodnevno dežurstvo od 06,00 do 22,00 sata.
Članak 4.
Služba se provodi osmatranjem koje obavljaju do 2 osmatrača. Osmatrač mora imati najmanje položen
protupožarni minimum ili ga je dužan položiti u roku od 6 mjeseci.
Članak 5.
Služba na motrionici mora biti opremljena dalekozorom, preglednim zemljovidom područja motrenja,
odgovarajućim sustavom za dojavu požara, popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje požara
(vatrogasci, policija, centar motrenja i obavješćivanja, ovlaštene ustrojbene jedinice pravnih osoba za
gospodarenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištem i dr.) i osnovnim priručnim alatom za gašenje
početnih požara (metlanica, brentača ili naprtnjača, sjekira, lopata).
Za potrebe motriteljsko-dojavne službe vode se dnevnici (obrasci) motrenja koji su propisani
Pravilnikom o zaštiti šume od požara (NN 33/14)
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Članak 6.
Služba na osmatračnici dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području
Općine Podstrana, a koju čine izviđačko-preventivne ophodnje Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Podstrana.
Članak 7.
Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite vatrogasne zajednice.
Članak 8.
Služba obavlja dojave Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Podstrana, na broj telefona 021/330-422,
pozivom na broj 112 te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Split (VOC) na broj telefona 193.
Članak 9.
Odluka o osnivanju Motriteljsko-dojavne službe objavljena je u Službenom glasniku 03/2020, a
primjenjivat će se od 1. lipnja 2020. godine.

KLASA: 214-02/20-01/06
URBROJ: 2181/02-02-1-20-1
Podstrana, 27.veljače 2020. godine

Općinski načelnik:
Mladen Bartulović dipl. krim.

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 15/13, 78/15,
12/18 i 118/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17) i članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni Glasnik Općine
Podstrana broj 02/2018), Općinski načelnik Općine Podstrana donosi

ODLUKU
da za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Obalni dio pojasa od ušća rijeke
Žrnovnice do HC Lav“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Podstrana za područje lučice Strožanac nije potrebno provesti postupak strateške procjene
utjecaja na okoliš

I.
Temeljem Mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: 351-02/19-02/0067, URBROJ: 2181/1-10/14-19-0002 od 27.
svibnja 2019.) za Urbanistički plan uređenja (dalje u tekstu UPU) „Obalni dio pojasa od ušća rijeke
Žrnovnice do HC Lav“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za
područje lučice Strožanac bilo je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš.
Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveo je Upravni odjel za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Podstrana u suradnji sa Upravnim odjelom za
komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.
II.
Pravna osnova za izradu IDUPU „Obalni dio pojasa od ušća rijeke Žrnovnice do HC Lav“ i s tim
u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac
Pravna osnova za izradu predmetnog UPU-a su članci 85. do 113. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04,
45/04-ispravak, 163/04 i 135/10).
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Razlozi za izradu IDUPU „Obalni dio pojasa od ušća rijeke Žrnovnice do HC Lav“ i s tim u vezi
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac
Razlozi za izradu i donošenje predmetnog ID UPU i s tim u vezi ID PPU Općine Podstrana za područje
lučice Strožanac je interes Općine Podstrana da se na predmetnoj površini omogući gradnja sadržaja u
skladu sa odredbama PPU Općine Podstrana, ali i u skladu sa potrebama u funkciji okolnih sadržaja plaže
i lučice, te duž obalne šetnice. Komercijalno korištenje dijela tih površina i građevina će omogućiti
financiranje održavanja javnih površina, uključivo održavanje plažnih površina i uređaja. Područje
obuhvata je zona namijenjena sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji za javne i društvene
namjene D1 i D7, unutar kojih je moguće graditi i uslužne, ugostiteljske i druge prateće sadržaje u funkciji
kontaktnih namjena.
Ciljevi i programska polazišta izrade IDUPU „Obalni dio pojasa od ušća rijeke Žrnovnice do HC
Lav“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice
Strožanac
Osnovni cilj izrade predmetnih ID UPU i s tim u vezi IDPPU Općine Podstrana za područje lučice
Strožanac je omogućavanje dopune planirane namjene u obuhvatu Izmjena i dopuna potrebnim uslužnim i
ugostiteljskim sadržajima u funkciji plaže i ostalih kontaktnih zona. Važećim UPU-om je na predmetnom
području predviđena jedna građevina visine P+2 većeg tlocrtnog volumena, a prema stavovima stručnih
službi Općine i interesu za ulaganja u predmetnom prostoru, ocijenjeno je da je prihvatljivije i za prostor i
za mogućnost ulaganja predvidjeti više manjih volumena. Izmjenom predmetnog UPU-a neće se bitno
mijenjati ukupna iskorištenost zone, a ista će biti usklađena sa odredbama Prostornog plana uređenja
Općine Podstrana.
Obuhvat IDUPU „Obalni dio pojasa od ušća rijeke Žrnovnice do HC Lav“ i s tim u vezi Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac
Obuhvat predmetnih ID UPU i s tim u vezi ID PPU Općine Podstrana za područje lučice Strožanac je
dio površine namjene D1 i D7 između obalne šetnice i parkirališta s pristupnom cestom južno od D8.
III.
Nositelj izrade predmetnih ID UPU je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne
poslove Općine Podstrana. Izrađivač predmetnog UPU-a je ovlaštena tvrtka Geoprojekt d.o.o. iz Splita.ž
IV.
U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetne IDUPU proveden
je postupak Prethodne ocjena prihvatljivosti za Ekološku mrežu te je Upravni odjel za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije donio Obvezujuće mišljenje
(KLASA: 350-01/19-01/0131, URBROJ: 2181/1-10/14-20-0002 od 13. siječnja 2020.) da su predmetne
IDUPU prihvatljive za Ekološku mrežu RH i za iste nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene
prihvatljivosti za ekološku mrežu.
V.
U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene, u cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog
utjecaja na okoliš, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine
Podstrana zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu za područje
Splitsko-dalmatinske županije, Porinova bb, 21300 Split,
2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih,
inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split,
3. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i
zaštitu okoliša, Bihaćka 1, 21000 Split,
4. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Bihaćka 1/III,
Split,
5. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo, Domovinskog rata 2/IV, 21000
Split,
5
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Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22, 21000
Split,
Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, Split,
Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split,
UŠP SPLIT- Hrvatske šume d.o.o., Ulica Kralja Zvonimira 35/3, Split,
Hrvatske ceste d.o.o., Ruđera Boškovića 22, 21000 Split,
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) Split, Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split,
Grad Split, Obala Kneza Branimira 17, 21000 Split,
Grad Supetar, Vlačica 5, 21400 Supetar
Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat

Unutar Zakonom propisanog roka (30 dana) zaprimljena su sljedeća mišljenja (8):
Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split,
Služba inspekcijskih poslova, mišljenje od 08.07.2019. (KLASA: 214-02/19-11-2, URBROJ:511-01368/1-19-2-A.J.) u kojem je u bitnom navedeno da nije potrebna izrada strateške procjene utjecaja na
okoliš,
- Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, mišljenje
od 11.07.2019. (KLASA: 612-08/19-01/1913, URBROJ: 532-04-02-15/14-19-2) u kojem je u bitnom
navedeno da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,
- Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Split, dopis kojim se traži mišljenje od Sektora za razvoj i strateško
planiranje, od 15.07.2019. (KLASA: 350-02/18-01/237, URBROJ: 345-950-556-951/299-19-4,
- HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, mišljenje od
05.07.2019. (BROJ: 300300201/854/ID) u kojem je u bitnom navedeno da ne postoji potreba za
provođenjem postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetne IDUPU,
- Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, mišljenje od 23.07.2019.
(KLASA: 351-01/19-01/0645, URBROJ: 2181/1-06/03-19-0002) u kojem je u bitnom navedeno je
potrebno pridržavati se Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i
posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“ broj 110/17),
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, mišljenje od 30.07.2019.
(KLASA: 351-03/19-01/0000203, URBROJ: 374-24-1-19-2) u kojem je u bitnom navedeno da nema
potrebe za provedbom procedure strateške procjene utjecaj na okoliš predmetnih IDUPU,
- Grad Split, Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša, mišljenje od 25.07.2019. (KLASA: 351-03/19-02/03, URBROJ: 2181/0103-01/4-19-2) u kojem je u bitnom navedeno da predmetne IDUPU neće imati značajan negativan
utjecaj na okoliš uz uvjet poštivanja važećih zakonskih propisa.
- Hrvatske šume d.o.o., mišljenje od 30.09.2019. (KLASA: ST/19-01/1575, URBROJ: 15-00-06/0319-03) u kojem je u bitnom navedeno da nema zahtjeva za izradu strateške procjene utjecaja na okoliš
za predmetne IDUPU.
Uzimajući u obzir sva pristigla mišljenja, važeće propise te kriterije za utvrđivanje vjerojatno značajnog
utjecaja na okoliš, utvrđeno je da za predmetne IDUPU „Obalni dio pojasa od ušća rijeke Žrnovnice
do HC Lav“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje
lučice Strožanac nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
-

VI.
Obrazloženje razloga zbog kojih nije potrebno provesti stratešku procjenu:
1. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske
županije isključio je negativne utjecaje za Ekološku mrežu;
2. Nadležna javnopravna tijela (8) dostavila su mišljenja temeljem kojih nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja na okoliš;
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7. ožujka 2020.

3.

4.

5.

Broj 3/2020.

Obzirom na vrstu, veličinu i operativne uvjete te vrstu alociranja izvora zahvata i drugih aktivnosti
za provedbu predmetnih izmjena i dopuna nije potrebna strateška procjena jer planirane aktivnosti
neće prouzročiti značajan negativan utjecaj na okoliš,
Obzirom na druge strategije, planove i programe, uključujući i one u hijerarhiji, predmetne izmjene i
dopune su usklađene sa istima te po tom kriteriju nema osnove za provedbu postupka strateške
procjene utjecaja na okoliš,
Mogući utjecaji će biti privremenog karaktera i manjeg značaja.

VII.
Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske
županije donio je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-01/0146, URBROJ: 2181/1-10/14-20-0002 od 10. veljače
2020. godine) u kojem se navodi da je Općina Podstrana postupak ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Obalni dio pojasa od ušća rijeke
Žrnovnice do HC Lav“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za
područje lučice Strožanac provela sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15,
12/18 i 118/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17).
VIII.
Općina Podstrana dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne
novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08).
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom Glasniku Općine
Podstrana“, službeno glasilo Općine Podstrana.

KLASA: 350-02/ 18-01/02
URBROJ: 2181/02-02-1-20-47
Podstrana, 06. ožujka 2020. godine

7

Općinski načelnik:
Mladen Bartulović dipl. krim.
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SADRŽAJ
OPĆINSKI NAČELNIK

1.

Odluka o donošenju plana vježbi civilne zaštite za 2020. godinu

2.

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova

3.

Odluka o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe

4.

Odluka da za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Obalni dio pojasa od ušća rijeke
Žrnovnice do HC Lav“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana
za područje lučice Strožanac nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana
Glavni i odgovorni urednik: Ivica Tafra
Telefoni: 021/330-545, 021/330-489 - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR 65 2407 0001 8341 0000 6

