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1 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA  
 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 2/18) i članka 

14. stavka 5. i članka 15 stavka 3. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog 

gradiva ("Narodne novine broj 90/2002, 46/2017, 61/2018)  Općinski Načelnik Općine Podstrana, dana 10. 

ožujka 2020. godine donosi: 

 

 

ODLUKU 

o izlučivanju registraturnog gradiva Općine Podstrana kojem su istekli rokovi čuvanja 

 

 

Članak 1. 

Na temelju Rješenja o odobrenju izlučivanja  Državnog arhiva u Splitu, Klasa:UP/I -034-02/19-02/123, 

Urbroj: 2181-109-03-19-03, od 29. studenog 2019. godine, provest će se izlučivanje registraturnog gradiva 

nastalog radom Općine Podstrana kojemu su protekli rokovi čuvanja.  

 

Članak 2. 

Izlučivanje registraturnog gradiva  izvršit će se u skladu s Popisom registraturnog gradiva Općine 

Podstrana koji je sastavni dio ove Odluke. 

  

Članak 3. 

U Povjerenstvo za izlučivanje gradiva imenuje se: 

 

1. Ivica Tafra dipl.iur. 

2. Monika Ćutuk dipl.iur 

3. Branka Jovanović dipl.iur. 

 

Članak 4. 

Povjerenstvo će izlučeno registraturno gradivo predati radi uništenja u industrijsku obradu trgovačkom 

društvu Eko Komunalije Plus d.o.o. iz Splita. 

 

Članak 5. 

Po provedenom postupku izlučivanja, odnosno uništenja registraturnog gradiva ovlaštene osobe Općine 

Podstrana, sastavit će se zapisnik o provedenom postupku izlučivanja odnosno uništenja u 2 (dva) 

primjerka, te će se jedan primjerak dostaviti Državnom arhivu u Splitu. 

 

Članak 6. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ 

 

 

KLASA: 022-05/20-01/07 

URBROJ: 2181/02-1-20-1        Načelnik: 

Podstrana, 10. ožujka 2020. godine       Mladen Bartulović dipl.krim. 
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OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine Podstrana 

(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/18), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 31. sjednici 

održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe 

birača u Općinskom vijeću Općine Podstrana za 2020. godinu 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog 

tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podstrana (u daljnjem tekstu: 

Općinsko vijeće) za 2020. godinu, koja su osigurana u Proračunu Općine Podstrana za 2020. godinu. 

 

Članak 2. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci 

i svakom članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova 

Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i članu 

izabranom s grupe liste birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom 

članu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

 

Članak 3. 

Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Općinskog vijeća je 15, a broj članova pod-zastupljenog spola je 

5.  

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 4.516,00 kn. 

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 

4.967,60 kn. 

 

Članak 4. 

Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću 

Općine Podstrana, sredstva se raspoređuju u kvartalnim iznosima kako slijedi: 

 

R. 

broj Politička stranka i nezavisni 

vijećnici 

Broj 

vijećnica/ka 
Tromjesečni iznos Godišnje 

žene mušk

arci 

žene muškarc

i 
Ukupno 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA 

ZAJEDNICA - HDZ 

4 4 4.967,60 4.516,00 37.934,40 

2. HRVATSKA STRANKA PRAVA 1 2 1.241,90 2.258,00 13.999,60 

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE 

BIRAČA 

- 2 - 2.258,00 9.032,00 

4. HRVATSKA ČISTA STRANKA 

PRAVA 

- 1 - 1.129,00 4.516,00 

5. SOCIJALDEMOKRATSKA 

PARTIJA HRVATSKE - SDP 

- 1 - 1.129,00 4.516,00 

SVEUKUPNO: 69.998,00 
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Članak 5. 

Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuje Upravni odjel za proračun i financije na žiroračun političke 

stranke, odnosno na poseban račun svakog člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno. 

 

Članak 6. 

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

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01        Predsjednik 

URBROJ: 2181/02-1-20-2                Općinskog vijeća: 

Podstrana, 16. ožujka 2020. godine       prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin  

 

 

 

Na temelju članka 35. stavak 2. 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, 152/14), 

članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik“ Općine Podstrana broj 2/18), članka 7. Odluke o 

raspisivanju javnog natječaja za kupnju zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja 

stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana ( „Službeni glasnik Općine Podstrana“, 8/19) 

Općinsko vijeće Općine Podstrana na 31. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donosi 

 

ODLUKU 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja 

stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana 

 

 

Članak 1. 

Kao najpovoljnija ponuda, prihvaća se zajednička ponuda Jurice  Ružića, OIB: 10531094676, iz 

Podstrane, Kneza Mislava 14,  kojom nudi dio kat.čest. 2808 K.O. Donja Podstrana površine 959 m2,  po 

cijeni od 750,00 kn/m2, odnosno ukupno po cijeni od 719.250,00 kn (slovima: 

sedamstodevetnaesttisućadvjestopedeset kuna) i Ivana Ružića, OIB: 35449976837, iz Podstrane, 

Hercegovačka 48, kojom nudi dio kat.čest. 2809/1 K.O. Donja Podstrana površine 1441 m2, po cijeni od 

750,00 kn/m2, odnosno ukupnoj cijeni od 1.080.750,00 kn (milijunosamdesettisućasedamstopedeset kuna), 

a kojom su zajednički ponudili ukupnu površinu navedenih čest. zem. od 2.400 m2, po ukupnoj cijeni od 

1.800.000,00 kn (slovima: milijunosamstotisuća kuna), a sve sukladno skici koja čini sastavni dio ove 

Odluke.  

 

Iz Zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda od 26. studenog 2019. (Klasa: 561-01/19-01/04, ur.bro: 

2181/02-04-2-19-05) sačinjenom od strane Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, te dopisa 

Ministarstva hrvatskih branitelja od 28. siječnja 2020. g. (Klasa: 371-01/17-01/57, ur.broj: 522-05/3-20-

12) proizlazi je da je ponuda iz stavka 1. ovog članka najpovoljnija. 

 

Članak 2. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da u ime Općine Podstrana, po prethodno pribavljenom bezuvjetnom 

prihvatu ponuđenog zemljišta od strane Ministarstva hrvatskih branitelja, sa ponuditeljima iz čl. 1. ove 

Odluke sklopi ugovor o kupoprodaji po ukupnoj cijeni od 1.800.000,00 kn, te se ujedno ovlašćuje da postupi 

u skladu sa odredbama čl. 2. Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama (Klasa: 371-01/17-01/57, 

Ur.broj: 522-05/3-18-4) sklopljenog sa Ministarstvom hrvatskih branitelja od dana 15. studenog 2018. 

godine, odnosno da u ime općine Podstrana izvrši darovanje predmetnog zemljišta Republici Hrvatskoj, 

odnosno Ministarstvu hrvatskih branitelja. 

 

Članak 3. 

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor u roku 

od 30 dana od dana objave ove Odluke u Službenom glasniku Općine Podstrana. 
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Članak 4. 

Ova Odluka se objavljuje u Službenom glasniku Općine Podstrana i stupa na snagu osmog dana od dana 

objave. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01        Predsjednik 

URBROJ: 2181/02-1-20-4                Općinskog vijeća: 

Podstrana, 16. ožujka 2020. godine       prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18) i 

članka 30. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj  2/18), Općinsko vijeće 

Općine Podstrana na 31. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donijelo je  

 

 

I.  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA 

KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU 

 

 

Članak 1. 

U poglavlju II. Građenje nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina mijenjaju se točke 7, 14, i 30,  

dodaju se točke 41, 42 ,43, 44, 45., koje glase : 

 

Re

d. 
NAZIV PROJEKTA  

ROK IZVOR 

PLANIRANI   

IZNOS  ( 

kuna) 

bro

j 

GRADNJ

E 

FINANCIRAN

JA 
 

7 Izgradnja reciklažnog  dvorišta „ Perun“ 2020 

FZOEU 

Općinski 

proračun 

7.300.000,00 

  14 Proširenje Težačke ulice kod groblja 2020 
Komunalni 

doprinos 
380.000,00 

30 
Rekonstrukcija dijela Ulice Mile 

Gojsalić 

2020 komunalni 

doprinos 
900.000,00 

41 
Rekonstrukcija dijela Hercegovačke 

ulice  
2020 

komunalni 

doprinos 
300.000,00 

42 Oborinska odvodnja na Putu Kave  2020 
komunalni 

doprinos 
340.000,00 

43 Sanacija na Putu  Galije 2020 
komunalni 

doprinos 
50.000,00 

44 
Široki iskop na obalnom području u 

Strožancu 
2020 

komunalni 

doprinos 
120.000,00 

45 Refuliranje pijeska na plaži Strožanac   2020 
komunalni 

doprinos 
150.000,00 
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Članak 2. 

U poglavlju III. Rekonstrukcija  javne rasvjete mijenjaju se točke 3, 5 i 6, koje glase : 

 

Red. 
OPIS RADOVA 

ROK IZVORI IZNOS 

broj IZGRADNJE FINANCIRANJA S  PDV-om 

3. 
Rekonstrukcija javne rasvjete u 

Stepinčevoj 

2020. 
općinski proračun 360.000,00 

   5. 
Rekonstrukcija javne rasvjeta na 

Križinama  

2020 komunalni 

doprinos 
400.000,00 

6. 
Rekonstrukcija javne rasvjeta u 

Domagojevoj  

2020 komunalni 

doprinos 
360.000,00 

 

Članak 3. 

Ove I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu stupaju na snagu 

osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Podstrana. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01        Predsjednik 

URBROJ: 2181/02-1-20-5                Općinskog vijeća: 

Podstrana, 16. ožujka 2020. godine       prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin  

 

 

 

Na temelju članka 5. stavak 1. podstavak 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

(„Narodne novine“ broj 67/08,74/11, 158/13, 48/10, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19) i članka 30. Statuta 

Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/18), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 

31. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donosi sljedeću 

 

 

Odluku o II. izmjenama i dopunama  

Odluke 

o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na 

javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Podstrana 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši 

naplata na području Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 13/19, 20/19) mijenja se 

članak 14. stavak 2. te isti sada glasi: 

 

Iznimno, za parkiranje na javnom parkiralištu Strožanac I, Mutogras (ex kamp Mutogras) i Petrićevo u 

razdoblju od 01. listopada do 14. svibnja ne plaća se naknada za parkiranje vozila u vremenu od subote 

popodne u 14:00 h do ponedjeljka ujutro u 7:00 h. 

 

Članak 2. 

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

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01        Predsjednik 

URBROJ: 2181/02-1-20-6                Općinskog vijeća: 

Podstrana, 16. ožujka 2020. godine       prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin  
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 02/2018), 

Općinsko vijeće Općine Podstrana, na 31. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog  

otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada 

odbačenog u okoliš na području Općine Podstrana u 2019. godini, Klasa: 351-04/20-01/01, Urbroj: 

2181/02-02-1-20-01 od 25. veljače 2020.godine. 

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01        Predsjednik 

URBROJ: 2181/02-1-20-7                Općinskog vijeća: 

Podstrana, 16. ožujka 2020. godine       prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin  

 

 

 

 

Na temelju članka 109. stavka 6, članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne  

novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 30. Statuta  Općine Podstrana („Službeni glasnik 

Općine Podstrana“ broj 2/18), Općina Podstrana na 31. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2020. godine 

donosi 

 

 

ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE 

DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA PODRUČJA OŠ STROŽANAC 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Detaljni plan uređenja dijela područja OŠ Strožanac („Službeni 

glasnik Općine Podstrana“ broj 6/05). 

 

Članak 2. 

Postupak stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja iz članka 1. proveo je Upravni odjel za 

prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana. 

 

Članak 3. 

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

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01        Predsjednik 

URBROJ: 2181/02-1-20-8                Općinskog vijeća: 

Podstrana, 16. ožujka 2020. godine       prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin  
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Na temelju članka 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, 152/14) i članka 30. 

Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/2018) Općinsko vijeće Općine 

Podstrana na 31. sjednici održanoj dana 16. ožujka  2020. godine donosi sljedeću 

 

 

ODLUKU 

o kupnji idealnih dijelova nekretnina 

oznake čst.zem. 2715 i 2716, k.o. Donja Podstrana. 

 

 

Članak 1. 

Općina Podstrana otkupit će od Bulajić Vjerice, Bulajić Zorana i Bulajić Mirjane ukupnost od  22/120 dijela 

čst.zem. 2715 ukupne površine 120 m2, upisana u zk.ul. 2676 , k.o. Donja Podstrana, koji idealni dio u 

fizičkom dijelu predstavlja površinu od 22 m2 položenu uz sjeverni rub predmetne čst.zem, označen 

crvenom bojom kao lik A u Grafičkom prikazu – Skici izrađeno od Salient d.o.o. iz Podstrane broj 57/2019 

od prosinca 2019. godine. 

 

Općina Podstrana otkupit će od Bulajić Vjerice, Bulajić Zorana i Bulajić Mirjane ukupnost od 79/653 dijela 

čst.zem. 2716 ukupne površine 653 m2, upisana u zk.ul. 2676 , k.o. Donja Podstrana, koji idealni dio u 

fizičkom dijelu predstavlja površinu od 79 m2 položenu uz jugoistočni rub predmetne čst.zem, označen 

zelenom bojom kao lik C u Grafičkom prikazu – Skici izrađeno od Salient d.o.o. iz Podstrane broj 57/2019 

od prosinca 2019. godine. 

 

Članak 2. 

Općina Podstrana otkupit će idealne dijelove nekretnina opisane u članku 1. ove Odluke u svrhu proširenja 

dijela postojeće Hercegovačke ulice. 

 

Članak 3. 

Za nekretninu opisanu u članku 1. stavak 1. ove Odluke utvrđuje se kupoprodajna cijena u iznosu od 

852,06 kuna za 1 m2, odnosno ukupna kupoprodajna cijena za nekretninu iz članka 1. stavak 1. ove Odluke 

iznosi 18.745,32 kune, te vrijednost poboljšica u iznosu od 9.300,00 kuna.  

 

Za nekretninu opisanu u članku 1. stavak 2. ove Odluke utvrđuje se kupoprodajna cijena u iznosu od 

1.065,08 kuna za 1 m2, odnosno ukupna kupoprodajna cijena za nekretninu iz članka 1. stavak 2. ove 

Odluke iznosi 84.141,32  kunu, te vrijednost poboljšica u iznosu od 31.000,00 kuna. 

 

Jedinične cijene zemljišta i poboljšica utvrđene su sukladno procjembenim elaboratima tržišne 

vrijednosti nekretnina, izrađene od stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Ivan Bilota, dipl.ing.građ., od 

24. siječnja 2020. godine. 

 

Članak 4. 

Između Bulajić Vjerice, Bulajić Zorana i Bulajić Mirjane kao prodavatelja i Općine Podstrana kao kupca 

zaključit će se Ugovor o kupoprodaji idealnih dijelova nekretnina iz članka 1. ove Odluke. 

 

Uknjižba prava vlasništva na ime Općine Podstrana provest će se odmah po sklapanju Ugovora o 

kupoprodaji iz prethodnog stavka ovog članka. 

 

Isplata kupoprodajnih cijena te vrijednosti poboljšica iz članka 3. ove Odluke izvršit će se u roku od 30 

dana od upisa prava vlasništva na ime Općine Podstrana. 

 

Članak 5. 

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša da izradi ugovor 

o kupoprodaji iz članka 4. ove Odluke. 
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Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje ugovora o kupoprodaji iz članka 4. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01        Predsjednik 

URBROJ: 2181/02-1-20-9                Općinskog vijeća: 

Podstrana, 16. ožujka 2020. godine       prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin  

 

 

 

Na temelju članka 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, 152/14) i članka 30. 

Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/2018) Općinsko vijeće Općine 

Podstrana na 31. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

o kupnji idealnih dijelova nekretnina 

oznake čst.zem. 2835 i 2837/2, k.o. Donja Podstrana. 

 

 

Članak 1. 

Općina Podstrana otkupit će od Bašića Ante  4/545 dijela čst.zem. 2835, ukupne površine 545 m2, upisana 

u zk.ul. 1729, k.o. Donja Podstrana, koji idealni dio u fizičkom dijelu predstavlja površinu od 4 m2 položenu 

uz jugozapadni rub predmetne čst.zem, označen crvenom bojom kao lik A u Grafičkom prikazu – Skici 

izrađeno od Salient d.o.o. iz Podstrane broj 3/2020 od siječnja 2020. godine. 

 

Općina Podstrana otkupit će od Bašića Ante 83/1328  dijela čst.zem. 2837/2, ukupne površine 1328 m2, 

upisana u zk.ul. 290, k.o. Donja Podstrana, koji idealni dio u fizičkom dijelu predstavlja površinu od 83 m2 

položenu uz južni rub predmetne čst.zem, označen plavom bojom kao lik B u Grafičkom prikazu – Skici 

izrađeno od Salient d.o.o. iz Podstrane broj 3/2020 od siječnja 2020. godine. 

 

Članak 2. 

Općina Podstrana otkupit će idealne dijelove nekretnina opisane u članku 1. ove Odluke u svrhu proširenja 

dijela postojeće Ulice Mile Gojsalić. 

 

Članak 3. 

Za nekretninu opisanu u članku 1. stavak 1. ove Odluke utvrđuje se kupoprodajna cijena u iznosu od 

1.065,08 kuna za 1 m2, odnosno ukupna kupoprodajna cijena za nekretninu iz članka 1. stavak 1. ove 

Odluke iznosi 4.260,32 kune, te vrijednost poboljšica u iznosu od 5.775,00 kuna. 

 

Za nekretninu opisanu u članku 1. stavak 2. ove Odluke utvrđuje se kupoprodajna cijena u iznosu od 

1.065,08 kuna za 1 m2, odnosno ukupna kupoprodajna cijena za nekretninu iz članka 1. stavak 2. ove 

Odluke iznosi 88.401,64 kune, te vrijednost poboljšica u iznosu od 17.250,00 kuna. 

 

Jedinične cijene zemljišta i poboljšica utvrđene su sukladno procjembenim elaboratima tržišne 

vrijednosti nekretnina, izrađene od stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Ivan Bilota, dipl.ing.građ., od 

07. veljače 2020. godine. 

 

Članak 4. 

Između Bašića Ante kao prodavatelja i Općine Podstrana kao kupca zaključit će se Ugovor o kupoprodaji 

idealnih dijelova nekretnina iz članka 1. ove Odluke. 
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Uknjižba prava vlasništva na ime Općine Podstrana provest će se odmah po sklapanju Ugovora o 

kupoprodaji iz prethodnog stavka ovog članka. 

 

Isplata  kupoprodajnih cijena te vrijednosti poboljšica iz članka 3. ove Odluke izvršit će se u roku od 30 

dana od upisa prava vlasništva na ime Općine Podstrana. 

 

Članak 5. 

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša da izradi ugovor 

o kupoprodaji iz članka 4. ove Odluke. 

 

Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje ugovora o kupoprodaji iz članka 4. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01        Predsjednik 

URBROJ: 2181/02-1-20-10                Općinskog vijeća: 

Podstrana, 16. ožujka 2020. godine       prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin  
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Na temelju članka 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, 152/14) i članka 30. 

Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/2018) Općinsko vijeće Općine 

Podstrana na 31. sjednici održanoj dana 16. ožujka  2020. godine donosi sljedeću 

 

 

ODLUKU 

o kupnji idealnog dijela nekretnine 

oznake čst.zem. 2837/1, k.o. Donja Podstrana. 

 

 

Članak 1. 

Općina Podstrana otkupit će od Ćubelić Damira  95/1355 dijela čst.zem. 2837/1 ukupne površine 1355 m2, 

upisana u zk.ul. 848, k.o. Donja Podstrana, koji idealni dio u fizičkom dijelu predstavlja površinu od 95 m2 

položenu uz južni rub predmetne čst.zem, označen magenta bojom kao lik C u Grafičkom prikazu – Skici 

izrađeno od Salient d.o.o. iz Podstrane broj 3/2020 od siječnja 2020. godine. 

 

Članak 2. 

Općina Podstrana otkupit će idealni dio nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke u svrhu proširenja dijela 

postojeće Ulice Mile Gojsalić. 

 

Članak 3. 

Za nekretninu opisanu u članku 1. ove Odluke utvrđuje se kupoprodajna cijena u iznosu od 1.065,08 

kuna za 1 m2, odnosno ukupna kupoprodajna cijena za nekretninu iz članka 1. ove Odluke iznosi 

101.182,60 kune. 

 

Jedinična cijena zemljišta utvrđena je sukladno procjembenom elaboratu tržišne vrijednosti nekretnina, 

izrađene od stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Ivan Bilota, dipl.ing.građ., od 07. veljače 2020. 

godine. 

 

Članak 4. 

Između Ćubelić Damira kao prodavatelja i Općine Podstrana kao kupca zaključit će se Ugovor o 

kupoprodaji idealnog dijela nekretnine iz članka 1. ove Odluke. 

 

Uknjižba prava vlasništva na ime Općine Podstrana provest će se odmah po sklapanju Ugovora o 

kupoprodaji iz prethodnog stavka ovog članka. 

 

Isplata ukupne kupoprodajne cijene iz članka 3. ove Odluke izvršit će se u roku od 30 dana od upisa 

prava vlasništva na ime Općine Podstrana. 

 

Članak 5. 

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša da izradi ugovor 

o kupoprodaji iz članka 4. ove Odluke. 

 

Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje ugovora o kupoprodaji iz članka 4. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01        Predsjednik 

URBROJ: 2181/02-1-20-11                Općinskog vijeća: 

Podstrana, 16. ožujka 2020. godine       prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin  

 



17. ožujka 2020.  Broj 4/2020. 
 

11 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA  
 

Na temelju članka 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, 152/14) i članka 30. 

Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/2018) Općinsko vijeće Općine 

Podstrana na 31. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

o kupnji nekretnine 

oznake čst.zem. 2844, k.o. Donja Podstrana 

 

Članak 1. 

Općina Podstrana otkupit će od Jovanović-Matić Desanke nekretninu položenu u k.o. Donja Podstrana, 

označena kao čst.zem. sudske i katastarske oznake 2844, površine 189 m2, upisanu u zk.ul. 818, k.o. Donja 

Podstrana. 

 

Članak 2. 

Općina Podstrana otkupit će nekretninu opisanu u  članku 1. ove Odluke u svrhu proširenja postojeće Ulice 

Mile Gojsalić. 

 

Članak 3. 

Za nekretninu opisanu u članku 1. ove Odluke utvrđuje se kupoprodajna cijena u iznosu od 852,06 kuna 

za 1 m2, odnosno ukupna kupoprodajna cijena za nekretninu iz članka 1. ove Odluke iznosi 161.040,27 

kuna. 

 

Cijena zemljišta utvrđena je sukladno procjembenom elaboratu tržišne vrijednosti nekretnine, izrađenom 

od stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Ivan Bilota, dipl.ing.građ., od 07. veljače 2020. godine. 

 

Članak 4. 

Između Jovanović-Matić Desanke kao prodavatelja i Općine Podstrana kao kupca zaključit će se Ugovor 

o kupoprodaji nekretnine iz članka 1. ove Odluke. 

 

Uknjižba prava vlasništva na ime Općine Podstrana provest će se odmah po sklapanju Ugovora o 

kupoprodaji iz prethodnog stavka ovog članka. 

 

Isplata ukupne kupoprodajne cijene iz članka 3. ove Odluke izvršit će se u roku od 30 dana od upisa 

prava vlasništva na ime Općine Podstrana. 

 

Članak 5. 

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša da izradi ugovor 

o kupoprodaji   članka 4. ove Odluke. 

 

Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje ugovora o kupoprodaji iz članka 4. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01        Predsjednik 

URBROJ: 2181/02-1-20-12                Općinskog vijeća: 

Podstrana, 16. ožujka 2020. godine       prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin  
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Na temelju članka 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, 152/14) i članka 30. 

Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/2018) Općinsko vijeće Općine 

Podstrana na 31. sjednici održanoj dana 16. ožujka  2020. godine donosi sljedeću 

 

 

ODLUKU 

o kupnji nekretnine 

oznake čst.zem. 4276, k.o. Donja Podstrana. 

 

 

Članak 1. 

Općina Podstrana otkupit će od Gordane Juradin nekretninu položenu u k.o. Donja Podstrana, označena kao 

čst.zem. sudske i katastarske oznake 4276, površine 540 m2, upisanu u zk.ul. 2659, k.o. Donja Podstrana. 

 

Članak 2. 

Općina Podstrana otkupit će nekretninu opisanu u članku 1. ove Odluke za potrebe povećanja kapaciteta 

projekta rekonstrukcije i nadogradnje zgrade javne namjene na čst.zem. 4277, k.o. Donja Podstrana, 

(povećanje parkirališnog prostora). 

 

Članak 3. 

Za nekretninu opisanu u članku 1. ove Odluke utvrđuje se kupoprodajna cijena u iznosu od 1.562,89 

kuna za 1 m2, što za površinu od 540 m2 daje ukupnu kupoprodajnu cijenu od 843.960,14 kuna,  vrijednost 

zgrade na predmetnoj nekretnini utvrđuje se  u iznosu od 45.990,00 kuna, a vrijednost poboljšica u iznosu 

od 41.250,00 kuna, odnosno ukupna kupoprodajna cijena s uključenim vrijednostima poboljšicama i zgrade 

iznosi 931.200,60 kuna.  

 

Jedinična cijena zemljišta te vrijednost zgrade i poboljšica utvrđena je sukladno procjembenom 

elaboratu tržišne vrijednosti nekretnine, izrađenom od stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Ivan Bilota, 

dipl.ing.građ., od 10. prosinca 2019. godine. 

 

Članak 4. 

Između Gordane Juradin kao prodavateljice i Općine Podstrana kao kupca zaključit će se Ugovor o 

kupoprodaji nekretnine iz članka 1. ove Odluke. 

 

Uknjižba prava vlasništva na ime Općine Podstrana provest će se odmah po sklapanju Ugovora o 

kupoprodaji iz prethodnog stavka ovog članka. 

 

Isplata ukupne kupoprodajne cijene s uključenim poboljšicama i vrijednosti zgrade  iz članka 3. ove 

Odluke, izvršit će se u roku od 30 dana od upisa prava vlasništva na ime Općine Podstrana. 

 

Članak 5. 

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša da izradi ugovor 

o kupoprodaji iz članka 4. ove Odluke. 

 

Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje ugovora o kupoprodaji iz članka 4. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01        Predsjednik 

URBROJ: 2181/02-1-20-13                Općinskog vijeća: 

Podstrana, 16. ožujka 2020. godine       prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin  
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Na temelju članka 16. stavak 2.  Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Podstrana“ 

broj 14/13, 13/14, 5/16, 10/17- vjerodostojno tumačenje, 27/17) i članka 30. Statuta Općine Podstrana 

(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/2018) Općinsko vijeće Općine Podstrana na 31. sjednici 

održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donosi sljedeću 

 

 

ODLUKU 

o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa 

 

 

Članak 1. 

Podnositeljica molbe Nediljka Koprčina, OIB: 26254597797, Poljičkih knezova 81, 21312 Podstrana, 

oslobađa se s osnove roditelja smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s prebivalištem 

u Općini Podstrana, obveze plaćanja komunalnog doprinosa u postupku  obračuna komunalnog doprinosa 

ozakonjene nezavršene manje zahtjevne stambene zgrade na čst.zem. 1749 k.o. Donja Podstrana, u iznosu 

od 1.820,52 kune. 

 

Članak 2. 

Iznos iz članka 1. ove Odluke namiriti će se iz poreznih prihoda proračuna Općine Podstrana. 

 

Članak 3. 

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana 

za izradu rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa temeljem ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01        Predsjednik 

URBROJ: 2181/02-1-20-14                Općinskog vijeća: 

Podstrana, 16. ožujka 2020. godine       prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin  

 

 

 

Na temelju članka 109. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 

110/19) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (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, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 30. 

Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana “ broj 02/18), Općinsko vijeće Općine 

Podstrana na 31. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

o VII. izmjenama i dopunama 

Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 04/15, 12/15, 29/16, 

11/18, 27/18, 35/18 i 8/19) mijenja se članak 24. na način da se isti briše i sada glasi: 

 

„Pravna ili fizička osoba u obavljanju čije gospodarske djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe 

nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima, dužna je platiti naknadu za prekomjernu uporabu 

nerazvrstane ceste. 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=322
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=323
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=324
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=594
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1010
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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Djelatnosti i mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste, određivanje naknade za 

prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste, način obračuna i plaćanja određuju se posebnom odlukom 

općinskog vijeća.  

 

Članak 2. 

U Odluci o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 04/15, 12/15, 29/16, 

11/18, 27/18, 35/18 i 8/19)  mijenja se članak 26. na način da se isti briše i sada glasi: 

 

Nerazvrstana cesta može se prekopavati radi izvođenja radova popravka, prelaganja ili ugradnje 

komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaja, te za hitne 

intervencije. 

 

Tehnički uvjeti prekopa, određivanje naknade, način obračuna i plaćanja te druga pitanja u svezi s 

prekopom nerazvrstane ceste određuju se posebnom odlukom općinskog vijeća. 

 

Članak 3. 

U Odluci o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 04/15, 12/15, 29/16, 

11/18, 27/18, 35/18 i 8/19) u stavku 1. članka 39. V. Glave Prekršajne odredbe brišu se  točke 8, 9, 10, 11, 

12 i 13, a dosadašnje točke 14, 15, 16 i 17 postaju točke  8, 9, 10 i 11. 

 

Članak 4. 

U Odluci o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 04/15, 12/15, 29/16, 

11/18, 27/18, 35/18 i 8/19) brišu su se članci 27, 28, 29, 30 i 31. te članak 40. VI. Glave prijelazne i 

završne odredbe.  

 

Dosadašnji članci 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (Glava III. Mjere zaštite , 40. ( Glava IV. Financiranje), 

41 (Glava IV. Nadzor), 39. ( V. Prekršajne odredbe), 41. (VI. Prijelazne i završne odredbe), postaju članci 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 

 

Članak 5. 

U Odluci o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 04/15, 12/15, 29/16, 

11/18, 27/18, 35/18 i 8/19) ispravlja se pogreška u numeraciji glava IV, V i VI, pa iste sada glase: 

 

Glava IV Financiranje, Glava V. Nadzor, Glava VI. Prekršajne odredbe, Glava VII. Prijelazne i završne 

odredbe. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka o VII. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Službenom glasniku općine Podstrana. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01        Predsjednik 

URBROJ: 2181/02-1-20-15                Općinskog vijeća: 

Podstrana, 16. ožujka 2020. godine       prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin  
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (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, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 

30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana “ broj 02/18), Općinsko vijeće Općine 

Podstrana na 31. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

o utvrđivanju prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta 

i uvjetima prekopa nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene 

na području općine Podstrana 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se uvjeti prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta, prekopa nerazvrstanih 

cesta i drugih površina javne namjene, način podnošenja zahtjeva i izdavanje rješenja, način obračuna i 

plaćanja naknade, uvjeti kod izvođenja radova i nadzor koji se odnosi na prekomjernu uporabu 

nerazvrstanih cesta i prekop nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene na području općine 

Podstrana. 

 

Članak 2. 

Za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta te prekop nerazvrstanih cesta i drugih površina javne 

namjene plaća se naknada Općini Podstrana. 

 

Članak 3. 

O prekomjernoj uporabi nerazvrstanih cesta te prekopu nerazvrstanih cesta i drugih površina javne 

namjene odlučuje se rješenjem koje donosi upravni odjel nadležan za komunalne poslove, temeljem 

zahtjeva fizičke ili pravne osobe u obavljanju čije djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe odnosno 

prekopa. 

 

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se najmanje 8 (osam) dana prije planiranog početka prekomjerne 

uporabe odnosno prekopa. 

 

Ukoliko fizička ili pravna osoba u obavljanju čije djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe odnosno 

prekopa ne podnese zahtjev u roku iz prethodnog stavka, a nadležno upravno tijelo utvrdi da se obavljaju 

djelatnosti za koje se trebao podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovog članka i da zahtjev nije podnesen, donijet 

će rješenje po službenoj dužnosti. 

 

II. PREKOMJERNA UPORABA 

 

Članak 4. 

Prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste podrazumijeva njenu uporabu teškim i srednje teškim vozilima 

ukupne mase veće od 7,5 tona, koja nastaje kao posljedica obavljanja djelatnosti fizičkih i pravnih osoba 

izvođenja građevinskih radova. 

 

 

Ukupna masa je masa vozila zajedno sa masom tereta koji se prevozi na vozilu, uključujući i masu osoba 

koje se nalaze na vozilu te masu priključnog vozila s teretom ako je ono dodano vučnom vozilu. 

Članak 5. 

Ako će nerazvrstana cesta biti izložena prekomjernoj uporabi iz članka 4. ove Odluke, pravne ili fizičke 

osobe u svezi s čijom će djelatnošću doći do njene prekomjerne uporabe dužne su nadležnom tijelu Općine 

Podstrana podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste u 

roku iz članka 3. ove Odluke te platiti naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.  

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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Članak 6. 

Zahtjev za prekomjernu uporabu mora sadržavati kratak opis djelatnosti, podatke iz glavnog projekta 

(iskazani obračunski obujam građevine ovjereno po ovlaštenom projektantu) te podatke o odgovornoj osobi 

investitora i izvođača (ime i prezime odnosno naziv, OIB, adresa prebivališta odnosno sjedišta te kontakt 

broj). 

 

Članak 7. 

Naknada za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste iznosi 25,00 kuna po 1 m3 obračunskog obujma 

novogradnje, rekonstruirane ili zamjenske građevine. 

 

Članak 8. 

Visina naknade za prekomjernu uporabu utvrđuje se rješenjem iz članka 3. ove Odluke, a rok za plaćanje 

naknade iznosi 15 dana od zaprimanja rješenja.  

 

III. PREKOP NERAZVRSTANE CESTE I DRUGIH POVRŠINA JAVNE NAMJENE 

 

Članak 9. 

Pod prekopom nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene podrazumijeva se izvođenje radova 

popravka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja za koje nije potreban akt za 

građenje, radi priključenja na te instalacije i uređaje, te za hitne intervencije, koji se sastoje od razbijanja i 

uklanjanja kolničke konstrukcije, iskopa rova, zatrpavanje rova u slojevima te izrade kolničke konstrukcije 

nakon prekopavanja. 

 

Članak 10. 

Pravna osoba u vezi s čijom djelatnošću će doći do prekopa nerazvrstane ceste ili druge površine javne 

namjene (dalje u Odluci: investitor) dužna je nadležnom tijelu općine Podstrana podnijeti zahtjev za 

odobrenje prekopa u roku iz članka 3. ove Odluke. 

 

Zahtjev za prekop sadrži sljedeće: 

- razlog prekopa 

- prikaz trase koja se planira prekapati i zauzeti radi prekopa, prikazana na kopiji katastarskog plana, 

ortofoto snimci ili u digitalnom obliku, sa iskazom dužine prekopa 

- tehničko rješenje planiranog zahvata ( tehnički opis, poprečni presjeci, detalji izrade kolničke 

konstrukcije) i stručni nadzor 

- projekt privremene prometne regulacije 

- trajanje prekopa  

- podaci o odgovornoj osobi investitora i izvođača ( ime i prezime odnosno naziv, OIB, adresa, kontakt 

broj) 

 

Članak 11. 

Za prekop nerazvrstane ceste odnosno druge površine javne namjene plaća se naknada koja iznosi: 

- prekop na nerazvrstanoj cesti i drugoj površini javne namjene sa asfaltnim zastorom – 50 kn/m1 rova 

po danu zauzeća prekopom 

- prekop na ostalim nerazvrstanim cestama i površinama javne namjene – 30 kn/m1 po danu zauzeća 

prekopom 

 

Članak 12. 

Rješenje o odobrenju prekopa sadrži: 

− mjesto i vrijeme izvođenja radova na prekopavanju, 

− suglasnost na privremenu regulaciju prometa, 

− tehničke uvjete izvođenja radova i sanacije prekopa, 

− mjere zaštite sudionika u prometu, 

− druge bitne elemente koji utječu na uređenu zelenu površinu zahvaćenu prekopavanjem nerazvrstane 
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ceste, na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja,  

− iznos naknade za prekopavanje,  

− obvezu plaćanje naknade u roku od 15 dana od zaprimanja rješenja, 

− obavijest investitoru kako je obvezan najmanje tri dana prije početka obavljanja radova prekopavanja 

o istom izvijestiti nadležni upravni odjel i druge subjekte navedene u rješenju kojim se izdaje 

odobrenje za prekopavanje, 

− obavijest investitoru da je dužan odmah po završetku radova prekopavanja s nadležnim upravnim 

odjelom izvršiti primopredaju izvedenih radova sanacije prekopa 

− obavijest investitoru kako je obvezan po nalogu nadležnog upravnog odjela otkloniti utvrđene 

nedostatke na mjestu prekopavanja uz napomenu kako će, ako se investitor ogluši na nalog nadležnog 

upravnog odjela, isti biti otklonjeni o trošku investitora. 

 

Članak 13. 

Investitor je dužan odmah po završetku radova sanacije prekopa o istom obavijestiti nadležno upravno 

tijelo te pristupiti primopredaji izvedenih radova sanacije prekopa. 

 

Ukoliko nadležni upravni odjel utvrdi kako radovi nisu izvršeni kvalitetno, u određenom roku ili u skladu 

s pravilima struke i propisima kojima je regulirana navedena djelatnost, kao i u slučaju da se u roku od 1 

godine od izvršene sanacije prekopa utvrde nedostaci izvedenih radova, upravni odjel će naložiti investitoru 

otklanjanje utvrđenih nedostataka. Ukoliko utvrđeni nedostaci ne budu otklonjeni u ostavljenom roku, isti 

će biti otklonjeni o trošku investitora, na temelju jediničnih cijena iz troškovnika fizičke ili pravne osobe 

koja s Općinom Podstrana ima sklopljen ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta i drugih javnoprometnih 

površina. 

 

Članak 14. 

Nerazvrstana cesta koja se zauzima ili prekopava mora se dovesti u prvobitno stanje. 

 

Ako je zbog uzdužnoga zauzimanja ili prekopavanja nerazvrstane ceste oštećeno do jedne trećine širine 

ceste, dovođenjem u prvobitno stanje smatra se sanacija oštećenja u cijeloj dužini i najmanje 1 (jedan) 

metar lijevo i desno od rubova rova. 

 

Ako je zbog uzdužnog zauzimanja ili prekopavanja nerazvrstane ceste oštećeno više od jedne trećine 

širine kolnika, pločnika ili druge prometne površine, dovođenjem u prvobitno stanje smatra se sanacija 

polovice širine kolnika, pločnika ili druge prometne površine. 

Ako je zbog poprečnoga zauzimanja ili prekopavanja oštećeno do polovice širine kolnika, pločnika ili 

drugog dijela nerazvrstane ceste, dovođenjem u prvotno stanje smatra se sanacija cijele širine kolnika, 

pločnika, tj. drugog  dijela nerazvrstane ceste. 

 

Sanacijom poprečnoga zauzimanja ili prekopavanja nerazvrstane ceste smatra se i uređenje površine dva 

(2) metra lijevo i desno od rubova iskopa. 

    

Članak 15. 

Obveza uspostave, održavanja, nadzora i uklanjanja privremene regulacije prometa na mjestu 

prekopavanja usklađuje se sa odredbama pozitivnog propisa kojim je uređena privremena regulacija 

prometa i označavanje te osiguravanje radova na cestama. 

 

Investitor je obvezan postaviti i ukloniti fizičke prepreke kao i odgovarajuće mjere osiguranja otvorenih 

građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm na mjestu izvođenja radova prekopavanja, a sve u skladu sa 

propisima kojima se uređuje izvođenje radova na siguran način.  

 

Investitor je odgovoran za svaku štetu koja nastane trećim osobama uslijed izvođenja radova 

prekopavanja ili zauzimanja nerazvrstane ceste.  
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Članak 16. 

Iznimno od odredbe članka 10. ove Odluke, investitor radova nije obvezan ishoditi od nadležnog 

upravnog odjela prethodno pisano odobrenje za prekop nerazvrstane ceste i druge površine javne namjene, 

uslijed oštećenja na uređajima i instalacijama ugrađenim u nerazvrstanu cestu odnosno površinu javne 

namjene (npr. pucanje cijevi u vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži ili oštećenje instalacija na električnoj, 

telefonskoj i drugoj mreži), kojima je neposredno ugrožena sigurnost prometa odnosno život i zdravlje 

građana ili bi mogla nastati veća gospodarska šteta (hitne intervencije). 

 

Investitor radova iz stavka 1. ovoga članka obvezan je mjesto izvođenja radova označiti privremenom 

prometnom signalizacijom, te o potrebi obavljanja radova obavijestiti nadležni upravni odjel u roku od 

jednog dana od dana početka izvođenja radova te podnijeti zahtjev za odobrenje prekopavanja nerazvrstane 

ceste. Ovi radovi moraju se izvoditi bez prekida i bez obzira na redovito radno vrijeme, doba dana i 

vremenske prilike.  

Članak 17. 

Nadležni upravni odjel vodi očevidnik o izdanim odobrenjima za prekopavanje nerazvrstanih cesta i 

drugih površina javne namjene. 

 

IV. IZUZEĆA OD PLAĆANJA 

 

Članak 18. 

Naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste te naknadu za prekop nerazvrstane ceste i drugih 

površina javne namjene, a uz obvezu pridržavanja tehničkih uvjeta sanacije prekopa iz ove Odluke te 

posebnih uvjeta sanacije temeljem rješenja nadležnog upravnog odjela, ne plaćaju: 

1. pravne i fizičke osobe u obavljanju svojih djelatnosti kada izvode radove koje temeljem ugovora 

financira ili sufinancira Općina Podstrana ili izvode radove od interesa za Općinu Podstrana 

2. pravne osobe prilikom izvođenja radova temeljem pravomoćnog akta za gradnju koji su od interesa za 

Općinu Podstrana i kojima se grade ili rekonstruiraju objekti i uređaji komunalne infrastrukture 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 19. 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo Općine Podstrana. 

Članak 20. 

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

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01        Predsjednik 

URBROJ: 2181/02-1-20-16                Općinskog vijeća: 

Podstrana, 16. ožujka 2020. godine       prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin  
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/2018) 

Općinsko vijeće Općine Podstrana na 31. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju plaćanja troškova priključka električne energije 

 

 

Članak 1. 

Podnositelju zamolbe Željku Jovanoviću, Don Petra Cara 100, Podstrana, Općina Podstrana podmiriti će 

troškove priključka električne energije za obiteljsku kuću na adresi Ulica don Petra Cara 100, Podstrana. 

 

Članak 2. 

Iznos iz članka 1. ove Odluke namiriti će se iz općih prihoda proračuna Općine Podstrana. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01        Predsjednik 

URBROJ: 2181/02-1-20-17                Općinskog vijeća: 

Podstrana, 16. ožujka 2020. godine       prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin  
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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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

S A D R Ž A J 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

1. Odluka o izlučivanju registraturnog gradiva Općine Podstrana kojem su istekli rokovi čuvanja 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

1. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste 

grupe birača u Općinskom vijeću Općine Podstrana za 2020. godinu 

2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog 

zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana 

3. I. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

4.  Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na 

javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Podstrana 

5. Zaključak o usvajanji Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Podstrana u 2019. godini 

6. Odluka o stavljanju izvan snage detaljnog plana uređenja dijela područja OŠ Strožanac 

7. Odluka o kupnji idealnih dijelova nekretnina oznake čst.zem. 2715 i 2716, k.o. Donja Podstrana 

8. Odluka o kupnji idealnih dijelova nekretnina oznake čst.zem. 2835 i 2837/2, k.o. Donja Podstrana 

9. Odluka o kupnji idealnog dijela nekretnine oznake čst.zem. 2837/1, k.o. Donja Podstrana 

10. Odluka o kupnji nekretnine oznake čst.zem. 2844, k.o. Donja Podstrana 

11. Odluka o kupnji nekretnine oznake čst.zem. 4276, k.o. Donja Podstrana 

12. Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa 

13. Odluka o VII. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

14. Odluka o utvrđivanju prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta i uvjetima prekopa nerazvrstanih 

cesta i drugih površina javne namjene na području općine Podstrana 

15. Odluka o prihvaćanju plaćanja troškova priključka električne energije Željku Jovanoviću 

 

 


