SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PODSTRANA
Godina XXV II

Podstrana 29. listopad 2020.

Broj 20A/2020

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 30. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 2/18),
Općinsko vijeće Općine Podstrana na 36. sjednici održanoj dana 28. listopada 2020. godine donosi
sljedeću
ODLUKU
O IZBORU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA VIJEĆA
Članak 1.
Tomislav Buljan bira se za zamjenika predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 2.
Ova Odluka će se objaviti u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 021-05/20-01/06

Predsjednik

Urbroj: 2181/02-1-20-3

Općinskog vijeća:

Podstrana, 28. listopada 2020. godine

prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin
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Na temelju članka 23. stavak 4. i članka 35. a u svezi sa člankom 113. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Podstrana
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/2018) Općinsko vijeće Općine Podstrana na 36. sjednici
održanoj dana 28. listopada 2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o davanju Reciklažnog dvorišta Perun na upravljanje trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Split
članak 1.
Općina Podstrana u provedbi projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Perun“ kao vlasnik
reciklažnog dvorišta Perun, uz sufinanciranje bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u
financijskom razdoblju 2014. – 2020, izgradila je reciklažno dvorište na kat. čst.zem. 5735/8, k.o. Gornja
Podstrana.
članak 2.
Ovom Odlukom reciklažno dvorište iz članka 1. ove Odluke daje se na upravljanje trgovačkom društvu
Čistoća d.o.o. Split, Put Mostina 49, OIB: 38812451417 (dalje u tekstu: Upravitelj), kao pravnoj osobi kojoj
je Odlukom o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/18, 13/19 i 30/19)
povjereno obavljanje djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog
otpada i reciklabilnog otpada, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na području Općine
Podstrana.
Reciklažno dvorište daje se Upravitelju na upravljanje bez naknade, za potrebe obavljanja djelatnosti
gospodarenja otpadom.
članak 3.
Upravitelj je dužan organizirati i funkcioniranje reciklažnog dvorišta u skladu sa Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom i pratećim podzakonskim aktima te istim upravljati pažnjom dobrog gospodarstvenika.
Upravitelj je dužan održavati infrastrukturu na reciklažnom dvorištu u skladu sa standardima propisanim
zakonskom regulativom te uvjetima održavanja ugrađene opreme i uređaja, sve s ciljem očuvanja sustava u
uporabnom stanju, te podmirivati sve troškove nastale s osnova korištenja objekta.
članak 4.
Upravitelj je dužan jednom godišnje podnijeti Općini Podstrana izvješće o upravljanju reciklažnim dvorištem.
članak 5.
Općina Podstrana i Upravitelj će sklopiti ugovor o povjeravanju poslova upravljanja reciklažnim dvorištem
kojim će urediti prava i obveze iz predmetnog odnosa.
Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje Ugovora iz prethodnog stavka.
članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Podstrana.
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SADRŽAJ
OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća.
2. Odluka o davanju Reciklažnog dvorišta Perun na upravljanje trgovačkom društvu
Čistoća d.o.o. Split
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