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Na temelju članka 35. stavka 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ( «Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), i 
Statuta Općine Podgora čl.32 ( Glasnik Općine Podgora br5/2009), Općinsko vijeće Općine 
Podgora na 5. sjednici održanoj 03. prosinca 2009. godine, donijelo je 

 
 
 
 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE PODGORA 
 
 

čl.1 
 

-čl.32. st.1 točka 16 se mijenja i sada glasi: 
-osniva i bira članove radnih tijela vijeća te imenuje i razrješuje druge osobe određene 
zakonom ili drugim propisom  

 
-čl.32 st1. točka 17 se briše 
 
-čl.32 st2. se briše 
 
 

čl.2 
 

 Čl.39 st.1 točka 7. se mijenja i glasi: 
-prihvatiti se članstva u radnim tijelima u koje ga izabere Općinsko vijeće 
 
 
 

čl.3 
 

Briše se točka 4. čl. 42 st1. 
 
 
 

čl.4 
 

u čl. 46. st.3 iza točke 17 dodaje se točka 18 koja glasi: 
- odlučuje o pokroviteljstvu društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge 
manifestacije od značaja za Općinu Podgora. 

 
Dosadašnja točka 18 čl 46. st 3 postaje točka 19 
 



 
čl5 

 
Ove Izmjene i dopune Statuta objavit će se u Glasniku Općine Podgora, a stupaju na snagu 
osmog dana od dana objave. 
 
 Klasa:  021-05/09-01/900 
Ur.broj: 2147/05-09/1   
 
Podgora, 03. prosinca 2009.                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                             Stjepan Vela, v.r.  
  
 
 



 
Na temelju članka 33. zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08 i 36/09) i 
članka 19. i 55. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora broj 03/01 i 01/06) 
Općinsko vijeće Općine Podgora na 5. sjednici održanoj 03. prosinca 2009. godine donijelo je 
  
 

 
Izmjene i dopune 

P O S L O V N I K A 
 

Općinskog vijeća Općine Podgora 
 
 

Članak 1. 
Članak 14 se mijenja i sada glasi: 
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju, organiziranju i održavanju sjednice 

Općinskog vijeća  pomaže pročelnik i tajnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za 
Općinsko vijeće.  
 

Članak 2. 
 U članku 19, stavak 2 mijenja se i sada glasi: 
 O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih 
radnih tijela, obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog vijeća.  
 

Članak 3. 
 Članak 21, stavak 1. mijenja se i sada glasi: 
Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika i izvjestitelj(i) prisustvuju sjednicama 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 4. 
 Članak 23 mijenja se i sada glasi: 
 O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela 
Općinskog vijeća izvješćuju Općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije 3 dana prije 
održavanja sjednice. 
 

Članak 5. 
U članku 30 stavak 3. se mijenja i sada glasi: 
Predlagatelj akta, odnosno njegov predstavnik (izvjestitelj) može na početku rasprave 

podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga. 
U stavku 4. iza riječi predlagatelj dodaje se: 
, odnosno njegov predstavnik (izvjestitelj) 
 

Članak 6. 
 U članku 33, stavak 2. mijenja se i sada glasi: 
 Ako se prijedlogom općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu 
podnositi samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.  
 

Članak 7. 
 U članku 45, stavak 2. se mijenja i sada glasi: 



Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća na kraju sjednice, kao zadnja točka 
dnevnog reda. 
 

Članak 8. 
 Članak 83. se mijenja i sada glasi: 
Sjednice Općinskog vijeća mogu se tonski snimati, a tonske snimke čuva upravno tijelo 
Općine Podgora. 
Upravno tijelo Općine Podgora je dužno omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša 
tonski snimak sjednice, ukoliko je evidentirano da je ista tonski snimana. 
 

Članak 9. 
 Ova odluka objavit će se u Glasniku Općine Podgora, a stupit će na snagu osam dana 
nakon objave. 
 
Klasa:  021-05/09-01-901 
Ur.broj: 2147/05-09/1   
 
Podgora, 03. prosinca 2009.                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                             Stjepan Vela, v.r.  
  
 



 
 
 Na temelju članka 110, stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i 
članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 5/09), Općinsko vijeće Općine 
Podgora na svojoj 5. sjednici, dana 03. prosinca 2009. godine  , donijelo je; 
 
 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o izvršenju Proračuna Općine Podgora 

za 2008. godinu 
 

Članak 1. 
 Usvaja se izvješće o izvršenju proračuna za 2008. godinu prema tablici koja je sastavni 
dio ove odluke kako slijedi: 
 
 

 
PRIHODI 
 
Ukupni prihodi – planirano -      8.695.000,00 kn 
Ukupni prihodi – ostvareno -    10.550.775,42 kn 
 
 
 
RASHODI 
 
Ukupni rashodi – planirano -     8.695.000,00 kn 
Ukupni rashodi – ostvareno -   10.415.106,35 kn 
 



 
 
 Na temelju članka 109, stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i 
članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 5/09), Općinsko vijeće Općine 
Podgora na svojoj 5. sjednici, dana 03. prosinca 2009. godine  , donijelo je; 
 
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o izvršenju Proračuna Općine Podgora 

za 2009. godinu 
 

Članak 1. 
 Usvaja se polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2009. godinu prema tablici 
koja je sastavni dio ove odluke kako slijedi: 

 
 
 

 
PRIHODI 
 
Ukupni prihodi – planirano (35%) -      3.234.350,00 kn 
Ukupni prihodi – ostvareno -     2.130.686,98 kn 
 
 
 
RASHODI 
 
Ukupni rashodi – planirano (35%) -     3.234.350,00 kn 
Ukupni rashodi – ostvareno -     2.749.079,90 kn 
 



 
 
 Na temelju članka 34. st3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br 10/97, 
107/07) i članka 32 Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝,broj 5/09) , Općinsko 
viječe Općine Podgora na svojoj 5. sjednici održanoj 03. prosinca 2009. godine, donijelo je: 
 
 
 
 
 

Odluka 
O razrješenju jednog člana  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

«Morski konjić» Podgora 
 
 
 

članak 1. 
 Razrješava se član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Morski konjić» Podgora: 

 
1. Momir Sumić, vijećnik 

 
 

Članak 2. 
                  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena  u ˝Glasniku 
Općine Podgora˝. 
 

 
 

Klasa:  021-05/09-01-903 
Ur.broj: 2147/05-09/1   
 
Podgora, 03. prosinca 2009.                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                             Stjepan Vela, v.r.  
  

 
 



 
 
Na temelju članka 34. st3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br 10/97, 

107/07) i članka 32 Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝,broj 5/09) , Općinsko 
viječe Općine Podgora na svojoj 5. sjednici održanoj 03. prosinca 2009. godine, donijelo je: 
 
 
 

Odluka 
O imenovanju jednog člana  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

«Morski konjić» Podgora 
 
 
 

članak 1. 
 Imenuje se član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Morski konjić» Podgora; 
 

1. Nenad Glučina, vijećnik 
 

članak 2. 
 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u Glasniku Općine 
Podgora. 
 
 
Klasa:  021-05/09-01-904 
Ur.broj: 2147/05-09/1   
 
Podgora, 03. prosinca 2009.                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                             Stjepan Vela, v.r.  
  



 
 
 Na temelju članka 38 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), i članka 45 
Statuta Općine Podgora ( Glasnik Općine Podgora br5/2009), Općinsko vijeće Općine 
Podgora na 5. sjednici održanoj dana 03. prosinca 2009. godine, donijelo je 
 

Odluka 
o osnivanju komisije za komunalno gospodarstvo 

 
 

 
                                                         članak 1. 
Komisija za komunalno gospodarstvo, (u daljnjem tekstu Komisija), se osniva radi 

proučavanja i razmatranja pitanja iz djelokruga komunalnog gospodarstva, pripreme 
prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga iz područja: 
 

- izrada prijedloga organizacije i kadrovske strukture komunalne službe 
- prijedlog plana rada komunalne službe, radno vrijeme, dežurstva, rad za vrijeme 

turističke sezone 
- izrada prijedloga izmjena Odluke o komunalnom redu u svrhu poboljšanja načina 

upravljanja javno prometnim površinama 
- izrada prijedloga plana upravljanja javnim površinama 
- izrada prijedloga odluke o kriterijima za davanje na korištenje javnih površina na 

području općine Podgora 
- javno oglašavanje poziva za podnošenje zahtijeva za davanje na korištenje javnih 

površina te izrada prijedloga odluke o davanju na korištenje javnih površina 
- izrada prijedloga odluke o davanju na korištenje javnih površina za obavljanje 

ugostiteljske djelatnosti, sukladno odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i 
Odluci o komunalnom redu 

- izrada prijedloga odluke o davanju na korištenje javnih površina za obavljanje 
trgovinske djelatnosti, sukladno odredbama Zakona o trgovini i Odluci o 
komunalnom redu 

- izrada prijedloga izmjena Odluke o općinskim porezima – predlaže visinu poreza 
na korištenje javnih površina 

- izrađuje prijedloge Odluke o uređenju prometa 
- izrađuje prijedloge odluka o radu parkirališta na području Općine Podgora 
- predlaže donošenje odluke o načinu i rokovima te oslobađanju, odnosno 

umanjenju iznosa  plaćanja komunalnog doprinosa 
- predlaganje rješenja problema vezanih uz javnu rasvjetu 
- predlaganje donošenja odluke o početku postupka javne nabave iz svog djelokruga 

rada 
- razmatra da li su pojedinačni zahtjevi fizičkih i pravnih osoba u svezi otkupa 

općinskog zemljišta u skladu s pozitivnim zakonskim propisima 
- izrada prijedloga davanja suglasnosti za priključenje građevina i poljoprivrednog 

zemljišta na komunalnu infrastrukturu u skladu s pozitivnim propisima 
- razmatra ostala pitanja na koja ju posebnom odlukom ovlasti Općinsko vijeće 

 
 
 



članak 2. 
 Komisija u skladu s Odlukom o komunalnom redu te kriterijima i planom 
gospodarenja javnim površinama te drugim pozitivnim pravnim propisima, povodom zahtjeva 
fizičkih i pravnih osoba, daje suglasnost, odnosno vrši odabir najpovoljnijeg  korisnika javne 
površine, temeljem čega će Jedinstveni upravni odjel izdati rješenje o korištenju iste javne 
površine.   
 

Članak 3. 
 Ova odluka stupa  na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Glasniku Općine 
Podgora. 
 
 
Klasa:  021-05/09-01-905 
Ur.broj: 2147/05-09/1   
 
Podgora, 03. prosinca 2009.                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                             Stjepan Vela, v.r.  
  

  



 
 

Na temelju članka 45 Statuta Općine Podgora ( Glasnik Općine Podgora br5/2009), 
Općinsko vijeće Općine Podgora na 5. sjednici održanoj dana 03. prosinca 2009. godine , 
donijelo je; 

 
 

Odluka 
O imenovanju članova Komisije za 

Komunalno gospodarstvo 
 
 

Članak 1. 
 U Komisiju za komunalno gospodarstvo imenuju se: 
 

1. Tomislav Urlić, za predsjednika 
2. Nenad Glučina, za potpredsjednika 
3. Ante Lulić, za člana 
4. Nenad Perić, za člana 
5. Stjepan Vela, za člana 

 
Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Glasniku Općine Podgora. 
 
 
Klasa:  021-05/09-01-906 
Ur.broj: 2147/05-09/1   
 
Podgora, 03. prosinca 2009.                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                             Stjepan Vela, v.r.  
  



 
 
Na temelju članka 32. i 41. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 5/09) i 

članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 5 sjednici 
održanoj dana  03. prosinca 2009. godine donijelo je; 
 

ODLUKA 
o razrješenju članova 

Komisije za izbor i imenovanja 
 
 
 

Članak 1.  
 Razrješavaju se članovi komisije za izbor i imenovanje: 
 
 
                       1.     ANTE LULIĆ,                za predsjednika komisije 
 
                       2.     ZORAN BORIĆ,            za člana 
 
                       3.     ZORAN RADONIĆ,      za člana  
 
                       4.     MOMIR SUMIĆ,           za člana  
 
                       5.     MARIJANA LETICA,   za člana 
 

Članak 2. 
 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Glasniku Općine 
Podgora. 
 
 
Klasa:  021-05/09-01-907 
Ur.broj: 2147/05-09/1   
 
Podgora, 03. prosinca 2009.                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                             Stjepan Vela, v.r.  
  

 



 
Na temelju članka 32. i 41. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 5/09) i 

članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 5. 
sjednici održanoj dana 03. prosinca 2009. godine donijelo je; 
 

ODLUKA 
o imenovanju članova 

Komisije za izbor i imenovanja 
 
 
 

Članak 1 
 Imenuju se članovi Komisije za izbor i imenovanje: 
 
 
                       1.     ANTE LULIĆ,                za predsjednika komisije 
 
                       2.     ZORAN BORIĆ,            za člana  
 
                       5.     MARIJANA LETICA,   za člana  
 

Članak 2. 
 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Glasniku Općine 
Podgora. 
 
Klasa:  021-05/09-01-908 
Ur.broj: 2147/05-09/1   
 
Podgora, 03. prosinca 2009.                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                             Stjepan Vela, v.r.  
  

 



 
               Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br. 174/04 i  
79/07), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(«Narodne novine», br. 40/08 i 44/08), te članka 32. Statuta Općine Podgora («Glasnik 
Općine Podgora», br. 5/09)  Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 5. sjednici  održanoj   
03. porosinca 2009. godine, donijelo je 
 
 

          O D L  U  K  U 
                                          O izmjenama i dopunama Odluke 

o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
Općine Podgora 

 
Članak 1. 

                U članku 2. dodaje se : 
-u točci 6. iza riječi predstavnik Policijske postaje Makarska, Ante Jurčević 
-u točci 7. iza riječi liječnik iz zdravstvene ustanove, Sanja Štenger 
 

članak 2. 
                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine 
Podgora. 
 
 
Klasa:  021-05/09-01-909 
Ur.broj: 2147/05-09/1   
 
Podgora, 03. prosinca 2009.                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                             Stjepan Vela, v.r.  
  
 
 



 

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 15. i 32. Statuta 
Općine Podgora ( Glasnik Općine Podgora 5/09 ), Općinsko vijeće Općine Podgora, na 5. 
sjednici, 03. prosinaca  2009., donijelo je 

  

ODLUKU 

o pomoći za opremu novorođenog djeteta 

Članak 1. 

Ovom se odlukom uređuju uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za 
opremu novorođenog djeteta, koju u okviru Programa pronatalitetne politike Općine Podgora, 
osigurava Općina Podgora te visina pomoći i postupak njezina ostvarivanja. 

Pomoć za opremu novorođenog djeteta je novčani iznos na koji imaju pravo roditelji. 

Članak 2.  

Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta mogu ostvariti roditelji i samohrani 
roditelji za djecu rođenu od 1. siječnja 2009. godine uz slijedeće uvjete: 

-   da su državljani Republike Hrvatske 

- da jedan od roditelja ima neprekidno prebivalište na teritoriji Općine Podgora 
najmanje pet godina prije rođenja toga djeteta i koji, nakon rođenja toga djeteta i u vrijeme 
podnošenja zahtjeva, prebiva na teritoriju Općine Podgora. 

Visina novčanog iznosa pomoći za opremu novorođenog djeteta ovisi o broju 
malodobne djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu. 

U broj malodobne djece ubrajaju se i malodobna djeca roditelja podnositelja zahtjeva 
rođena prije 1. siječnja 2009. godine. 

Pomoć za opremu novorođenoga prvog i drugog djeteta roditelju podnositelju zahtjeva 
pripada u jednokratnom iznosu. 

Pomoć za opremu novorođenoga trećeg djeteta roditelju podnositelju zahtjeva pripada 
godišnje, u razdoblju od tri kalendarske godine. 

Pomoć za opremu novorođenoga četvrtog i svakoga daljnjeg djeteta roditelju 
podnositelju zahtjeva pripada godišnje, u razdoblju od šest kalendarskih godina. 

 



Članak 3.  

Sredstva pomoći za opremu novorođenog djeteta osiguravaju se u proračunu Općine 
Podgora. 

Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta iznosi: 

- za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 2.000,00 kuna jednokratno; 

- za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 4.000,00 kuna jednokratno; 

- za treće dijete roditelja podnositelja zahtjeva 4.000,00 kuna godišnje, u razdoblju od 
tri kalendarske godine 

- za četvrto i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 4.000,00 kuna 
godišnje, u razdoblju od šest kalendarskih godina 

Sredstva pomoći za opremu novorođenog djeteta iz stavka 2. alineja 1. i 2. ovoga 
članka isplatit će se u roku od 30 dana od odlučivanja o zahtjevu. 

Sredstva pomoći za opremu novorođenog djeteta iz stavka 2. alineje 3. ovoga članka 
isplaćivat će se godišnje, u razdoblju od tri kalendarske godine, uz uvjet da roditelji za 
vrijeme primanja pomoći prebivaju na teritoriju Općine Podgora. 

Sredstva pomoći za opremu novorođenog djeteta iz stavka 2. alineje 4. ovoga članka 
isplaćivat će se godišnje, u razdoblju od šest kalendarskih godina, uz uvjet da roditelji za 
vrijeme primanja pomoći prebivaju na teritoriju Općine Podgora. 

Članak 4  

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta podnosi se u 
Uredu Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora (u daljnjem tekstu: Ured), u 
roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev, iznimno za godinu 
donošenja odluke do kraja godine donošenja odluke. 

Uz zahtjev se moraju priložiti dokaz o državljanstvu obaju roditelja, dokaz o 
prebivalištu roditelja podnositelja zahtjeva, presliku rodnog lista djeteta, dokaz o broju 
malodobne djece podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu i dokaz o 
njihovu prebivalištu, te presliku žiro računa podnositelja zahtjeva Ured, prema potrebi, može 
zahtijevati i druge dokaze. 

Ured odlučuje o pravu na pomoć za opremu novorođenog djeteta i o njezinu iznosu na 
temelju dokaza, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

Članak 5.  

Pravo na pomoć za opremu novorođenoga trećeg djeteta prestaje : 

-  isplatom trećeg obroka; 



- posljednjeg dana u mjesecu nakon odjave prebivališta roditelja, odnosno djeteta za 
koje je podnesen zahtjev, o čemu će se odlučivati po službenoj dužnosti. 

Pravo na pomoć za opremu novorođenoga četvrtog  i svakog daljnjeg djeteta prestaje : 

- isplatom šestog obroka; 

- posljednjeg dana u mjesecu nakon odjave prebivališta roditelja, odnosno djeteta za 
koje je podnesen zahtjev, o čemu će se odlučivati po službenoj dužnosti. 

Korisnik prava na pomoć za opremu novorođenoga trećeg, četvrtog i svakoga daljnjeg 
djeteta dužan  je, u  roku od 15 dana, prijaviti Uredu svaku promjenu činjenica koje utječu na 
daljnje ostvarivanje prava. 

Korisnik prava dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose iz članka 3. 
stavka 2. alineje 3. i 4.ove odluke u roku koji odredi Ured. U suprotnome, Ured će povrat 
nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.  

Članak 6.  

Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja Ured.  

Članak 7.  

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 01.siječnja 2009. i bit 
će objavljena u Glasniku Općine Podgora, na web stranici Općine Podgora i Oglasnoj ploči 
Općine Podgora . 

  
Klasa:  021-05/09-01-911 
Ur.broj: 2147/05-09/1   
 
Podgora, 03. prosinca 2009.                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                             Stjepan Vela, v.r.  
  
 

 



 
 Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 

novine“, broj 172/03) i članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 5/09), 
Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 5. sjednici održanoj 3. prosinca 2009. godine, 
donijelo je  

PRAVILNIK 

o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu  

tijela Općine Podgora  
 
 
I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1.  
Ovim se Pravilnikom u cilju osiguravanja javnosti rada Općinskog vijeća, načelnika, 

upravnih odjela, ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač Općina Podgora (u 
daljnjem tekstu: tijela Općine), a u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, 
utvrđuje postupak ostvarenja prava neposrednog uvida javnosti u rad tijela Općine Podgore 

.  
II. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA  

 
Članak 2. 

  
Tijela Općine Podgora pristup informacijama omogućavaju:  
1. Objavljivanjem akata Općinskog vijeća i načelnika u “Glasniku” – službenom glasilu 

Općine Podgora,  
2. Oglašavanjem u Narodnim novinama natječaja i natječajne dokumentacije za javnu 

nabavu u skladu sa posebnim propisima,  
3. Održavanjem konferencija za tisak i davanjem priopćenja medijima,  
4. Neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev,  
5. Uvidom u dokumente i davanjem preslika dokumenata kao i dostavljanje preslika 

dokumenata koji sadrže traženu informaciju ovlašteniku koji je podnio zahtjev.  
 
III. IZUZECI OD PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA  
 

Članak 3.  
 

Tijela Općine će uskratit pravo na pristup informacijama ako je ona zakonom, općim 
aktima Općine ili ovim Pravilnikom određena kao službena ili druga tajna.  
Službenom ili drugom tajnom smatraju se podaci i dokumenti čije bi priopćavanje ili davanje 
na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno radu Općine ili štetilo interesu i ugledu Općine 
Podgora i korisnika sredstava Općine.  
 

Službenom tajnom smatraju se poglavito:  
 

1. Dokumenti koje tijela Općine proglase službenom tajnom,  
2. Podaci koje tijelo javne vlasti ili druga pravna osoba priopći tijelima Općine kao 

povjerljive,  



3. Dokumenti kojima se određuju mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih 
okolnosti,  

4. Dokumenti koji se odnose na obranu,  
5. Plan fizičkog i tehničkog osiguranja objekta i imovine Općine,  

      6. Druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima 
Općine, drugih tijela javne vlasti, korisnika sredstava Općine odnosno protivno zakonu 
 
 
IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA  
a) Zahtjev  

Članak 4.  
Pravo na pristup informacijama ovlaštenik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pismenog 
zahtjeva službeniku za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.  
O zahtjevu koji je podnesen usmeno sastavit će se zapisnik, a ako je podnesen putem telefona 
ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka.  
 

Članak 5.  
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela Općine kojem se podnosi zahtjev, podatke koji su 
važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe, tvrtku 
odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.  
Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, ali 
može predložiti način na koji će tijelo Općine učiniti informaciju dostupnom.  
 
b) Rokovi  
 

Članak 6.  
Tijela Općine su obvezna u roku od 15 dana od primitka zahtjeva omogućiti podnositelju 
zahtjeva pristup informaciji putem službenika za informiranje.  
Ukoliko je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv pozvat će se podnositelj zahtjeva da ga u roku od 
3 dana ispravi na odgovarajući način, s poukom da će u protivnom zahtjev posebnim 
rješenjem biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.  
 
c) Ustupanje zahtjeva  

 
Članak 7. 

  
Ako tijela Općine ne posjeduju, ne raspolažu ili ne nadziru informaciju, a imaju 

saznanja o nadležnom tijelu, obvezna su bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana računajući 
od dana zaprimanja zahtjeva ustupiti zahtjev nadležnom tijelu koje posjeduje, raspolaže ili 
nadzire informaciju, o čemu će obavijestiti podnositelja.  
 
Produženje rokova 

Članak 8. 
 
Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informacijama iz čl. 6. ovog Pravilnika mogu se 
produžiti do 30 dana ukoliko se : 

1. informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela Općine 
2. Jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija 

 



O produženju rokova u slučajevima iz st.1. ovog članka, uz navođenje razloga zbog kojih je 
rok produžen, podnositelj zahtjeva mora biti obaviješten bez odgode, a najkasnije u roku od 8 
dana. 
 
Postupanje po zahtjevu 

Članak 9. 
 
O prihvaćanju zahtjeva za pristup informacijama sastavlja se službena zabilješka. 
 O odbijanju zahtjeva obavezno se donosi rješenje, i to:  

1. Kad se radi o slučajevima iz članka 3. ovog Pravilnika,  
2. Ukoliko tijelo Općine ne raspolaže, ne nadzire, niti ima saznanja gdje se informacija 

nalazi,  
3. Ukoliko je istom ovlašteniku omogućen pristup istoj informaciji u roku od 60 dana od 
podnošenja zahtjeva. 
 
U slučaju kada je informacija već objavljena, tijela Općine će bez odgode obavijestiti 
podnositelja zahtjeva gdje je, kada i kako tražena informacija objavljena.  
Ukoliko ovlaštenik zatraži ispravku ili dopunu pružene mu informacije na temelju zahtjeva, 
jer smatra da nije točna ili potpuna, donijet će se posebno rješenje o odbijanju zahtjeva, ako se 
smatra da nema temelja za dopunu ili ispravak dane informacije. 
  

Članak 10.  
 

Rješenje o odbacivanju zahtjeva u slučaju iz članka 6. stavak 2. ovog Pravilnika donosi 
službenik za informiranje.  
 
f) Žalba i upravni spor  

Članak 11.  
Protiv Rješenja iz članka 9. ovog Pravilnika podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu 
načelniku Općine Podgora u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja.  
Odluka po žalbi mora se donijeti i dostaviti bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od 
dana podnošenja žalbe.  
Protiv drugostupanjske odluke odnosno konačnog prvostupanjskog rješenja kojim se zahtjev 
odbija, podnositelj zahtjeva može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u 
skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima.  
 
 
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE 
 

Članak 12.  
Poslove u svezi s rješavanjem ostvarivanja prava na pristup informacijama za tijela Općine 
obavlja službenik za informiranje.  
Službenika za informiranje je tajnik Općine Podgora. 
.  
Službenik za informiranje:  

1. Obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva, i to:  
 

• Poziva ovlaštenika da ispravi nepotpun ili nerazumljiv zahtjev,  
• Ustupa zahtjev nadležnom tijelu i o tome obavještava podnositelja,  
• Obavještava podnositelja zahtjeva o produženju roka za dostavu informacije,  



• Sastavlja službenu zabilješku o prihvaćanju zahtjeva za pristup informaciji,  
• Obavještava podnositelja zahtjeva o tome gdje je, kada i kako tražena 

informacija objavljena,  
• Podnosi zahtjev prema ovlašteniku radi naknade stvarnih materijalnih troškova 

nastalih u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.  
 

2. Vodi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na 
pristup informacijama.  

3. Izrađuje nacrte rješenja iz članka 9. ovog Pravilnika.  
4. Obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija na način određen člankom 2. točka 

1. ovog Pravilnika.  
5. Unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su 

sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Općine Podgora.  
6. Osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na 

pristup informaciji.  
7. Obavlja i druge poslove određene ovim Pravilnikom i drugim aktima.  
 

Članak 13.  
Službenik za informiranje dužan je u slučaju dvojbe da li su ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovog 
Pravilnika od načelnika zatražiti prethodni naputak za određen način postupanja.  
 
VI. KATALOG INFORMACIJA  
 
 

Članak 14.  
Općinsko vijeće posebnom će odlukom ustrojiti Katalog informacija koje posjeduju, 
raspolažu ili ih nadziru tijela Općine, a koji sadrži sistematizirani pregled informacija s 
opisom sadržaja, te gdje se isti nalaze.  
 
Odlukom iz st. 1. ovog članka uredit će se pitanje naknade stvarnih materijalnih troškova u 
svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. 
Za vođenje Kataloga informacija zadužen je službenik za informiranje. 
 
ZAVRŠNA ODREDBA 

Članak 15. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavit će su u «Glasniku»- službenom 
glasilu Općine Podgora. 
 
 
Klasa:  021-05/09-01-912 
Ur.broj: 2147/05-09/1   
 
Podgora, 03. prosinca 2009.                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                             Stjepan Vela, v.r.  
  
 
 



 Na temelju članka 32 statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 5/09) i članka 
19. Odluke o grobljima (Glasnik Općine Podora 6/07), Općinsko vijeće Općine Podgora na 
svojoj 5 sjednici održanoj dana  03. prosinca 2009. godine donijelo je ; 
 
 

ZAKLJUČAK 
o visini cijene izgrađene obiteljske grobnice na 

Novom groblju u Podgori 
 

članak 1. 
 Utvrđuje se da Općina Podgora kreće u izgradnju grobnica, tj. proširenje Novog 
groblja u Podgori. 
 

članak 2. 
 Planira se izgradnja 30 grobnica, od toga 10 dvorednih i 20 jednorednih. 
 

članak 3. 
 Temeljem kriterija iz članka 19. Odluke o grobljima (Glasnik Općine Podgora 6/07) 
utvrđuje se da je cijena izgrađenih grobnica po kojima će se prodavati kako slijedi; 
 

1. jednoredne ..................................... 23.000,00 kn 
2. dvoredne.........................................40.000,00 kn 

 
članak 4. 

 Cijenu predmetne grobnice je moguće platiti u dva obroka, na način da se prvi koji 
iznosi polovinu cijene plaća prilkom potpisivanja ugovora o kupnji iste, a druga polovica 
najkasnije do završetka radova. 
 

članak 5. 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Glasniku Općine 

Podgora.  
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 Na temelju članka 32 Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 5/09) 
Općinsko vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj dana 03. prosinca 2009. godine  donosi; 
 
 

ZAKLJUČAK 
o isplati Božićnice umirovljenicima 

 
 
 

Članak 1. 
 Odobrava se isplata Božićnice u iznosu od 100,00kn umirovljenicima s područja 
Općine Podgora. 
 

Članak 2. 
  Pravo na dobivanje Božićnice imaju svi umirovljenici koji ostvaruju mirovinu od 
2.000,00kn ili manju. 
 

Članak 3. 
 Umirovljenici su dužni dokazati visinu mirovine odreskom mirovine, ne starijim od 
šest mjeseci, a identitet osobnom iskaznicom. 
 

Članak 4. 
 Sredstva za isplatu Božićnice vršit će se sa pozicije proračuna Općine Podgora. 
 

Članak 5. 
 Predviđena sredstva isplaćivat će se u prostorijama Općine Podgora u vremenu koje će 
odrediti Načelnik Općine, te će se obavijest o istim terminima isplate oglasiti na oglasnoj 
ploči Općine.   
 
Klasa:  021-05/09-01-914 
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