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Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) te članka 32. Statuta 
Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora br. 04/09) Općinsko vijeće Općine Podgora na 29. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine donijelo je  
 
 

ODLUKU 
O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 
 

OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, visina 
komunalnog doprinosa, sadržaj rješenja o komunalnom doprinosu te:  
- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa,  
- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine, za pojedine zone,  
- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,  
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili 
potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,  
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja 
od plaćanja komunalnog doprinosa.  
 

Članak 2. 
 
Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture za:  
- javne površine  
- nerazvrstane ceste  
- groblja i  
- javnu rasvjetu  
 
Komunalni doprinos je prihod Općine Podgora. Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne 
čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor (u daljem tekstu: obveznik 
komunalnog doprinosa).  
Suvlasnici zgrade plaćaju komunalni doprinos razmjerno suvlasničkom dijelu zgrade, 
odnosno veličini njihova posebnog dijela zgrade ili veličini funkcionalne jedinice koju 
koriste, a ukoliko se ne izjasne o navedenom, smatrat će se da su suvlasnici na jednake 
dijelove. 
 
Plaćanjem komunalnog doprinosa obveznik komunalnog doprinosa sudjeluje u podmirenju 
troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture.  
Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade 
objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje 
postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji zemljišta.  
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Članak 3. 
 
Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom 
stanju, osim za pomoćnu zgradu, dužni su po izvršnosti tog rješenja platiti komunalni 
doprinos u skladu s ovom Odlukom. 
Vlasnik posebnog dijela zgrade ne plaća komunalni doprinos za njegov posebni dio koji se 
nalazi u dijelu zgrade koji nije bio predmet ozakonjenja. 
Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade plaćaju komunalni doprinos razmjerno 
suvlasničkom dijelu zgrade, odnosno veličini njihova posebnog dijela zgrade ili veličini 
funkcionalne jedinice koju koriste, a ukoliko se ne izjasne o navedenom, smatrat će se da su 
suvlasnici na jednake dijelove. 
 
PODRUČJA ZONA 

 
Članak 4. 

 
U Općini Podgora utvrđuju se jedna zona za plaćanje komunalnog doprinosa i to: 
 I. zona- sva naselja u mjestima Podgora, Drašnice, Igrane i Živogošće. 
 
  
JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA  
 

Članak 5. 
 
Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) 
građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja 
nove građevine ili kad se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos 
obračunava se na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.  
 

Članak 6. 
 
Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture i po pojedinim zonama, određena po m3 građevine kako slijedi:  
I. zona ukupno 135,00 kuna odnosno za:  
- javne površine 54,00 kn  
- nerazvrstane ceste 45,00 kn  
- groblje 9,00 kn  
- javna rasvjeta 27,00 kn  
 

Članak 7. 
 
Komunalni doprinos za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine 
obračunava se po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost 
komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka 
jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevine u toj zoni.  
Komunalni doprinos za vodove (infrastrukturne građevine namijenjene za prijenos struje, 
transport energenata, vode, otpadne vode i telekomunikacijskih signala, uključivo dalekovode, 
plinovode, vodovode) obračunava se po metru dužnom građevine, pri čemu je jedinična 
vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po metru izražena u kunama jednaka jediničnoj 
vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevine.  
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RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU  
 

Članak 8. 
 

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel na temelju Odluke o 
komunalnom doprinosu, u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj 
dužnosti.  
 

Članak 9. 
 
Rješenje iz članka 8. ove Odluke obvezno sadržava:  
- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik komunalnog doprinosa dužan platiti,  
- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,  
- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,  
- popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina Podgora izgraditi u skladu 
s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
- obvezu Općine Podgora o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. ovog članka i ostvareni priliv sredstava.  
 

Članak 10. 
 
Obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost Općinskog načelnika i sam snositi 
troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, i u tom 
slučaju ti troškovi se priznaju u iznos komunalnog doprinosa, a pod uvjetima utvrđenim 
pisanim ugovorom s Općinom Podgora. 
  

Članak 11. 
 
Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora 
na način i u postupku uređenim propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno 
dobit.  
 
NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA  
 

Članak 12. 
 
Komunalni doprinos plaća se po konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.  
Komunalni doprinos plaća se odjednom.  
Iznimno, rješenjem o komunalnom doprinosu obvezniku se, na njegov pisani zahtjev i za 
izgradnju objekata propisanih ovom odlukom može odobriti obročna otplata.  
Obročna otplata komunalnog doprinosa može biti odobrena obvezniku komunalnog 
doprinosa, fizičkoj osobi koja gradi zgradu stambene namjene.  
Iznos prvog obroka kod obročne otplate ne može biti niži od 30% od utvrđenog iznosa 
komunalnog doprinosa, a plaća se u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o obračunu 
doprinosa. Preostali dio komunalnog doprinosa plaća se u jednakim tromjesečnim obrocima 
tijekom najviše pet godina, prema otplatnom planu kojeg na zahtjev obveznika izrađuje i 
izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora.  
Na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća za 
neplaćene javne prihode. 
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Kao osiguranje plaćanja obveznik uručuje javnobilježnički ovjerenu bjanko zadužnicu.  
Obročna otplata komunalnog doprinosa biti će odobrena i obvezniku plaćanja komunalnog 
doprinosa za već izgrađene stambene zgrade ili dijelove zgrade za koje se izdaje rješenje o 
izvedenom stanju, s tim da se tom obvezniku odobrava, ako to pismeno zatraži, odgoda 
plaćanja doprinosa, odnosno odgoda početka njegova plaćanja u slučaju obročne otplate, za 
godinu dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. Obročna otplata bit će 
odobrena uz uvjete iz ovog članka.  
Ako obveznik komunalnog doprinosa kojemu se izdaje rješenje o izvedenom stanju 
komunalni doprinos plati odjednom, plaća ga uz popust od 20%. Pravo na popust obveznik 
komunalnog doprinosa ima ako iznos komunalnog doprinosa plati u roku od 15 dana od dana 
izvršnosti rješenja. Ako obveznik komunalnog doprinosa u roku iz prethodnog stavka ovoga 
članka ne uplati smanjeni iznos komunalnog doprinosa, dužan je odjednom platiti puni iznos 
komunalnog doprinosa, koji dospijeva šesnaestog dana od dana izvršnosti rješenja.
 
 
DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG 
DOPRINOSA  
 

Članak 13. 
 
Obvezniku, fizičkoj osobi koja gradi zgradu stambene namjene do 400 m2 odobrava se popust 
od 70% na iznos komunalnog doprinosa obračunatog za 600 m3 zgrade, dok se za ostatak 
obujma obračunava puni iznos doprinosa.  
 
Kod nezakonite zgrade za koju se izdaje rješenje o izvedenom stanju, a pod uvjetom da je 
evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave 
(DGU) izrađene na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 
2011. godine i ako je zgrada izgrađena u svrhu stambene namjene, komunalni se doprinos kod 
izdavanja rješenja o izvedenom stanju plaća uz popust od 80% na 1000 m3 od ukupnog 
obujma građevine, dok se za ostatak obujma plaća 50% iznosa doprinosa.  
 

Članak 14. 
 
Ukoliko investitor raspolaže potvrdom o evidenciji građevine u katastarskoj evidenciji prije 
15. veljače 1968. godine, uvjerenjem o vremenu građenja građevine, građevinskom 
dozvolom, drugim aktom za građenje ( npr. tzv. potresna dozvola), ili dokazom o uplati 
komunalnog doprinosa temeljem navedenih isprava, sličnom ispravom (npr. ugovorom o 
učešću u troškovima uređenja građevinskog zemljišta), komunalni doprinos će se obračunati 
samo na razliku u obujmu u odnosu na izračunati obujam na temelju navedenih isprava, a u 
slučaju tzv. potresnih dozvola odbit će se obujam od najviše 600 m3. 
 

Članak 15. 
 
U slučaju da je obveznik odustao i nije započeo izgradnju građevine, nakon isteka roka 
važenja akta temeljem kojeg se odobrava građenje, ima pravo na povrat komunalnog 
doprinosa. 
Općina Podgora će obvezniku izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa ako je 
pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela odbijen ili odbačen zahtjev za izdavanje akta na 
temelju kojeg može graditi. 
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Općina Podgora će obvezniku izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa ako je 
obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg može graditi. 
Uz pisani zahtjev za povrat komunalnog doprinosa, obveznik je dužan dostaviti potvrdu 
nadležnog tijela kojom dokazuje da ispunjava uvjete za povrat komunalnog doprinosa. 
Na iznos povrata komunalnog doprinosa ne uračunava se kamata. 
Ako je obveznik započeo sa gradnjom građevine, nema pravo na povrat uplaćenog iznosa 
komunalnog doprinosa. 
 

Članak 16. 
 
Ako se radi o objektu od važnosti za Općinu Podgora, Općinski načelnik može predložiti 
Općinskom vijeću Općine Podgora oslobađanje obveznika komunalnog doprinosa od 
djelomičnog ili potpunog plaćanja komunalnog doprinosa.  
Rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa 
iz prethodnog stavka, za svaki pojedini slučaj, donosi Jedinstveni upravni odjel na temelju ove 
Odluke i Odluke Općinskog vijeća, a po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa.  
 

Članak 17. 
 
Objekti za koje se može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog 
doprinosa u skladu s člankom 16. ove Odluke su:  
- građenje objekata kada je Općina Podgora investitor,  
- građenje objekata namijenjenih predškolskom , osnovnom, srednjom i visokom obrazovanju  
- građenje objekata za ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u vlasništvu države ili 
županije,  
- građenje objekata namijenjenih vatrogasnim službama,  
- građenje vjerskih i sakralnih objekata,  
- građenje objekata koji predstavljaju spomen obilježje,  
- građenje objekta za potrebe trgovačkog društva ili javnog poduzeća u vlasništvu ili 
suvlasništvu Općine Podgora  
- te građenje objekata koji su posebnom odlukom Općinskog vijeća određeni kao objekti od 
posebnog interesa.  
 

Članak 18. 
 
Manjak sredstava komunalnog doprinosa koji je nastao potpunim ili djelomičnim 
oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa namirit će se iz drugih proračunskih 
sredstava Općine Podgora.  
 
 
 
 
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

 
Članak 19. 

 
Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se financiraju iz sredstava 
uplaćenog komunalnog doprinosa, kao i visina potrebnih sredstava za ostvarivanje programa, 
utvrđuje se Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se donosi za 
svaku kalendarsku godinu.  
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Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz prethodnog stavka donosi 
Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.  
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 20. 
 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu 
(«Glasnik» br. 6/04, 7/04, 10/10 i 4/12).  
 
Iznimno od stavka 1. ovog članka, za postupke za koje je do dana stupanja na snagu ove 
Odluke pokrenut postupak izdavanja akta na temelju kojeg se može graditi, odnosno postupak 
izdavanja rješenja o izvedenom stanju, primijenit će se Odluka o komunalnom doprinosu 
(«Glasnik» br. 6/04, 7/04, 10/10 i 4/12) ako to stranka pisanim putem zatraži i priloži potvrdu 
o danu pokretanja navedenog postupka. 
 

Članak 21. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Podgora.  
 
 
 
Klasa: 412-08/12-01/01 
Ur.broj: 2147/05-02/01-12-1 
U Podgori, 14. prosinca 2012 
 
 

Općinsko vijeće Općine Podgora 
Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                  Stjepan Vela, v.r. 
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Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine", broj 76/07. 
38/09, 55/11 i 90/11) i članka  32.  Statuta Općine Podgora („ Glasnik", službeno glasilo Općine 
Podgora, broj  5/09 i 9/09 ) Općinsko vijeće Općine Podgora na 29. sjednici održanoj dana 14. 
prosinca 2012. godine donijelo je 
 

O D L U K U  
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora- 

mjesto Podgora, zona Veliko Brdo 

 

OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1.      

 
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora- mjesto 
Podgora, zona Veliko Brdo  (“Glasnik“, službeno glasilo Općine Podgora br. 4/07,1/10, 7/11, u 
daljnjem tekstu: Odluka).  

 

Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna PPU 
 

Članak 2.      
 
Odluka se donosi temeljem članaka 26., 75., 76., 78. i 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(„Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).  

 

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna PPU 
 

Članak 3.    
   
Osnovu za pokretanje Izmjena i dopuna PPU čini promjena namjene neizgrađenog dijela naselja 
Podgora, Veliko Brdo na dvije zone i to: 
  
- zonu mješovite namjene, za uređenje komunalne infrastrukture i omogućavanje gradnje pretežito 

obiteljskih zgrada i urbanih vila i  
- zonu ugostiteljsko turističke namjene za izgradnju i uređenje komunalne infrastrukture, 

omogućavanje gradnje tri manja hotela. 
 

Obuhvat Izmjena i dopuna PPU 
 

Članak 4.      
 
Obuhvat Izmjena i dopuna je neizgrađeni dio naselja Podgora, Veliko Brdo.  
Površina obuhvata je oko 6,7 ha. 
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Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna PPU 
 

Članak 5.     
 
Predmetna zona je Prostornim planom uređenja Općine Podgora (“Glasnik“, službeno glasilo Općine 
Podgora br. 4/07,1/10, 7/11) bila predviđena kao građevinsko područje naselja mješovite namjene – 
pretežito stanovanje, neizgrađena zona (svjetlo žuta). 

 

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna PPU 
 

Članak 6.      
 
Odlukom o izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Podgora, Klasa: 350-02/12-01/06 
Urbroj: 2147/05-02/01-12-1  od 12. ožujka 2012. godine je predviđena, između ostalog, prenamjena 
pojedinih građevinskih područja. S obzirom da donošenje navedenog plana prati izmjene i dopune 
Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije koje su u tijeku, isti neće moći biti donesen dok se ne 
usvoji Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije. 
Stoga se donošenjem ove Odluke želi izdvojiti područje obuhvata predmetne zone, radi stvaranja 
mogućnosti i preduvjeta za  gradnju u skladu s predviđenom namjenom. 
 

Popis potrebnih stručnih podloga 
 

Članak 7.      
 
Za  izradu  izmjena  i  dopuna  ne predviđa se izrade posebnih stručnih podloga. Izmjene  i dopune  
radit će se na postojećim podlogama ali uz korištenje u međuvremenu izrađenih detaljnijih geodetskih 
podloga. Stručne analize će se provesti kroz rad  odabranog izrađivača a u suradnji s nadležnom 
općinskom službom.  
 

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih 
podloga 
 

Članak 8.      
 
Izmjene  i  dopune  Prostornog  plana  uređenja Općine Podgora izradit će se na postojećim 
podlogama na  kojima  je  izrađen  važeći  Prostorni plan  (topografska karta u mj. 1:25000). 
 
Za  prikaz  građevinskog  područja  naselja  koristiti će se važeći  katastarski  planovi  u  digitalnom 
(vektorskom) obliku te nove geodetske podloge koje su u međuvremenu izrađene za potrebe izrade 
obveznih urbanističkih planova uređenja.  
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Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna,  te drugih sudionika 
u izradi Izmjena i dopuna 
 
 

Članak 9.      
 
U cjelovitom postupku izrade Prostornog plana temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog 
plana Općine Podgora od 12. ožujka 2012. godine i za predmetnu zonu su dostavljeni prethodnih 
zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), izrađen je Nacrt prijedloga i provedena 
je prethodna rasprava. 
 
Tijela i osobe određene posebnim propisima od kojih su zatraženi zahtjevi (podaci, planske smjernice i 
propisani dokumenti) i drugi sudionici u izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana sudjelovali su na 
način da su bili zatraženi njihovi uvjeti koje će se poštivati u izradi ovih Izmjena i dopuna Prostornog 
plana. Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu u postupku donošenja ovih Izmjena i dopuna 
Prostornog plana. 
 
1.  MINISTARSTVO KULTURE 

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE,  
       Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, Split 
 
2.  MINISTARSTVO KULTURE 

UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE,  
      Runjaninova 2 , Zagreb 
 
3. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA 

Ul.grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 
 
4. MINISTARSTVO  REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG 

GOSPODARSTVA 
Babonićeva 121, 10 000 Zagreb 

 
5. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša, PP 252, Sarajevska bb, 10 002 Zagreb      
 
6.   SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za pomorstvo i turizam,          
Domovinskog rata 2,21000 Split 
        
7.   SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prosvjetu kulturu i šport,  
        Domovinskog rata 2, 21000 Split 
        
8.   SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i EU 

integracije 
Domovinskog rata 2, 21000 Split 
 

9.   SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo, komunalnu          
       infrastrukturu i zaštitu okoliša , 
      Domovinskog rata 2, 21000 Split 

 
10. SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA,  Lučka uprava, Vukovarska 1, 

21000 Split 
 
11. SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA, 
     Upravni odjel za prostorno uređenje - Ispostava Makarska, Obala kralja Tomislava 1,  
      21300 Makarska 
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12. SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA,  Županijski zavod za prostorno uređenje, Bihaćka 1 

21000 Split 
13. URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI,  Služba za     
      gospodarstvo, Bihaćka 1, 21000 Split 
 
14. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA,  

ELEKTRODALMACIJA , Služba za razvoj i investicije, Poljička cesta, 21 000 Split 
 
15. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA,  

ELEKTRODALMACIJA  SPLIT, Pogon Makarska, Kotiška bb 21300 Makarska 
 
16. HEP – PRIJENOS d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Odjel za izgradnju i pripšremu izgradnje, 

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb 
 
17. VODOVOD d.o.o. Makarska, Obala kralja Tomislava 16/1, 21300 Makarska 
 
18. HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb 
 
19. HT – Odjel za tehničko planiranje Regija 2-JUG 

21000 Split, Vinkovačka 19 
 
20. MUP- Policijska uprava Splitsko-dalmatinska,  

21000 Split, Trg hrvatske bratske zajednice bb 
 
21. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, 

Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje, Moliških Hrvata 1, 21000 Split 
 
22. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, 
 21000 SPLIT, Ruđera Boškovića 22 
 
23. HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, 10 000 Zagreb 
 
24. HRVATSKE VODE, 

Vodnogospodrski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova 
21000 Split, Vukovarska 35 

 
25. HRVATSKE ŠUME, 

Uprava šuma Split, Šumarija Makarska 
21300 Makarska,   

 
26. Turističke zajednice Općine Podgora 
 
te drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i/ili čije 
sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže potrebnim.  
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Rok za izradu Izmjena i dopuna, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu 
zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna  

 
Članak 10.      

 
S obzirom da su u cjelovitom postupku izrade Prostornog plana temeljem Odluke o izmjenama i 
dopunama Prostornog plana Općine Podgora od 12. ožujka 2012. godine za predmetnu zonu 
dostavljeni prethodnih zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), izrađen je Nacrt 
prijedloga i provedena prethodna rasprave, utvrđuju se slijedeći rokovi trajanja postupka izrade i 
donošenja Izmjena i dopuna po fazama kako slijedi: 

- Utvrđivanje Prijedloga plana: Izvješće o prethodnoj raspravi zajedno s Nacrtom prijedloga 
Izmjena i dopuna plana, nositelj izrade Izmjena i dopuna pripremit će te će Općinski načelnik 
utvrditi prijedlog Izmjena i dopuna za javnu raspravu (  prosinac 2012. godine); 

- Javna rasprava: po utvrđivanja Prijedloga Izmjena i dopuna za javnu raspravu objavit će se u 
dnevnom tisku, a početak javne rasprave utvrđuje se u roku od osam dana od dana objave oglasa 
javne rasprave u dnevnom tisku, dok se rok trajanja javnog uvida u Prijedloga izmjena i dopuna i 
rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedaba na Prijedlog izmjena i 
dopuna određuje u trajanju od 15 dana od dana početka javne rasprave (prosinac 2012. godine -
siječanj 2013. godine); 

- Izrada Izvješća o javnoj raspravi: nositelj izrade s odgovornim voditeljem pripremit će Izvješće 
o javnoj raspravi u roku od 30 dana od dana isteka javne rasprave ( siječanj-veljača 2013. godine); 

- Izrada Nacrta konačnog prijedloga:  najviše deset dana od izrade Izvješća o javnoj raspravi 
(veljača 2013. godine); 

- Pribavljanje mišljenja o poštivanju zahtjeva iz čl. 79. odnosno očitovanja iz čl. 90. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji: 30 dana od zaprimanja zahtjeva ( ožujak-travanj 2013. godine) 

- Utvrđivanje i izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna i nacrta Odluke o donošenju 
izmjena i dopuna (travanj 2013. godine); 

- Donošenje Izmjena i dopuna (travanj-svibanj 2013.godine). 

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u 
prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog 
plana 
 

Članak 11.      
 
Do donošenja Izmjena i dopuna Plana nije moguće ishođenje akata za gradnju novih građevina u 
obuhvatu predmetnog Plana jer je zabrana predviđena Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja 
neizgrađenog dijela naselja Podgora – Veliko Brdo («Glasnik» Općine Podgora broj: 8/11), koji se 
odnosi na isti prostorni obuhvat. 
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Izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna 
 

Članak 12.       
 
Izmjene i dopune financiraju se iz sredstava proračuna Općine Podgora i zainteresiranih investitora. 
 
Ostale odredbe 
 

Članak 13.       
                                                                                                                                                                                               
(1)  Tijela i osobe određeni posebnim propisima dužni su Nositelju izrade na njegov zahtjev 
dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su 
potrebni za izradu Izmjena i dopuna. 
 
(2) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkoj inspekciji. 
 

Članak 14.       
 
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  objavljuje  se  u  “Glasniku” , službenom  
glasniku  Općine Podgora. 
 
 
Klasa: 350-02/12-01/09 
Urbroj: 2147/05-02/01-12-1 
Podgora, 14. prosinca 2012. godine 

             PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                       Stjepan Vela, v.r. 
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Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne 
novine“ broj:125/11) i čl. 32. Statuta Općine Podgora ( “Glasnik Općine Podgora“ br. 5/09 i 
9/09), Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 29. sjednici održanoj dana 14. prosinca 
2012. godine donijelo je 
 

              O D L U K U 
o uvjetima i postupku natječaja za 

davanje u zakup poslovnog prostora u Podgori 
 

Članak 1. 
Predmet zakupa je poslovni prostor ukupne površine 25 u predvorju zgrade Općine Podgora, 
koji se sastoji od jedne prostorije površine cca 50 m2, koji u naravi predstavlja jednu 
poslovnu prostoriju u predvorju zgrade općinske uprave Općine Podgora.  
 

Članak 2. 
Poslovni prostor se daje u zakup u trajanju od 5 godina za obavljanje djelatnosti turističke 
zajednice. 

 
Članak 3. 

Početan iznos zakupnine poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke iznositi će 500,00 kuna 
mjesečno. 
Troškove električne energije i vode snositi će Općina Podgora, a sve ostale, nespomenute 
troškove snositi će odabrani ponuditelj. 
 

Članak 4. 
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju zakonske uvjete 
za obavljanje djelatnosti iz  članka 2.  
 

Članak 5. 
Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta natječaja nudi 
najveći iznos zakupnine. 
 

Članak 6. 
Najpovoljnijeg ponuditelja izabrati će Općinski načelnik, prema prethodno navedenim 
kriterijima. 
 

Članak 7. 
Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu u roku od 30 dana od donošenja odluke. 
                

Članak 8. 
Ovlašćuje se Načelnik da raspiše natječaj i provede postupak odabira najpovoljnijeg 
ponuditelja. 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Glasniku Općine Podgora». 
 
Klasa: 372-03/12-01/01 
Ur.broj: 2147/05-02/01-12-1                                                                     
Podgora, 14. prosinca 2012.                                                                     PREDSJEDNIK 
                                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                              Stjepan Vela, v.r. 
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝, br. 5/09 i 9/09) 
Općinsko vijeće Općine Podgora, na  29. sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine donosi 
sljedeću 
 

ODLUKU 
o kupnji čest. zem. 2151, čest. zem. 2150/1 i 2150/2  k.o. Igrane 

                      
Članak 1. 

         Nekretnine označene kao čest.zem. 2151, čest.zem.2150/1 i 2150/2  k.o. Igrane u 
Prostornom planu Općine Podgora (“Glasnik“, službeno glasilo Općine Podgora br. 4/07,1/10 
i 7/11) namijenjene su za izgradnju groblja. 
 

Članak 2. 
Nekretnine navedene u članku 1. ove Odluke, Općina Podgora kupit će od vlasnika, odnosno 
suvlasnika tih nekretnina za nadogradnju, odnosno proširenje «Groblja sv.Spas» u Igranima. 
 

Članak 3. 
         Nekretnine navedene u članku 1. ove Odluke kupit će se po tržišnoj vrijednosti koju će 
utvrditi porezna uprava, odnosno sudski vještak. 
 

Članak 4. 
         Ovlašćuje se Načelnik da sukladno ovoj odluci sklopi ugovor o kupnji nekretnina iz 
članka 1. ove Odluke za cijenu iz članka 3. ove Odluke. 
 

 Članak 5. 
Ukoliko se ne provede kupoprodaja nekretnina sa vlasnicima nekretnina iz članka 1. po cijeni 
iz članka 2. ove Odluke, ovlašćuje se načelnik da pokrene postupak izvlaštenja tih nekretnina 
u svrhu izgradnje groblja.  

 
Članak 6. 

Ovlašćuje se Načelnik da izvrši sve potrebne radnje radi uknjižbe i upisa u drugim 
evidencijama nekretnina iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ˝Glasniku˝, službenom glasilu 
Općine Podgora. 
 
 
                                                                                                                        
Klasa: 021-05/12-01/16 
Ur.broj: 2147/05-02/01-12-1                                                                      
Podgora, 14. prosinca 2012.                                                               
                                                                                                                 PREDSJEDNIK 
                                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA:                     
                                                                                                                         Stjepan Vela, v.r. 
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Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",br. 26/03 
- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09,153/09,49/11,84/11 i 90/11), članka 32. Statuta 
Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", br. 5/09 i 9/09) i članka 1. Odluke o 
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora ("Glasnik 
Općine Podgora", br. 2/03, 6/04) Općinsko vijeće Općine Podgora, na 29. sjednici održanoj 
14. prosinca  2012. godine, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o uvjetima i mjerilima javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova 

održavanja groblja i uklanjanja otpada s groblja 
 

Članak 1. 
 
1. Općina Podgora će povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja groblja i uklanjanja 
otpada s groblja na području Općine Podgora. 
 
Pod održavanjem groblja i uklanjanjem otpada s groblja podrazumijevaju se slijedeći poslovi: 
-košenje trave na svim zelenim površinama groblja i odlaganje pokošenog materijala, 
-rezidba stabala na groblju, 
-sakupljanje otpada na groblju i odlaganje u kontejner za odlaganje otpadaka, 
-pražnjenje koševa i kontejnera za otpatke i odvoz otpada s groblja na deponij, 
-generalno uređenje groblja uoči Dana mrtvih. 
 

Članak 2. 
 
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja groblja i uklanjanja otpada 
s groblja sklopit će se na vrijeme od četiri godine. 

 
Članak 3. 

 
U natječaju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje komunalne 
djelatnosti: skupljanje i odvoz komunalnog otpada. 

 
Članak 4. 

 
Ponude moraju sadržavati: 
 
    1) ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište, odnosno naziv tvrtke i sjedišta, broj     
         telefona i  broj žiro-računa za povrat jamstva,        
    2) izvadak iz odgovarajućeg registra (sudski, obrtni, strukovni ili drugi) iz kojeg je vidljiv  
         upis djelatnosti skupljanje i odvoz komunalnog otpada. 
    3) jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od  10.000,00 kn uplaćeno na žiro-račun Općine     
        Podgora broj 2330003-1833900002, model 21 za pravne osobe i 22 za fizičke osobe,   
        poziv na broj 5789-matični broj, svrha doznake «Jamstvo za natječaj». 
    4) potvrdu porezne uprave o podmirenim obvezama plaćanja svih dospjelih poreznih      
         obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30  
          dana od dana objave natječaja 
    5) izjava ovjerena od strane javnog bilježnika da gospodarskom subjektu ili osobi 
ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za 
jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje 
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mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba 
položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, 
primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom 
poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena 
djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba 
dolazi, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji 
izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u 
državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog 
subjekta. Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana objave natječaja. 
    6) dokaz o bonitetu i solventnosti  ne stariji od 30 dana do dana slanja ponude, 
    7) izjava ponuditelja da raspolaže opremom potrebnom za obavljanje djelatnosti i       
kadrovskoj osposobljenosti, sa brojem i kvalifikacijama zaposlenih, 
    8) popis sredstava i opreme za obavljanje komunalnih poslova održavanja groblja i  
        uklanjanje otpada s groblja, 
    9) ispunjen, potpisan i ovjeren troškovnik, sa sveukupnom cijenom načina i obujma 
održavanja  izraženom u kunama i ovjerenu od ponuditelja, sa i bez PDV-a. 
  10) rok valjanosti ponude ( ne manji od 90 dana), 
 
4.  Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. 
5.  Ponude koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju smatrat će se nepotpunim  i neće se  
     razmatrati. 
6.  Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i  
      adresom ponuditelja, preporučenom poštom na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića 
      Miošića 2, 21327 Podgora, s naznakom «za natječaj-održavanje groblja-ne otvaraj». 
7.  Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.  
 8.  O javnom otvaranju ponuda natjecatelji će biti pisano obaviješteni. 
 9.  Odluku o izboru fizičke ili pravne osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih  
      poslova iz ovog natječaja donijet će Općinsko vijeće Općine Podgora. 
10. Odluka Općinskog vijeća dostavit će se ponuditeljima u roku od 15 dana od dana   
donošenja. 
11. Natječajna dokumentacija se dostavlja ponuditeljima  

 
Članak 5. 

 
Ovlašćuje se načelnik Općine Podgora da sukladno utvrđenim uvjetima i mjerilima provede 
natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja groblja i uklanjanja otpada s groblja. 
 

Članak 6. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u «Glasniku», službenom glasilu Općine Podgora. 
 
 
Klasa: 363-05/12-01/07 
Ur.broj: 2147/05-02/01-12-1 
Podgora, 14. prosinca 2012. 
 

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                           Stjepan Vela, v.r. 
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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 32. Statuta Općine 
Podgora ( Glasnik Općine Podgora 5/09 ), Općinsko vijeće Općine Podgora, na 29. sjednici, 
održanoj 14. prosinca 2012. godine donijelo je: 

  

ODLUKU  

o izmjeni Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se članak 2. stavak 1. alineja 1. Odluke o pomoći za opremu 
novorođenog djeteta ( « Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 9/09) tako da sada 
glasi: 

«-   da je jedan od roditelja državljanin Republike Hrvatske» 

Članak 2.  

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Glasniku» Općine Podgora. 
  
 
Klasa: 551-06/12-01/01  
Ur.broj: 2147/05-02/01-12-1 
Podgora, 14. prosinca 2012.                                                   
 

                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

                                                                           Stjepan Vela, v.r. 
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Na temelju članka 10. Zakona o plaćama o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine 28/10) i članka 32. Statuta Općine Podgora («Glasnik» 5/09, 
9/09), Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 29. sjednici održanoj 14. prosinca 2012. 
godine, donosi; 
 
 

ODLUKA  
 

o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom dopunjuje se članak 7. Odluke o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora ( « Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora 
broj: 13/10 ), tako da se u članku 1. iza postojećeg teksta dodaje novi tekst koji glasi:  
 
       « - pomoćnik/ca pročelnika/ce                              2,55 
          - tajnik/ca                                                           1,90 
          - pomoćnik/ca komunalnog redara                    1,60 
           - komunalni djelatnik/ca                                   1,30 
          - kulturni animator/ca                                        1,10», 
 

Članak 2.  

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Glasniku» Općine Podgora. 
 

 
Klasa: 021-05/12-01/17 
Ur.broj: 2147/05-02/01-12-1 
Podgora, 14. prosinca 2012.                                                                                                                                  
 
                                                                                                     PREDSJEDNIK 
                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                      
                                                                                                     Stjepan Vela , v.r. 
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Na temelju članka 48. stavka 4. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (˝Narodne 
novine˝, br. 10/97), te članka 32. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝, br. 5/09, 
9/09) Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 29. sjednici održanoj 14. prosinca 2012. 
godine, donijelo je; 
 

O  D  L  U  K  U 
o izmjeni Odluke o visini upisnine i naknade za boravak djece u Dječjem vrtiću 

˝Morski konjić˝ Podgora u 2012./2013. godini 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom mijenja se članak 2. stavak 2. Odluke o visini upisnine i naknade za boravak 
djece u Dječjem vrtiću ˝Morski konjić˝ Podgora u 2012./2013. godini ( « Glasnik» službeno 
glasilo Općine Podgora broj:8/12  ) tako da sada glasi: 
 
«Roditelji koji imaju u istom vrtiću dvoje i više djece plaćaju cijeli iznos naknade za boravak 
za jedno dijete, a za drugo i svako sljedeće dijete naknadu će plaćati Općina Podgora od dana 
stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 2.  
Ova Odluka će se objaviti u ˝Glasniku˝ službenom glasilu Općine Podgora i stupa na 

snagu danom objave. 
 

 
 
Klasa: 021-05/12-01/18 
Ur.broj: 2147/05-02/01-12-1 
Podgora, 14. prosinca 2012.                                                                                                                                 
                                                                                                    PREDSJEDNIK 
                                                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA: 
   
                                                                                                    Stjepan Vela , v.r. 
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               Na temelju članka 32. i 42. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝,  
broj 5/09, 9/09)  Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 29. sjednici održanoj 14. 
prosinca 2012. godine, donijelo je 
 
 

SUGLASNOST 
 

za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića « Morski konjić» Podgora 
 
 

Članak 1. 
 
Daje se suglasnost za imenovanje na dužnost ravnateljice Dječjeg vrtića «Morski konjić» 
Podgora: 
 
-    Angele Lucić 
 

Članak 2. 
  
Ova odluka stupa na snagu danom objave u «Glasniku», službenom glasilu Općine Podgora.  
 
Klasa: 021-05/12-01/19 
Ur.broj: 2147/05-02/01-12-1 
Podgora, 14. prosinca 2012.                      
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 
                                                                                             Stjepan Vela, v.r.



Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/2011), u skladu sa Proračunom Općine Podgora, te članka 46. Statuta 
Općine Podgora („Glasnik“, službeno glasilo Općine Podgora br. 5/09 i 9/09), načelnik Općine Podgora donosi: 
 
 

 II. IZMJENE I DOPUNE  PLANA NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2012. GODINU 
 
 

Članak 1. 
 
 
U Planu nabave Općine Podgora za 2012. mijenja se u članku 1. sljedeća stavka  i sada glasi: 
 

 
Redni 
broj 

Evidencijski 
broj 

Predmet nabave Evidencijski 
broj nabave 

Procijenjenjena 
vrijednost (bez  
PDV-a) 

Procijenjenjena 
vrijednost (sa 
PDV-om) 

Postupak i način 
nabave 

Sklapanje 
ugovora o JN ili 
okvirnog 
sporazuma 

Planirani 
početak 
postupka 

Planirano 
trajanje 

ugovora o JN 
ili okvirnog 
sporazuma 

6. 3237 Pravne usluge sukladno Tarifi o 
nagradama i naknadi troškova za rad 
odvjetnika 

 
 
JN-6/12 

120.000,00 150.000,00 Sklapanje ugovora 
o javnim uslugama 
iz Dodatka II. B 

ugovora o JN listopad 2012/2013. 
godina 

 
Članak 2. 

 
 Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku“, službenom glasilu Općine Podgora i na 
internetskoj stranici Općine Podgora.  
 
                                               Načelnik: 
                                           Ante Miličić, v. r.          
 
 
                  KLASA:400-02/12-01/01 
                  URBROJ: 2147/05-01/01-12-3 
                  Podgora, 12. studenoga 2012. godina



Na temelju članka 53. 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), čl. 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» br.  86/08), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br.  74/10) i čl.13. Odluke o 
ustrojstvu općinske uprave («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br. 10/09), načelnik 
Općine Podgora dana 12. prosinca 2012. godine donosi; 
 
 

PRAVILNIK  
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 

 
 

Članak 1. 
 
 Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem dopunjuje se Pravilnik 
o unutarnjem redu ( «Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10) tako da se iza 
članka 10. dodaje novi podnaslov koji glasi: «POMOĆNIK/CA PROČELNIKA/CE» 
i tekst koji glasi: 
 
« Radno mjesto I. kategorije; potkategorije radnog mjesta- viši rukovoditelj, klasifikacijski 
rang 2: 
 

Opis poslova: 
 

- planira, vodi i koordinira poslove povjerene od strane načelnika/ce i pročelnika/ce,  
- osigurava pravilnu primjenu propisa i mjera i daje smjernice načelniku/ci i 

pročelniku/ci 
      -     obavlja upravne i stručne poslove određene Zakonom, Statutom,   
            odlukama i  drugim propisima  
      -     obavlja i druge poslove povjerene od strane načelnika/ce i pročelnika/ce 

 
Uvjeti za mjesto: 

 
-VSS, magistar pravne struke (diplomirani pravnik),  
-najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
-položen državni stručni ispit 
 
broj izvršitelja: 1 

 
O pravima i obvezama pomoćnika/ce pročelnika/ce odlučuje pročelnik/ca jedinstvenog 

upravnog odjela. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Članak 2. 
 
 
U odjeljku «služba za komunalne djelatnosti, prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i 
unapređenje prirodnog okoliša» dodaju se novi stavci c) i d) koji glase: 
 
c) Pomoćnik komunalnog redara- referent III. kategorije; klasifikacijski rang 12 

(SSS, poznavanje rada na računalu) 
 
broj izvršitelja: 1 stalni, 2 sezonska 

 
Opis poslova: 

 
- obavlja sve poslove propisane Odlukom o komunalnom redu i drugim propisima 
- obavlja ostale poslove po nalogu komunalnog redara, pročelnika/ce i načelnika/ce. 

 
d) komunalni djelatnik- namještenik IV. kategorije; klasifikacijski rang 13 

(NSS)  
 
broj izvršitelja: 1 stalni, 5 sezonskih 
 
Opis poslova: 
- obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju javnih površina, 
- održava zelene površine i nerazvrstane ceste,  
- obavlja poslove na održavanju te izvršava naloge vezane za čišćenje i uređenje 

groblja, pješačkih staza, tržnica, oborinskih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, 
javnih prometnih površina, obavlja poslove na hortikulturnom uređenju javnih 
površina, kao što je sadnja i njega sadnica, drveća, cvijeća i ukrasnog bilja,  

- radi na parkiralištima i brine o redu na istima 
- vrši poslove sahrane i ukopa pokojnika  

      -     obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik/ca i pročelnik/ca  
 
Dosadašnji stavak c) postaje stavak e). 
 

 
Članak 3. 

 
 Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku, 
službenom glasilu Općine Podgora. 
  
 
Klasa:  022-05/12-01/04 
Ur.broj: 2147/05-01/01-12-1   
Podgora, 12. prosinca 2012. godine                            
 
                                                                                                               NAČELNIK: 
                                                                                                            Ante Miličić, v. r.                                      
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___________________________________________________________________________ 
Izdavač: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora 
Urednica: Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Stela Džaja, dipl.iur. 
Telefon: 021/603-953 
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