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Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14) i čl. 32. Statuta Općine Podgora (“Glasnik
Općine Podgora“ br. 5/09 i 9/09, 3/13 ), Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 12.
sjednici održanoj dana 27. ožujka 2014. godine, donosi:

ODLUKU
o rasporedu sredstava
članovima/ci Općinskog vijeća Općine Podgora
iz Proračuna Općine Podgora za 2014. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina i način raspoređivanja sredstava političkim strankama i
članovima kandidacijske liste grupe birača Općinskog vijeća Općine Podgora iz Proračuna
Općine Podgora u od 01. siječnja 2014. godine Općinskog vijeća do 31.prosinca 2014.
godine.
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Podgora ima 13 članova, čija je pripadnost političkim strankama,
odnosno kandidacijskoj listi grupe birača u trenutku konstituiranja sljedeća:
SDP- 4 člana (3 člana i 1 članica)
HDZ-2 člana
HSP -1 član
Kandidacijska lista grupe birača (nositelj Ante Miličić): - 5 članova
Kandidacijska lista grupe birača (nositelj Čedomil Letica): - 1 član
.
Članak 3.
Ovom Odlukom političkim strankama i članovima kandidacijskih lista grupe birača
Općinskog vijeća Općine Podgora iz prethodnog članka raspoređuje se iznos od 10 000 kuna
na način da svakoj političkoj stranci koja je u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća imala
predstavnika u Općinskom vijeću, pripada po vijećniku (članu) iznos od 763,36 kn, odnosno
tako da svakom vijećniku kandidacijske liste grupe birača pripada iznos od 763,36 kn, a
vijećnici SDP-a još 10%, odnosno 839,70 kn.
Članak 4.
Raspoređena sredstva doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima na žiro-račun političke
stranke, a za vijećnike kandidacijske liste grupe birača na poseban žiro-račun, koji su dužni
otvoriti za redovito financiranje djelatnosti.
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Članak 5.
Sredstva za redovito godišnje financiranje iz članka 3. ove Odluke politička stranka i član
kandidacijske liste grupe birača može koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih
programom i statutom političke stranke odnosno programom kandidacijske liste grupe birača.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku“- službenom glasilu
Općine Podgora.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Mihaljević, v.r.

Klasa: 402-08/14-01/1
Ur.broj: 2147/05-02/01-14-1
Podgora, 27. ožujka 2014. godine
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Na temelju članka 31. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te članka 32.
Statuta Općine Podgora («Glasnik» 5/09 , 9/09 i 3/13) Općinsko vijeće Općine Podgora na
svojoj 12. sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine, donosi:
ODLUKA
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Podgora
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Podgora («Glasnik» br. 10/12, 8/13 i 2/14)
mijenja se članak 12. i sada glasi:
Komunalni doprinos plaća se po konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.
Komunalni doprinos plaća se odjednom.
Obročna otplata komunalnog doprinosa biti će odobrena fizičkoj osobi kao obvezniku
plaćanja komunalnog doprinosa za nezakonitu zgradu stambene namjene za koju 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.
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 mjesečnim obrocima do
10- og u mjesecu za prethodni mjesec tijekom najduže godinu dana, prema otplatnom planu
kojeg na zahtjev obveznika izrađuje i izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora.
Kao osiguranje plaćanja obveznik uručuje javnobilježnički ovjerenu bjanko zadužnicu.
Na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća
za neplaćene javne prihode.
Ako obveznik plaćanja komunalnog doprinosa kojemu je odobreno obročno plaćanje
prema ovom članku ne plati dvije rate uzastopno, provest će se prisilna naplata cjelokupnog
preostalog iznosa komunalnog doprinosa.
Ako fizička osoba kao obveznik plaćanja komunalnog doprinosa za nezakonitu zgradu
stambene namjene za koju 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.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku“, službenom
glasilu Općine Podgora.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivo Mihaljević, v.r.
Klasa: 412-08/14-01/1
Urbr: 2147/05-02/01-14-1
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U Podgori: 27. ožujka 2014. godine

Na temelju članka 35. b 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 32. Statuta Općine
Podgora (“Glasnik” Općine Podgora broj:5/09, 9/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Podgora
svojoj 12. sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine, donijelo je
Z A K L J U ČA K
o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Općinskog načelnika
I.
Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac
2013. godine.
II.

Ovaj zaključak objaviti će se u “Glasniku”, službenom glasilu Općine Podgora.

Klasa: 022-06/14-01/14
Ur.broj: 2147/05-02/01-14-2
Podgora, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Mihaljević, v.r.

5

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “ Narodne novine”
broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Općine Podgora
(“Glasnik” Općine Podgora broj:5/09, 9/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Podgora svojoj
12. sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine, donijelo je:
Z A K L J U ČA K
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu
II.

Ovaj zaključak objaviti će se u “Glasniku”, službenom glasilu Općine Podgora.

Klasa: 400-08/14-01/1
Ur.broj: 2147/05-02/01-14-1
Podgora, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Mihaljević, v.r.
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Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “ Narodne novine”
broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Općine Podgora
(“Glasnik” Općine Podgora broj:5/09, 9/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Podgora svojoj
12. sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine, donijelo je
Z A K L J U ČA K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013.
godini
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013.
godini.
II.

Ovaj zaključak objaviti će se u “Glasniku”, službenom glasilu Općine Podgora.

Klasa:
400-08/14-01/2
Ur.broj: 2147/05-02/01-14-1
Podgora, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Mihaljević, v.r.
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Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( “ Narodne novine” broj:
94/13) i članka 32. Statuta Općine Podgora (“Glasnik” Općine Podgora broj:5/09, 9/09 i
3/13), Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 12. sjednici održanoj 27. ožujka 2014.
godine, donijelo je
Z A K L J U ČA K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za
2013. godinu

I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2013.godinu
II.

Ovaj zaključak objaviti će se u “Glasniku”, službenom glasilu Općine Podgora.

Klasa: 351-01/14-01/3
Ur.broj: 2147/05-02/01-14-1
Podgora, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Mihaljević, v.r.
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Na temelju članka 36. stavak 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( “ Narodne
novine” broj: 94/13) i članka 32. Statuta Općine Podgora (“Glasnik” Općine Podgora
broj:5/09, 9/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 12. sjednici održanoj 27.
ožujka 2014. godine, donijelo je
Z A K L J U ČA K
o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za
2013. godinu

I.
Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za
2013.godinu

II.

Ovaj zaključak objaviti će se u “Glasniku”, službenom glasilu Općine Podgora.

Klasa:
351-01/14-01/4
Ur.broj: 2147/05-02/01-14-1
Podgora, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Mihaljević, v.r.
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Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13),
članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07 i 125/08) i
članka 32. Statuta Općine Podgora («Glasnik» 5/09, 9/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Podgora, na
12. sjednici održanoj 27.ožujka 2014. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine 8545 k.o. Živogošće

Članak 1.
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi - puta, prolaska, na slijedećoj nekretnini;
- dijelu nekretnine 8545 k.o. Živogošće u površini od 38 m2, kako je prikazano u Prikazu stvarnog
stanja terena i označeno točkama A-B-C-D-E-F, koja skica je sastavni dio ove odluke.

Članak 2.
Utvrđuje se da nekretnina iz članka 1. ove Odluke u gore navedenoj površini ne služi kao
javno dobro, te se površina iste isključuje iz opće uporabe.
Članak 3.
Područni ured za katastar Split, Ispostava Makarska na temelju ove Odluke će provesti
ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi puta – prolaska na nekretnini iz članka 1. ove Odluke,
te će zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Makarskoj izvršiti upis brisanja statusa javnog dobra u
općoj uporabi puta-prolaska uz istodobni upis prava vlasništva za cijelo u korist Općine Podgora na toj
nekretnini.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku« službenom glasilu.
Općine Podgora.

Klasa:
943-01-/14-01/1
Ur. broj: 2147/05-02/01-14-2
Podgora, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivo Mihaljević, v.r.
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Izdavač: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora
Urednik: Marijan Knezović, dipl. oec., tajnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora
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Telefon: 021/603-953
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