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Na temelju članka  71. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 68/18 i 110/18)  

i članka 32. Statuta Općine Podgora (“Glasnik Općine Podgora” broj 5/09,9/09,3/13, 3/15 i 4/18) Općinsko 

vijeće Općine Podgora svojoj  19.  sjednici održanoj  12. lipnja 2019. godine, donijelo je 

 

Z A K L J U ČA K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Podgora u 2018. godini 

I. 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Podgora u 2018. godini 

II. 

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

 

KLASA: 022-06/19-01/18 

URBROJ: 2147/05-02/01-19-2 

Podgora, 12. lipnja 2019. godine 

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

            Marin Urlić, v.r. 
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Na temelju članka  74. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 68/18 i 110/18)  

i članka 32. Statuta Općine Podgora (“Glasnik Općine Podgora” broj 5/09,9/09,3/13, 3/15 i 4/18) Općinsko 

vijeće Općine Podgora svojoj  19.  sjednici održanoj   12. lipnja 2019.   godine, donijelo je 

 

Z A K L J U ČA K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Podgora u  

2018. godini 

I. 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Podgora 

u  2018. godini. 

                                                                            II. 

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

 

KLASA: 022-06/19-01/19 

URBROJ: 2147/05-02/01-19-2 

Podgora, 12. lipnja 2019. godine 

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                       Marin Urlić, v.r. 
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Na temelju  članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj: 10/97., 107/07., 94/13.) i članka 32. Statuta Općine Podgora („Glasnik", službeno 

glasilo Općine Podgora br. 5/09, 9/09, 3/13, 3/15 i 4/18) Općinsko vijeće Općine Podgora na 19. 

sjednici održanoj 12. lipnja 2019. godine donijelo je sljedeću:  

 

 

Odluku  

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Morski Konjić“ u Podgori 

 

 

Članak 1. 

 

Općina Podgora daje prethodnu suglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Morski Konjić“ u Podgori kojim 

se mijenja visina osnovice za obračun plaće. 

 

 

Članak 2. 

Ova Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Morski Konjić“ u Podgori objavit će se u 

„Glasniku", službenom glasilu Općine Podgora“, a stupa na snagu prvog dana od dana objave. 

KLASA: 601-02/19-01/3 

URBROJ: 2147/05-02/01-19-1 

Podgora, 12. lipnja 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:                                                                  

                                      Marin Urlić, v.r. 
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Na temelju članka 36. st.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, 

3/13 i 3/15), Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 19. sjednici održanoj 12. lipnja 2019.  

godine, donijelo je 

 

 

Z A K L J U ČA K 

 

o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 

2018. godinu 

 

I. 
 

Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 2018. 

godinu.  

 

II. 
 

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

 

KLASA: 351-02/19-01/4 

URBROJ: 2147/05-02/01-19-2 

Podgora, 12. lipnja 2019. godine 

 

                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

               Marin  Urlić, v.r. 
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Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 

92/14), 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, 3/13 i 3/15), 

Općinsko vijeće Općine Podgora, na 19. sjednici održanoj 12. lipnja 2019. godine donijelo je 

sljedeću 

 

 
ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao  

kat.čest.zem. 7244/1, k.o. Drašnice 

 
 

Članak 1. 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi - puta, na dijelu nekretnine označene kao 

kat. čest. zem. 7244/1, k.o. Drašnice, u površini od 16 m²  i označena točkama A-B-C-D-E-F do A 

kako je prikazano na Prikazu stvarnog stanja terena, izrađenom od strane ureda za geodetske 

poslove GEO-TIM d.o.o. Makarska, u veljači 2019. godine.  

Članak 2. 

Utvrđuje se da nekretnina iz članka 1. ove Odluke u gore navedenoj površini ne služi kao 

javno dobro u općoj uporabi - put, te se površina iste isključuje iz opće uporabe. 

Članak 3. 

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Split, Ispostava Makarska će 

provesti ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi- puta na nekretnini iz članka 1. ove 

Odluke, te će zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Makarskoj na nekretnini iz članka 1. ove 

Odluke izvršiti upis brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi - puta uz istodobni upis, 

odnosno uknjižbu prava vlasništva za cijelo u korist Općine Podgora.  

         Članak 4. 

 Ovlašćuje se načelnik Općine Podgora za poduzimanje potrebnih pravnih radnji radi 

razvrgnuća suvlasništva. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku« službenom glasilu 

Općine Podgora.  

 

KLASA: 021-05/19-01/12 

URBROJ: 2147/05-02/01-19-1 

Podgora, 12. lipnja 2019. godine 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                     Marin Urlić, v.r. 
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Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 

92/14), 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, 3/13 i 3/15), 

Općinsko vijeće Općine Podgora, na 19. sjednici održanoj 12. lipanj 2019. godine donijelo je 

sljedeću 

 

 
ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao  

kat.čest.zem. 10547/1,  k.o. Podgora 

 
 

Članak 1. 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi - puta, na dijelu nekretnine označene kao 

kat. čest. zem. 10547/1 u k.o. Podgora, u površini od 5 m² označena točkama 1-2-3-4-5-6-7-8-9 do 

1 i žutom bojom kako je prikazano na Geodetskom situacijskom nacrtu (M=1:200), izrađenom od 

strane tvrtke GEO-HORVAT d.o.o. ovlaštene za geodetsko premjeravanje i promet 

nekretninama, vlasnika Dragutina Horvata sa sjedištem u Makarskoj u svibnju 2018. godine.  

Članak 2. 

Utvrđuje se da nekretnina iz članka 1. ove Odluke u gore navedenoj površini ne služi kao 

javno dobro u općoj uporabi - put, te se površina iste isključuje iz opće uporabe. 

Članak 3. 

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Split, Ispostava Makarska će 

provesti ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi- puta na nekretnini iz članka 1. ove 

Odluke, te će zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Makarskoj na nekretnini iz članka 1. ove 

Odluke izvršiti upis brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi - puta uz istodobni upis, 

odnosno uknjižbu prava vlasništva za cijelo u korist Općine Podgora.  

         Članak 4. 

 Ovlašćuje se načelnik Općine Podgora za poduzimanje potrebnih pravnih radnji radi 

razvrgnuća suvlasništva. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku« službenom glasilu 

Općine Podgora.  

 

KLASA: 021-05/19-01/13 

URBROJ: 2147/05-02/01-19-1 

Podgora, 12. lipnja 2019. godine 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                     Marin Urlić, v.r. 
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Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 

92/14), 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, 3/13 i 3/15), 

Općinsko vijeće Općine Podgora, na 19. sjednici održanoj 12. lipnja 2019.  godine donijelo je 

sljedeću 

 
ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao  

kat.čest.zem. 10557, k.o. Podgora 

 
 

Članak 1. 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi - puta, na dijelu nekretnine označene kao 

kat. čest. zem. 10557 u k.o. Podgora, u površini od 6 m²  i označena točkama A-H-I-J do A  kako 

je prikazano na Geodetskoj skici, izrađenoj od strane ovlaštenog inženjera geodezije Igora Buča, 

ing. geod. u UREDU OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE BUČO IGOR Makarska u 

studenom 2018. godine.  

Članak 2. 

Utvrđuje se da nekretnina iz članka 1. ove Odluke u gore navedenoj površini ne služi kao 

javno dobro u općoj uporabi - put, te se površina iste isključuje iz opće uporabe. 

Članak 3. 

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Split, Ispostava Makarska će 

provesti ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi- puta na nekretnini iz članka 1. ove 

Odluke, te će zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Makarskoj na nekretnini iz članka 1. ove 

Odluke izvršiti upis brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi - puta uz istodobni upis, 

odnosno uknjižbu prava vlasništva za cijelo u korist Općine Podgora.  

         Članak 4. 

 Ovlašćuje se načelnik Općine Podgora za poduzimanje potrebnih pravnih radnji radi 

razvrgnuća suvlasništva. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku« službenom glasilu 

Općine Podgora.  

 

KLASA: 021-05/19-01/14 

URBROJ: 2147/05-02/01-19-1 

Podgora, 12. lipnja 2019. godine 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                       Marin Urlić, v.r. 
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Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 

92/14), 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, 3/13 i 3/15), 

Općinsko vijeće Općine Podgora, na 19. sjednici održanoj 12. lipnja 2019. godine donijelo je 

sljedeću 

 
ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao  

kat.čest.zem. 11201,  k.o. Podgora 

 
 

Članak 1. 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi - puta, na dijelu nekretnine označene kao 

kat. čest. zem. 11201 u k.o. Podgora, u površini od 75 m²  i označena točkama 1-2-15-16-17-18-

19-9-10-11-12 do 1 kako je prikazano na Geodetskom situacijskom nacrtu (M=1:250), izrađenom 

od strane tvrtke GEO-HORVAT d.o.o. ovlaštene za geodetsko premjeravanje i promet 

nekretninama, vlasnika Dragutina Horvata sa sjedištem u Makarskoj u ožujku 2019. godine.  

Članak 2. 

Utvrđuje se da nekretnina iz članka 1. ove Odluke u gore navedenoj površini ne služi kao 

javno dobro u općoj uporabi - put, te se površina iste isključuje iz opće uporabe. 

Članak 3. 

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Split, Ispostava Makarska će 

provesti ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi- puta na nekretnini iz članka 1. ove 

Odluke, te će zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Makarskoj na nekretnini iz članka 1. ove 

Odluke izvršiti upis brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi - puta uz istodobni upis, 

odnosno uknjižbu prava vlasništva za cijelo u korist Općine Podgora.  

         Članak 4. 

 Ovlašćuje se načelnik Općine Podgora za poduzimanje potrebnih pravnih radnji radi 

razvrgnuća suvlasništva. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku« službenom glasilu 

Općine Podgora.  

 

KLASA: 021-05/19-01/15 

URBROJ: 2147/05-02/01-19-1 

Podgora, 12. lipnja 2019. godine 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                   Marin Urlić, v.r. 



11 

 

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 
(»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16, 89/17) i Uredbe o registru državne imovine 
(»Narodne novine«, broj 55/11), načelnik Općine Podgora donosi 

 
 

ODLUKU 
o uspostavi Registra imovine Općine Podgora 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom propisuje se način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Registra 
imovine Općine Podgora (u daljnjem tekstu: Registar). 

 
Članak 2. 

 
Registar je popis imovine u obliku nekretnina, dionica i poslovnih udjela u trgovačkim 
društvima čiji je imatelj, odnosno vlasnik/suvlasnik Općina Podgora. Podaci iz Registra ne 
predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji uređuju upravni postupak. 

 
Članak 3. 

 
Registar uspostavlja i vodi Općina Podgora. 

 
Članak 4. 

 
Općina Podgora i općinski načelnik ovlašteni su tražiti i koristiti podatke o imovini Općine 
Podgora iz evidencije nadležnog suda za područje Općine Podgora (zemljišno knjižni odjel), 
tijela državne uprave, nadležnog područnog ureda za katastar, kao i drugih javnih 
evidencija radi uspostave Registra. 

 
Članak 5. 

 
Registar se javno objavljuje na internetskim stranicama Općine Podgora. 
 

II. OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA 

 
Članak 6. 

 
Registar se vodi u elektroničkom obliku koji služi za objavu na internetskoj stranici Općine 
Podgora i na papirnatom mediju za pismohranu Općine Podgora. 
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Članak 7. 
 

Registar se sastoji od:  
• popisa nekretnina, 

• popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima. 

 
POPIS NEKRETNINA 

 
Članak 8. 

 
Popis nekretnina sastoji se od popisa:  

• građevinskog zemljišta i građevina, 

• poljoprivrednog zemljišta, 

• šuma i šumskog zemljišta, 

• javnog vodnog dobra, 

• stambenih objekata, 

• poslovnih prostora, 

• nerazvrstanih cesta, 

• drugih nekretnina evidentiranih kao kapitalna imovina. 

 
Članak 9. 

 
Popis nekretnina sadržavat će podatke o nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili 
zajednički vlasnik, odnosno vanknjižni vlasnik Općina Podgora, a osobito: 

• broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine, 

• broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana, te broj poduloška ako 

postoji, 

• naziv katastarske općine gdje se zemljišnoknjižna čestica nalazi, 

• površinu zemljišnoknjižne čestice, 

• kulturu zemljišnoknjižne čestice, 

• vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko 

vlasništvo ili vanknjižno vlasništvo, udio u vlasništvu u slučaju suvlasništva ili 

zajedničkog vlasništva, drugi suvlasnici ili zajednički vlasnici u slučaju suvlasništva 

ili zajedničkog vlasništva, 

 titulara vlasništva, 

 podatke o teretima na nekretnini, 

 podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za nekretninu, 

 broj posjedovnog lista, 

 broj katastarske čestice iz posjedovnog lista, 

 naziv katastarske općine iz posjedovnog lista, 

 površinu katastarske čestice iz posjedovnog lista, 
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 nositelja prava i udio, 

 broj katastarskog plana i katastarski plan za katastarsku česticu, 

 adresu katastarske čestice, 

 prostorno-plansku namjenu nekretnine i prostorni plan, 

 korisnika nekretnine i pravnu osnovu korištenja nekretnine, 

 vrijednost nekretnine, 

 druge podatke. 

 
POPIS VLASNIČKIH UDJELA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 

 
Članak 10. 

 
 Popis vlasničkih udjela u trgovačkim društvima sastoji se od popisa:  

 dionica, i 

 poslovnih udjela. 

 
Članak 11. 

 
POPIS DIONICA 

 
U popis dionica upisuju se dionice trgovačkih društava čiji je imatelj Općina, odnosno 
pravne osobe kojih je osnivač Općina. Općina Podgora za sada nema u svom vlasništvu 
dionice trgovačkih društava. 

 
12. 

 
Popis dionica sadržavat će podatke o dionicama trgovačkih društava čiji je imatelj Općina, 
odnosno pravne osobe kojih je osnivač Općina, a osobito:  

• naziv dioničkog društva ili pravne osobe, 

• sjedište dioničkog društva, 

• oznaka vrijednosnog papira, 

• OIB dioničkog društva, 

• temeljni kapital dioničkog društva, 

• izdana količina dionica, 

• nominalna vrijednost dionice, 

• vlasništvo Općine u temeljnom kapitalu dioničarskog društva, 

• postotak vlasništva Općine u dioničkom društvu, 

• vlasništvo ostalih imatelja u temeljnom kapitalu dioničkog društva, 

• postotak vlasništva ostalih imatelja u dioničkom društvu ili pravne osobe. 
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Članak 13. 
 

POPIS POSLOVNIH UDJELA 
 
U popis poslovnih udjela upisuju se poslovni udjeli trgovačkih društava čiji je suvlasnik 
Općina Podgora.  

 
 

Članak 14. 
 

Popis poslovnih udjela sadržavat će podatke o poslovnim udjelima trgovačkih društava čiji 
je suvlasnik Općina Podgora, a osobito:  

• naziv trgovačkog društva, 

• sjedište trgovačkog društva, 

• OIB trgovačkog društva, 

• temeljni kapital trgovačkog društva, 

• vlasništvo 0pćine Podgora u temeljnom kapitalu trgovačkog društva 

• postotak vlasništva Općine Podgora u trgovačkom društvu 

• vlasništvo ostalih imatelja u temeljnom kapitalu trgovačkog društva 

• postotak vlasništva ostalih imatelja u trgovačkom društvu. 

 
III. UNOS PODATAKA U REGISTAR  

 
Članak 15. 

 
Općina Podgora dužna je na dan donošenja Izvješća o izvršenju proračuna za prethodnu 
godinu izvijestiti Općinsko vijeće o nekretninama u vlasništvu Općine Podgora koje korist 
Općina, kao i o svim drugim nekretninama koje se koriste na temelju ugovora o zakupu, 
ugovora o najmu ili ugovora o korištenju. Sve podatke o promjenama u stjecanju, otuđenju i 
raspolaganju nekretninama kao i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima tijekom 
kalendarske godine, Općina Podgora dužna je pravovremeno ažurirati u Registru, a 
najkasnije do 31.12. tekuće godine.  
 

IV. DINAMIKA USPOSTAVE REGISTRA 

 
Članak 16. 

 
Općina Podgora će nakon stupanja na snagu ove Odluke započeti izradu Registra. Registar 
će biti ustrojen najkasnije do kraja 2019. godine. 
Nakon provjere svih podataka unesenih u Registar, isti će se objaviti na internetskoj stranici 
Općine Podgora. 
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V. STUPANJE NA SNAGU  

 
Članak 17. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Glasniku« službenom 
glasilu Općine Podgora. 
 

KLASA: 023-06/19-01/22 

URBROJ: 2147/05-01/01-19-1 

Podgora, 7. lipnja 2019. godine 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

  Ante Miličić, v.r. 
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Na temelju članka  71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 68/18 i 110/18)  i članka 32. 
Statuta Općine Podgora (“Glasnik Općine Podgora” broj 5/09,9/09,3/13, 3/15 i 4/18) načelnik Općine Podgora 
podnosi: 

 
 

 

Izvješće o izvršenju  
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2018. godini 

 
 

I. 
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2018. godini određena je gradnja javnih 
površina, sportskih  i rekreacijskih terena, javne rasvjete i nerazvrstanih cesta u ukupnom iznosu od 6.985.000,00 kn, a utrošena 
su sredstva u ukupnom iznosu od 4.229.431,89 kn. 
 
 PLANIRANO
 REALIZIRANO 
 
     
1. JAVNE POVRŠINE                                                                                                                                            3.185.000,00 kn        3.142.695,27 
kn 
 
Izgradnja i uređenje pješačkih zona; stubišta; šetnica i obalnog pojasa-Podgora.................................1.050.000,00 kn           
1.019.790,00 kn 
Izgradnja i uređenje javnog sanitarnog čvora Podgora – Sutikla…………………………………………………………..110.000,00 kn               
106.959,82 kn 
Uređenje šetnice Medora- sanitarni čvorovi- III faza………………………………………..………………………………....480.000,00 kn               
479.947,99 kn 
Uređenje obale ispred Hotela Sirena…………………………………………………………………………………………………….110.000,00 kn              
110.000,00 kn 
Izgradnja i uređenje predjela plaža Soline ………………………………………………………………………………………..…...70.000,00 kn                
69.810,00 kn 
Uređenje plaže i šetnice na predjelu Tila lučica Drašnice………………………………………………………………….….170.000,00 kn                
168.437,5 kn 
Izgradnja i uređenje pješačke zone ,šetnice i obalnog pojasa Igrane ....................................................1.125.000,00 kn           
1.118.529,96 kn 
Izgradnja i uređenje pješačke zone ,šetnice i obalnog pojasa Igrane  II. Faza………………………………………. 625.000,00 kn              
620.048,31 kn 
Izgradnja i uređenje pješačke zone ,šetnice i obalnog pojasa Igrane  III. Faza……………………………………… 500.000,00 kn              
498.481,65 kn 
Izgradnja i uređenje šetnice Porat-Mala Duba-Blato ………………………………………………………………………………70.000,00 kn                 
69.220,00 kn 
 
 
2. DJEČJA IGRALIŠTA _ SPORTSKI TERENI                                                                                                             430.000,00 kn              
420.380,26 kn 
 
Izgradnja ŠRC Žanjeva s lučicom.....................................................................................................................370.000,00 kn            
360.434,01 kn 
Izgradnja igrališta u Podgori………………………………………………………………………………………………………………………60.000,00 kn               
59.946,25 kn 
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3. JAVNA RASVJETA   
 
    Izgradnja javne rasvjete                                                                                                                                    375.000,00 kn               
424.891,25 kn 
 
Uređenje rasvjete u Podgori ……………………………………………………………........................................................5.000,00 kn                     
1.850,00 kn 
Izgradnja javne  rasvjete u Drašnicama ………………………………………….................................................... …150.000,00 kn                
146.129,71 kn  
Izgradnja javne rasvjete  u Igranima  ……………………….........……………………............................................... 220.000,00 kn                
263.786,54 kn 
Izgradnja javne rasvjete u Živogošću………………………………………………………………………………………………………….….0,00 kn                   
13.125,00 kn 

  
 
  
 
4.IZGRADNJA I UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA                                                                                       2.995.000,00 kn                 
241.465,11 kn 
Izgradnja prometnice OS-2 Veliko brdo – Podgora………………………………………………………………………….…2.600.000,00 kn                              
0,00 kn 
Otkup zemljišta za prometnicu OS-2 – Podgora……………………………………………………………………………………150.000,00 kn                              
0,00 kn 
Otkup zemljišta za uređenje ceste u Drašnicama…………………..……………………………………………………………..245.000,00 kn                  
241.465,11 kn 

 
 

Podgora- izgradnja i uređenje pješačkih zona, šetnica i obalnog pojasa- 1.019.790,00 kn obuhvaća prijevoz i ugradnju kamenih 

blokova i uređenje šetnice s valobranom Smrčevac, uređenje plažnog pera na Čakljama i ugradnju kamenih blokova na Plišivcu. 

Izgradnja javne rasvjete u  Igranima obuhvaća postavljanje novih rasvjetnih tijela od magistrale do kapelice Sv. Trojstva, na rivi, 

mulu male lučice,  vanjskom parkingu, novu trasu rasvjete- cesta od rive do zadnjih kući i druge radove u vrijednosti 263.786,54 kn  

U Drašnicama stavka izgradnje javne rasvjete obuhvaća izgradnju dijela nove javne rasvjete od magistrale do ulaza u mjesto i dr. 

radove u vrijednosti od  146.129,71 kn. 

U Živogošće se radilo na novoj trasi javne rasvjete od Male ceste do centra- 13.125,00 kn 

 
 

 
II.  
Ovo izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2018. 
godini objavit će se u „Glasniku“- službenom glasilu Općine Podgora. 
 
 
     KLASA: 022-06/19-01/18 

     URBRROJ: 2147/05-01/01-19-1 

     Podgora, 12. lipnja 2019. godine 

          OPĆINSKI NAČELNIK 
               Ante Miličić, v.r. 
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Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18 i 110/18) i članka 32. 
Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 5/09, 9/09, 3/13, 3/15 i 4/18) načelnik Općine Podgora podnosi 

 
 

Izvješće o izvršenju  
Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2018. godini 

 
 

I. 

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2018. godini određen je  opis i opseg poslova 
održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova. Planirana su sredstva od 5.692.000,00 kn, a 
utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 5.480.139,21 kn. 

 

                                                                      PLANIRANO            
REALIZIRANO 
1. Održavanje groblja______________________                              _____                     ___130.000,00 kn                
111.174,7 kn 

 Održavanje groblja………………………………….. ………………………………………………………..80.000,00 kn                 
62.903,75 kn 

 Odvoz smeća sa groblja……………………………………………………………………………………….50.000,00 kn                
48.270,95 kn 

 
Održavanje groblja obuhvaća mjesečne izdatke za redovno održavanje groblja, pražnjenje kontejnera te hortikulturno 
uređenje groblja Sv. Tekla. 
 
 
2. Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i šetnica Općine Podgora                                   470.000,00 kn               
462.407,5 kn 
     

 Podgora:- održavanje nerazvrstanih cesta.................................. …………………………269.000,00 kn             
268.095,00 kn 

 Drašnice: - održavanje nerazvrstanih cesta ............................................................150.000,00 kn              
144.112,50 kn 

 Živogošće: - održavanje nerazvrstanih cesta .............................................................51.000,00 kn                
50.200,00 kn 

Održavanje nerazvrstanih cesta u Podgori obuhvaća: proširenje krivine iznad benzinske, rekonstrukcija makadama i 
održavanje ceste  u Gornjoj Podgori, betoniranje puta prema kavi, betoniranje puta i uređenje ceste- Čaklje, 
uređenje horizontalne signalizacije, uređenje ceste od komunalnog do kamenoloma i dr. asfalterske radove.. 

Održavanje nerazvrstanih cesta u Drašnicama obuhvaća uređenje ceste u lučici, betoniranje dijela rive, popravak 
ulegnuća i dr. 

Održavanje nerazvrstanih cesta u Živogošću obuhvaća uređenje starog puta Strnj- Murava i prijevoz žalike za Brikvu. 
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3. Održavanje plaža Općine Podgora i priobalne infrastrukture                                             1.510.000,00 kn          
1.484.910,00 kn 

 Održavanje plaža Podgora   ……………………..………......................................................800.000,00 kn               
787.062,5 kn 

 Održavanje plaža Drašnice …………………………………....................................................175.000,00 kn                
171.422,5 kn 

 Održavanje plaža Igrane …………………………………………………………………………………………65.000,00 kn                
61.125,00 kn 

 Održavanje plaža Živogošće ………………………………………………………………………………….470.000.00 kn             
465.300,00 kn 

 
4. Održavanje zelenih površina:                                                                                                       195.000,00 kn               
194.260,23 kn 
 

 Redovno održavanje zelenih površina…..……….......................................................... 142.000,00 kn              
142.207,13 kn 

 Uređenje zelenih površina Igrane…………………………………...............................................6.000,00 kn                    
5.137,5 kn 

 Uređenje zelenih površina Drašnice………………………………………………………………………....47.000,00 kn                  
46.915,6 kn 

  
Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća trošak održavanja zelenih površina po ugovorima i zaštitu palmi u svim 

mjestima Općine Podgora. Uređenje zelenih površina u Drašnicama obuhvaća nabavu cvijeća i zelenila za Tila lučicu. 
 
5. Održavanje ostalih površina…………………..............................                                                   350.000,00 kn              
328.256,86 kn 
 

 Podgora -  održavanje ostalih javnih površina……..........................................................120.000,00 kn           
105.145,63 kn 

 Drašnice -  održavanje ostalih javnih površina……...........................................................10.000,00 kn                
7.350,00 kn 

 Igrane -  održavanje ostalih javnih površina……................................................................70.000,00 kn               
68.428,5 kn 

 Živogošće- održavanje ostalih  javnih površina….............................. …………………………..150.000,00 kn            
147.332,73 kn 
 

Održavanje ostalih površina u Podgori obuhvaća ugradnju opločnika- Čaklje, sanaciju potpornog zida, uređenje zida i 
stepenica u Gornjoj Podgori, izradu šahte ispred Hotela Medora auri d.o.o., izradu betonskog postolja za tuš ispred H. 
Sirena i dr. 
Održavanje ostalih površina u Igranima obuhvaća uslugu odvoza materijala iz iskopa na deponiju. 
Održavanje ostalih površina u Živogošću obuhvaća radove u Maloj Dubi (betoniranje dijela puta, postavljanje kocke, 
sanaciju klizišta, popravke klupa, betoniranje mula, uređenje stepenica i druge radove.) 
 
 
6. Nabava opreme, materijala i sitnog inventara za održavanje komunalne infrastrukture Općine 
Podgora                                                            305.000,00 kn                   264.737,49 kn 

 Materijal za održavanje groblja………………………..………… ……………………………………………………..5.000,00 kn               
3.623,43 kn 

 Materijal za održavanje cesta, puteva i šetnica………………………………………………………………….25.000,00 kn            
23.831,59 kn 

 Materijal za održavanje ostalih površina………………………………………………………………………...100.000,00 kn            
70.377,12 kn 
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 Nabava opreme za komunalnu infrastrukturu......................................................................175.000,00 kn         
166.905,35 kn 

 Oprema za Podgoru………………………………………………………………………….70.000,00 kn           64.406,25 
kn 

 Oprema za Igrane…………………………………………………….………………………..85.000,00 kn             83.749,1 
kn 

 Oprema za Živogošće…………………………………………………………………………20.000,00 kn            18.750,00 
kn 

 

U Podgori je od opreme nabavljena kovana ograda za groblje Sv. Tekla, ograda za  Plišivac, tuševi i kante. 

U Živogošću je od opreme nabavljen štand za voće i ograda za Malu Dubu. 

U Igranima je nabavljena  automatska naplatna blagajna i posude za cvijeće. 

 

 
7. Javna rasvjeta……………………………….................................................  ...  .......................…655.000,00 kn                 
670.185,78 kn 

 

 Opskrba električnom energijom…………………..............................................................130.000,00 kn                  
116.055,71 kn 

 Mrežarina…..………………………………………..………………………………………………………………..100.000,00 kn                    
87.064,31 kn 

 Tekuće održavanje javne rasvjete..............................................................................…85.000,00 kn                    
84.000,00 kn 

 Investicijsko održavanje javne rasvjete ..................……………………………………………......260.000,00 kn                   
292.407,5 kn 

 Materijal za održavanje javne rasvjete……………….. ….. ……………………………………………..80.000,00 kn                   
90.658,26 kn 

 
Tekuće održavanje javne rasvjete obuhvaća mjesečne troškove održavanja rasvjete u svim mjestima Općine 
Podgora. 
 
Investicijsko održavanje javne rasvjete obuhvaća: sanaciju trase javne rasvjete Mala cesta, rekonstrukciju ormara 
iznad groblja u Drašnicama, postavljanje kabela u Drašnicama, sanaciju rasvjete i razvodne kutije Porat Lučica u 
Drašnicama,  osvjetljenje plaže u Igranima, izradu adaptera, adaptaciju postojećih starogradskih svjetiljki, 
izmjenu starogradskih fenjera u Igranima, izmještanje stupova- protupožarni put prema Igranima, sanaciju trase 
do H. Nimfa u Živogošću , popravak rasvjete od Studenca do trga,  sanaciju rasvjete na Čakljama, osvjetljenje 
prema spomeniku Galebova krila itd. 
 

 
8. Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti …………………...300.000,00 kn          
292.312,56 kn 

 
Obuhvaća mjesečne račune za uštedu energije od tvrtke Led elektronika d.o.o. koja je izvršila radove modernizacije 
javne rasvjete na području cijele Općine Podgora prema projektu TD-E-19/13 odobrenom od strane Ministarstva 
zaštite okoliša 
 
 
9.Uređenje mjesta Općine Podgora za Božić i Novu godinu i druga događanja....................37.000,00 kn                  
32.683,13 kn 

 

 Iluminacija ………………………............................................................................................37.000,00 kn                   
32.683,13 kn 
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10. Održavanje čistoće i zaštita okoliša:……………………………………………………………………...1.740.000,00 kn                    
1.639.210,96 kn 

 

 Dezinsekcija i deratizacija ………………………………..........................................................35.000,00 kn                       
34.000,00 kn 

 Sanacija divljih deponija .............................................................................................10.000,00 kn                                 
0,00 kn 

 Čišćenje naselja  Općine Podgora…………..………....………………………………………………1.200.000,00 kn                  
1.120.457,06 kn 

 Najam eko wc- kabina………………………………………........................................................80.000,00 kn                          
78.062,5 kn 

 Eko-renta odlagališta ..............………………………………..................................................255.000,00 kn                      
253.331,4 kn 

 Naknada za sanaciju Karepovca... ………………………………………………………………………….160.000,00 kn                     
153.360,00 kn 

 
Čišćenje naselja u vrijednosti od  1.120.457,06 kn obuhvaća  troškove mjesečnog čišćenje naselja u vrijednosti od 795.151,48 kn,  

 te ostalo čišćenje (odvoz otpada sa eko kontejnera- 114.366,52 kn , odvoz krupnog otpada, granja i dr. radovi – 210.939,06 kn) 

 
II.  
Ovo izvješće o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Podgora u  2018. godini objavit će 
se u „Glasniku“- službenom glasilu Općine Podgora. 
 

 

   KLASA: 022-06/19-01/19 

   URBROJ: 2147/05-01/01-19-1 

   Podgora, 12. lipnja 2019. godine 

  OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                                    Ante Miličić, 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  

Telefon: 021/603-952 

 


