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Na temelju članka 62. Zakona o proračunu (Narodne novine br: 87/08, 136/12, 15/15) načelnik 
Općine Podgora donosi: 

 
O D L U K U 

o otvaranju poslovnog računa Općine Podgora 
u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. 

 
Članak 1. 

Općina Podgora otvorit će s danom 01. travnja 2019. godine, poslovni račun u 
Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. 

Članak 2. 
Općina Podgora zatvorit će postojeći račun otvoren u OTP banci d.d.- 
HR8624070001833900002. 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku“- službenom glasilu 
Općine Podgora. 
 
 
KLASA: 400-01/19-01/7 
URBROJ: 2147/05-01/01-19-1 
Podgora, 21. ožujka 2019. god 
 
 Načelnik Općine Podgora 
                                                                                                              Ante Miličić, v.r. 
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1. UVOD 

 
Općina Podgora smještena je u jugoistočnom dijelu Splitsko-dalmatinskoj županiji, u mikroregiji 

Makarskog primorja. Na zapadu graniči s Općinom Tučepi, na sjeveru sa Gradom Vrgorac te 

malim dijelom sa Općinom Zagvozd, na istoku s Općinom Gradac, a s južne strane na moru 

graniči sa Općinom Sućuraj. Površina Općine Podgora iznosi 77,45 km2, što iznosi 1,7% od 

ukupne površine Splitsko-dalmatinske županije. Općina se sastoji od pet naselja: Drašnice, 

Gornje Igrane, Igrane, Podgora i Živogošće. 

 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području Općine živi 2.518 stanovnika s 

prosječnom gustoćom naseljenosti od 32,5 st/km2. 

 
Tablica 2.1.-1 Stanovništvo po naseljima Općine Podgora 

 

Naselja 

Površina 

(km2) 

 

Stanovnici 2011. 

 

Gustoća 

naseljenosti. 

(stan/km2) 

Dražnice 9,77 339 34,69 

Gornje Igrane 12,94 3 0,23 

Igrane 3,10 399 128,7 

Podgora 29,52 1268 42,95 

Živogošće 22,12 509 23,01 

 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine broj kućanstava na području općine je 999 dok 
prosječna veličina kućanstva iznosi 2,52 člana. 
 
Na području Općine Podgora miješani komunalni otpad skuplja tvrtka „Podgora čistoća“ d.o.o. 

sa sjedištem u Podgori. Skupljanjem otpada obuhvaćeno je 100% stanovništva Općine. Prema 

podacima od komunalnog poduzeća broj korisnika usluga odvoza komunalnog otpada na 

području Općine je oko 1600, od čega je 200 korisnika privrednih subjekata. 

 

Na području Općine ne postoji odlagalište otpada te se skupljeni otpad odvozi na službeno 

odlagalište Karepovac, na području Grada Splita.  

 

Općinsko vijeće Općine Podgora usvojilo je Plan gospodarenja Općine Podgora 2017.-2022. te je 

isti objavljen u službenom glasilu Općine Podgora „Glasnik“ broj 24/18.  
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Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati: 

- javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, 

- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada, 

- sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako 

odbačenog otpada, 

- provedbu Plana, 

- donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, 

- provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,  

- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

 

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje 
jedne ili više obveza, te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada 
sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te osigurati 
provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima 
održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada. 

 

 

2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE PODGORA 

U Prostornom planu Općine Podgora planirano je reciklažno dvorište u komunalnoj zoni Gornje 
Igrane.   

 

3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PODGORA 

Plan gospodarenja otpadom Općine Podgora za razdoblje 2017.-2022. objavljen je u službenom 
glasilu Općine Podgora „Glasnik“ broj 24/18. Plan je usklađen sa Zakonom o održivom 
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gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-
2022.  

Za predmetni plan proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 
Upravni odjel za komunalne djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije izdao je Mišljenje (KLASA: 
351-02/18-03/0126, URBROJ: 2181/1-10/07-18-0002 od 22. listopada 2018.) da je postupak 
proveden sukladno propisima te je Općinski načelnik donio Odluku da nije potrebna strateška 
procjena utjecaja na okoliš. Za predmetni Plan ishođena je i suglasnost od prije navedenog 
odjela Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: 351-02/18-03/126, URBROJ: 2181/1-10/07-18-
0003 od 22. listopada 2018.).  

 

 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Podgora sadrži:  

1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne 

samouprave uključujući ostvarenje ciljeva, 

2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, 

odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva, 

3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te 

statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, 

4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, 

5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, 

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, 

6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama 

otpada, 

7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 

8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada, 

9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana, 

10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera 

gospodarenja otpadom, 
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11. rokove i nositelje izvršenja Plana.  

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Podgora izrađen je sukladno Zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom.  

Plan gospodarenja otpadom grada ili općine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće, uz 
prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za 
poslove zaštite okoliša. 

Člankom 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) propisano je da 
postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na 
temelju Zakona o otpadu NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) do dana stupanja na snagu ovoga 
Zakona, ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s 
odredbama ovoga Zakona i Plana. 

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) propisano 
je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu 
kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu. 

 

 

 

 

 

Ciljevi Plana gospodarenja otpadom Grada Visa preuzeti su iz Plana gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske:  

Br.  Cilj    

1. 

 

 

Unaprijediti sustav 

gospodarenja 

komunalnim 

otpadom  

Cilj 1.1. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog 

otpada za 5 % 

Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60 % mase proizvedenog 

komunalnog otpada (papir, staklo, plastika, metal, 

biootpad i dr.) 

Cilj 1.3. Odvojeno prikupiti 40 % mase proizvedenog biootpada 

koji je sastavi dio komunalnog otpada 

Cilj 1.4. Odložiti na odlagališta manje od 25 % mase 

proizvedenog komunalnog otpada  

2.  Cilj 2.1. Odvojeno prikupiti 75 % mase proizvedenog građevnog 
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Unaprijediti sustav 

gospodarenja 

posebnim 

kategorijama 

otpada  

otpada  

Cilj 2.2. Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

Cilj 2.3. Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom 

ambalažom 

Cilj 2.4. Uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom 

Cilj 2.5. Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim brodovima, 

podrtinama i potonulim stvarima na morskom dnu 

Cilj 2.6. Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim 

kategorijama otpada  

3. Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom 

4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom  

5. Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti  

6. Unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom  

7. Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom  

8. Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom  
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4. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU 

OPĆINE PODGORA, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA 

 
Na području Općine Podgora miješani komunalni otpad skuplja tvrtka „Podgora čistoća“ d.o.o. 

sa sjedištem u Podgori. Skupljanjem otpada obuhvaćeno je 100% stanovništva Općine. Prema 

podacima od komunalnog poduzeća broj korisnika usluga odvoza komunalnog otpada na 

području Općine je oko 1600, od čega je 200 korisnika privrednih subjekata. 

 

Na području Općine ne postoji odlagalište otpada te se skupljeni otpad odvozi na službeno 

odlagalište Karepovac, na području Grada Splita.  

 

Za odvoz otpada koristi se 6 vozila: 

-MAN specijalno vozilo sa nadogradnjom Mazzochia (god. proizvodnje 2005.), kapacitet 
vozila:14 m3, omjer sabijanja 1:5 
-MAN specijalno vozilo sa nadogradnjom Mazzochia (god. proizvodnje 2004.), kapacitet 
vozila:11 m3, omjer sabijanja 1:5 
-MERCEDES, kiper, bez sabijanja (god. proizvodnje 2003.) 
-MERCEDES specijalno vozilo, (god. proizvodnje 2000.) kapacitet vozila:11 m3, omjer sabijanja 
1:5 
-MITSUBISHI CANTER (god. proizvodnje 2008.) kapacitet vozila: 7 m3, omjer sabijanja 1:2 
-MERCEDES NAVLAKAČ sa kranom kapaciteta 14 m3 
 

 

Dinamika odvoza komunalnog otpada je različita tijekom godine. 

 

Odvoz komunalnog otpada tijekom turističke sezone (od lipnja do rujna) obavlja se 

svakodnevno, u predsezoni i posezoni (travanj, svibanj, listopad) obavlja se tri puta tjedno, a u 

zimskom periodu (studeni, prosinac, siječanj, veljača i ožujak) dva puta tjedno. 

 

Komunalni otpad se na području Općine Podgora skuplja putem spremnika volumena 80, 120 i 

240 l (968 komada) te kontejnerima volumena 1.100 l (65 komada). 

Na području Općine na 8 zelenih otoka postavljeno je 25 polu ukopanih MOLOK spremnika za 

selektivno sakupljanje papira, plastike, staklo i biootpada. Spremnici zelenih otoka su:  

papir (5.000 l), PET (5.000 l), staklo (3.000 l) i biootpad (3.000 l).  

 

Lokacije zelenih otoka: Podgora porat, Podgora Put spomenika, Podgora kraj hotela Natali, 

Podgora Čaklje, Drašnice porat, Igrane ulaz, Igrane nova lučica, Živogošće Blato, ulaz istok. 

 

Skupljanje glomaznog otpada je dva puta godišnje ili po pozivu. 



11 

 

 
Za reciklažno dvorište ishođena je lokacijska dozvola, u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih 
odnosa. U sklopu istog planirana je sortirnica i kompostana te reciklažno dvorište za građevni 
otpad. Nije planiran kutak ponovne upotrebe. Na području Općine Podgora nisu planirani centar 
za ponovnu uporabu, kompostana, bioplinsko postrojenje, građevina za gospodarenje muljem iz 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, oprema za sjeckanje granja i vrtnog otpada.    
 
 
1. Uspostava kućnog kompostiranja planira se do kraja 2019. godine. 

 
2. Izmjena cjenika je u završnoj fazi, do ljeta 2019.  planira se uvesti stimulativni poticaj. 

 
3. Uvođenje informatičkog sustava evidencije količine i vrste otpada prikupljenog od  

pojedinačnih korisnika odnosno lokacija zelenih otoka i zajedničkih spremnika planira se do 

ljeta 2019.  

 
4. Uvođenje Zelene javne nabave je u planu, ali samo na one vrste roba, usluga i radova na koje 

se ista bude mogla primijeniti.  

 
5. U službi komunalnog redarstva stalno je zaposleno 3 djelatnika, a u sezoni se zaposli još 1.  

 
6. Izrada Izmjene odluke o kumuanlnom redu je u završnoj fazi, planira se od ljeta 2019. ista 

usvojiti na Općinskom vijeću.  

 
7. Za potrebe uspostave sustava video nadzora trenutno se prikupljaju ponude, video nadzor 

će se uspostaviti na lokacijama ilegalnih deponija do kraja 2019.  

 
8. Lokacije onečišćene sa nepropisno odloženim otpadom se kontinuirano saniraju. 

 
9. Edukativne aktivnosti su provedene u obliku slanja letaka uz račun svim korisnicima. 

 
 
10. Na području Općine Podgora tijekom 2018. nisu provedene Eko akcije. 

 
 

 

 

5. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG 

OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU 

CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA 
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Tvrtka ili naziv 

Područje sa 
kojeg je otpad 

skupljen 
(općina/grad) 

Broj stanovnika 
obuhvaćen 

skupljanjem 

Ključni broj 
otpada 

Naziv otpada 

Ukupno 
sakupljeno 
(preuzeto u 

2018. godini) 

tona 

Podgora čistoća 
d.o.o.  

Općina Podgora  2.518 200301 miješani 
komunalni otpad  

2.428,00 

   200307 glomazni otpad 22,70 

   160213* odbačena 
oprema koja 
sadrži opasne 
komponente 

6,38 

   150101 papirna i 
kartonska 
ambalaža 

59,2 

 

 

6. STATUS ODLAGALIŠTA 

Na području Općine Podgora ne postoji odlagalište otpada.  

 

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE 

OTPADOM 

 
 

Naziv 
građevine/uređaja 

za gospodarenje 
otpadom 

Lokacija 

(Navesti lokaciju) 

Opis 

(U nekoliko rečenica 
opisati 

građevinu/uređaj) 

Status 

(Izgrađeno ili u planu 
izgradnje) 

Očekivana 
realizacija 

(Za one u planu 
izgradnje navesti 

očekivano vrijeme 
realizacije) 

Reciklažno dvorište Gornje Igrane  Ishođena lokacijska 
dozvola, trenutno se 
rješavaju imovinsko-
pravni odnosi 

2020./2021.  
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8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU 

 

Redni 
broj 

Naziv divljeg 
odlagališta 

Procijenjena količina 
otpada u m

3
 

Najzastupljenija vrste 
odbačenog otpada 

Divlje odlagalište 
uklonjeno 

DA/NE 

1. Podgora-Spile 100 drveni otpad, grane i sl NE 

2.  Kod prijevoja Saranač 
uz županijsku cestu Ž-
6199, prije naselja 
Gornje Igrane 

50 glomazni otpad  NE  

3. Kod 11. km županijske 
ceste Ž-6199,  

50 građevinski otpad, 
zemlja, drvo  

NE  

4 Gornje Igrane s južne 
strane ceste Makarska-
Vrgorac 

2000 građevinski otpad, 
zemlja, kamenje, 
keramika 

NE  

5.  Gornje Igrane s južne 
strane ceste Makarska 
–Vrgorac 

1000 građevinski otpad, 
zemlja, kameni blokovi, 
keramika  

NE  

6.  Gornje Igrane s južne 
strane ceste Makarska-
Vrgorac  

4000 građevinski otpad, 
zemlja, kameni blokovi, 
keramika, plastika, drvo 

Djelomično  

7.  Gornje Igrane sa južne 
strane ceste Makarska-
Vrgorac (IV) 

2000 građevinski otpad, 
zemlja, kameni blokovi, 
keramika, plastika, drvo 

Djelomično  

 

 

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA 

OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA 

OTPADA 

Građanima su poslani letci o važnosti odvajanja otpada.  

 

 



14 

 

10. . OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 

KATEGORIJAMA OTPADA 

Građanima su poslani letci o važnosti odvajanja otpada. 

 

11.  MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG 

KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, 

METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA 

Miješani komunalni otpad prikuplja se u namjenskim spremnicima, u planu je postavljanje i 
spremnika za biorazgradivi komunalni otpad. Uspostavom zelenih otoka osigurano je i odvojeno 
prikupljanje otpadnog papira, stakla i plastike. Uspostavom reciklažnog dvorišta još će se više 
osigurati odvajanje otpada koji je moguće reciklirati odnosno zbrinuti na propisani način.  

 

 

12.  POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, 

IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA 

OTPADOM 

 

Redni broj Naziv provedenog projekta Utrošena financijska sredstva Izvor financijskih sredstava 

1. ugrađeno je 8 zelenih otoka od 
11 predviđenih  

284.160,94 kuna Proračun Općine Podgora 

2. izrađen idejni projekt i 
ishođena lokacijska dozvola za 
reciklažno dvorište  

 

120.400,00 kuna 

 

Proračun Općine Podgora 

3. građanima poslani letci o 
važnosti odvajanja otpada  

Podgora čistoća Podgora čistoća 

4. uspostavljen sustav za prijavu 
nepropisno odloženog otada 
na web stranici Općine  

 

0 

 

0 

5 kućno kompostiranje  / / 

6.  spremnici za biorazgradivi 
otpad  

/ / 

7 sanacija onečišćenih lokacija  cca. 60.000,00 kuna Proračun Općine Podgora 
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13.  ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

 

Redni 
broj 

Predviđeno PGO za 2018. g 
Izvršeno 

DA/NE/DJELOMIČNO 

1.  ugrađeno je 8 zelenih otoka od 11 predviđenih  DA, djelomično 

3.  izrađen idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola za reciklažno 
dvorište  

DA 

4.  građanima poslani letci o važnosti odvajanja otpada  DA 

5.  uspostavljen sustav za prijavu nepropisno odloženog otada na 
web stranici Općine  

DA 

6.  kućno kompostiranje  NE 

7.  spremnici za biorazgradivi otpad  NE 

8.  sanacija onečišćenih lokacija  DA, djelomično 

 

14.  ZAKLJUČAK 

 

Nastaviti će se putem edukativno-informativnih aktivnosti informirati stanovnike grada ali i 
gospodarske subjekte o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom sprječavanju nastanka 
otpada na njegovom izvoru – u kućanstvima i na radnim mjestima. Građane savjetujemo o tome 
da razmisle prilikom kupovine o stvarima koje kupuju, o ambalaži u kojoj je predmet kupovine 
zapakiran, korištenju proizvoda koji se mogu reciklirati, smanjenju korištenja jednokratnih 
proizvoda, korištenje povratne ambalaže, poticanju ponovne upotrebe i sl. 

 

KLASA: 351-02/19-01/5 

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

Podgora, 26.03.2019. 

                               Općinski načelnik  

                  ANTE MILIČIĆ, v.r. 
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Na temelju članka 48. Statuta Općine Podgora ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 

5/09,9/09,3/13 i 3/15) te članka 28. i 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 3/15 i 6/19), načelnik Općine Podgora 

dana 29. ožujka  2019. godine donosi: 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Podgora 

 

Članak 1. 

 U Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Podgora ( u daljnjem tekstu:  Izborno povjerenstvo) imenuju se: 

 

1. Stela Džaja, dipl.iur., za predsjednicu 

2. Andrija Talijančić, za člana 

3. Branka Gojak, za članicu 

4. Matko Lovreta, dipl.iur., za zamjenika predsjednice  

5. Miljenko Lucijetić, za zamjenika člana  

6. Marija Jakić, za zamjenicu članice 

  

     Članak 2.  

Izborno povjerenstvo ima ovlasti i dužnosti sukladno članku 31. Odluke  o izboru članova vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Podgora. 

 

     Članak 3.  

 Određuje se da će sjedište Izbornog povjerenstva za vrijeme rada na provedbi izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora na području Općine Podgora biti u Općini Podgora, A.K.Miošića 2, 21327 Podgora. 

Članak 4. 

Predsjednici i potpredsjedniku Izbornog povjerenstva određuje se naknada u iznosu od 5.000,00 

kuna neto po osobi, a članovima Izbornog povjerenstva određuje se naknada u iznosu od 2.000,00 kuna 

neto po osobi. 

 

Članak 5. 

Sredstvima za provođenje izbora raspolaže Izborno povjerenstvo. 

Izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstva za provođenje izbora te dodjelu 

odgovarajućih sredstava tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja administrativnih i 

stručnih poslova. 

 

Članak 6. 

Predsjedniku i potpredsjedniku Biračkog odbora određuje se naknada u iznosu od 350,00 kuna 

neto po osobi, a članovima Biračkog odbora određuje se naknada u iznosu od 250,00 kuna neto po osobi. 

 

Članak 7. 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Glasniku», službenom glasilu Općine 

Podgora. 

 

KLASA: 022-06/19-01/9 

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

Podgora, 29. ožujka 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 


