
Temeljem odredbe 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, 36/09, 150/11, 144/12 i 

19/13) i članka 48. Statuta Općine Podgora ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br. 

5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) općinski načelnik Općine Podgora podnosi sljedeće: 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU 

za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2017. godine 

 

Funkcioniranje Općine Podgora  je bilo  otežano u prvoj polovici 2017. godini zbog 

održavanja redovnih „lokalnih“ izbora. Mnoge odluke i problemi koji se uobičajeno donose i 
rješavaju tijekom  travnja, svibnja ili lipnja zbog održavanja redovnih izbora i ranog 
raspuštanja Općinskog vijeća su se odgodile do srpnja. Nastojali smo da to naši stanovnici što 
manje primijete i osjete. Obavili  smo redovne aktivnosti pripreme turističke sezone. U 
suradnji sa turističkim zajednicama nadohranjivale su se i uređivale plaže u svim mjestima 
Općine Podgora te su pripremljene dočekale prve goste. 

Turistička sezona je prema prvim pokazateljima započela ranije nego inače. Na žalost lipanj 
je obilježio strahoviti požar te nam je ukazao na veliki problem protupožarne zaštite i 
vatrogastva, a tiče se zastarjelog voznog parka i opreme naših vatrogasaca. Taj problem smo 

privremeno riješili i nastavit ćemo na rješavanju tog problema.  

Općina Podgora je već početkom godine započela pripremne radnje za uvođenje poreza na 
nekretnine o kojem se dosta priča po medijima ovih dana. Angažirali smo tvrtku za poslove 
izmjere objekata te analizu površina i naknada s postojećom evidencijom za obračun 
komunalne naknade na području ulica Čaklje, Velika i Mala Požarica te na području mjesta 
Blato. 

Započela je prva faza izrade katastra nekretnina za Igrane i Drašnice koja obuhvaća izradu 
DOF2 za dijelove k.o. Igrane (oko 170 ha) i k.o. Drašnice (oko 222 ha). Izrada katastra 
nekretnina za Živogošće nastavlja dalje te je javno izlaganje djelatnika Općinskog suda u 
Splitu stalna služba u Makarskoj započelo. 

Od kapitalnih ulaganja istaknuli bismo izgradnju i uređenje groblja Sv. Tekla u Podgori. Dio 
tih radova financira se sredstvima koje je oporukom pok. Pavlinović ostavio Općini Podgori 
upravo za uređenje groblja.   

U izvještajnom razdoblju, u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine pripremljeno 
je više prijedloga općih akata kao što su: 

 

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na 

temelju pisanog ugovora na području Općine Podgora  
2. Odluka o poništenju natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova čišćenja 
javnih površina na području Općine Podgora  
3. Odluka o rasporedu sredstava članovima/ci Općinskog vijeća Općine Podgora 

iz Proračuna Općine Podgora za 2017. godinu  



4. Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Podgora za 2016. godinu  

5. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2017. godinu s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  
6. Preventivno-operativni plan zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru 
Općine Podgora u 2017. godini  

7. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Podgora za 2017. 
godinu  

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine 
Podgora za 2016. godinu  

9. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora 
za 2016. godinu  

10. Godišnji plan davanja koncesija za 2017. godinu  
11. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat. čest. zem. 
8551/1, k.o. Živogošće  
12. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podgora za 2016. godinu  
13. Proračun o izmjenama i dopunama proračuna Općine Podgora za 2017. godinu 

14. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2017. 
godini.  

15. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2016. godinu  

16.  Zaključak prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture 
za 2016. godinu 

17. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 
od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine  

18. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova čišćenja javnih 
površina u Općini Podgora 

19. Odluka o davanju suglasnosti Općini Podgora za provedbu ulaganja „Gradnja mrtvačnice 
na groblju Srida Sela u Podgori“ 

20. Amandman na Konačni prijedlog  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Podgora 

21. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat. čest. zem. 
5919, k.o. Igrane  

22. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat. čest. zem. 
10589, k.o. Podgora i zamjeni nekretnina  

23. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat. čest. zem. 
10574/2, k.o. Podgora 

24. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat. čest. zem. 
5909/1, k.o. Igrane i zamjeni nekretnina  

25. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat. čest. zem. 
10557, k.o. Podgora  

26. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat. čest. zem. 
10604, k.o. Podgora  

27. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat. čest. zem. 
5919, k.o. Igrane 

28. Odluke o lokalnim porezima Općine Podgora 

29. Odluke o lokalnom porezu na korištenje javnih površina Općine Podgora 

30. Pravilnik jednostavne nabave u Općini Podgora 

31. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na 
korištenje 



32. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanje 
(asfaltiranja) nerazvrstanih cesta na području Općine Podgora 

33. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanje 
groblja na području Općine Podgora 

34. Odluka o davanju na korištenje parkirališta Žanjeva u Igranima 

35. Zaključak o Izvješću Turističke zajednice mjesta Igrane o utrošenim sredstvima od 
korištenja parkirališta Žanjeva u Igranima za 2014. godinu 

36. Zaključak o Izvješću Turističke zajednice mjesta Igrane o utrošenim sredstvima od 
korištenja parkirališta Žanjeva u Igranima za 2015. godinu 

37. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Turističke zajednice  mjesta Igrane o utrošenim 
sredstvima od korištenja parkirališta Žanjeva u Igranima za 2016. godinu 

38.Odluku o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora 

 

 

                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                           Ante Miličić 


