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Na temelju Članka 33. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora br 05/09) i Članka 10. i
11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora br 06/09) Općinsko
vijeće Općine Podgora na svojoj sjednici održanoj 02. listopada 2009. godine donijelo je

O D L U K U
razrješenju dosadašnjeg potpredsjednika Općinskog vijeća i izboru dvaju
potpredsjednika Općinskog vijeća

I.
MATKO VELA razrješava se dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Podgora

II.
NENAD GLUČINA bira se za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Podgora
ANTE LULIĆ bira se za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Podgora

III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na sjednici Općinskog vijeća Općine Podgora
i biti će objavljena u Glasniku Općine Podgora.

Klasa: 021-05/09-01/757
Ur. Broj. 2147/05-09/1
Podgora, 02. listopada 2009.
PREDSJEDNIK
Općinskog Vijeća Općine Podgora
Stjepan Vela
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Na temelju članka 31. st.2. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi , te članka 33. i 36.
Statuta Općine Podgora ( Glasnik Općine Podgora 5/09 ) Općinsko vijeće Općine Podgora, na
svojoj sjednici održanoj 02. listopada 2009. godine donijelo je

O D L U K U
o naknadama troškova za rad Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća

Članak 1.
Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Podgora i članovima radnih tijela Općinskog vijeća
pripada naknada za rad na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela općinskog vijeća.
Članak 2.
Naknada iz članka 1. ove odluke obračunava se po sjednici ili dijelu sjednice u jednom danu i
iznosi:
1. OPĆINSKO VIJEĆE
– predsjednik općinskog vijeća
– zamjenici predsjednika vijeća
– član Općinskog vijeća
2. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
– predsjedniku radnog tijela
– članu radnog tijela

200,00 kn
100,00 kn
100,00 kn
50,00 kn
50,00 kn

Članak 3.
Vijećnicima općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća koji imaju mjesto
stanovanja izvan mjesta održavanja sjednice pripada naknada troškova prijevoza na rad u
iznosu od 1,00 kn/km
Članak 4.
Pročelniku upravnog tijela Općine Podgora pripada naknada za rad na sjednicama Općinskog
vijeća , kada se sjednice održavaju izvan radnog vremena Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Podgora i to u iznosu od 100,00 kn po sjednici ili dijelu sjednice u jednom danu.
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Članak 5
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o naknadama troškova za rad
Općinskog vijeća, Poglavarstva i radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podgora ( Glasnik
Općine Podgora br. 8/06 )
Članak 6
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Glasniku Općine Podgora“

Klasa:021-05/09-01/758
Ur.broj:2147/05-09/1
Podgora, 02.listopada 2009.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela
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Na temelju članka 13. stavak 3.i 4. Zakona o grobljima ( N.N. broj 19/1998) i
članka 23. Odluke o grobljima (Glasnik Općine Podgora , broj 6/2007 )
Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj sjednici održanoj 02.listopada 2009.
godine donijelo je

O D L U K U
o visini godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta

Članak 1.
Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta na podrjučju Oćine Podgora
utvrđuje se prema bruto površini grobnog mjesta propisanoj Pravilnikom o
grobljima ( N.N., broj 99/2002 ) i iznosi:
1.za grobno mjesto bruto površine do 6 m2…………………….180,00 kn
2.za grobno mjesto bruto površine od 6.00 m2 do 8,00 m2 ……250,00 kn
3.za grobno mjesto bruto površine preko 8,00 m2………………400,00 kn
Članak 2.
Naknadu iz članka 1. ove Odluke plaća korisnik grobnog mjesta svake godine u
jednokratnom iznosu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Glasniku Općine Podgora“

Klasa:021-05/09-01/756
Ur.broj: 2147/05-09/1
Podgora, 02. listopada 2009.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela
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Na osnovi stavka 4. i 5. članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(˝Narodne novine˝, br. 10/97), te članka 32. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine
Podgora˝, br. 5/2009) Općinsko vijeće Općine Podgora, na 4.sjednici održanoj 02.listopada
2009. godine, donijelo je
O D L U K U
o visini upisnine i naknade za boravak djece u Dječjem vrtiću
˝Morski konjić˝ Podgora u 2009./2010. godini
Članak 1.
Upisnina u Dječji vrtić ˝Morski konjić˝ Podgora u 2009./2010. godini iznosi 220,00 kn
za jedno dijete.
Roditelji koji imaju u istom vrtiću dvoje i više djece plaćaju cijeli iznos upisnine za
jedno dijete, a za drugo dijete plaćaju umanjeni iznos i to:
- za drugo dijete roditelji plaćaju 176,00 kn (80% iznosa), a razliku
u iznosu od 44,00 kn (20% iznosa) plaća Općina Podgora,
- upisninu za treće dijete plaća Općina Podgora.
Članak 2.
Naknada za boravak djece u Dječjem vrtiću ˝Morski konjić˝ Podgora u 2009./2010.
godini, koji obuhvaća 6-satni program, iznosi 340,00 kn za jedno dijete, mjesečno.
Roditelji koji imaju u istom vrtiću dvoje i više djece plaćaju cijeli iznos naknade za
jedno dijete, a za drugo dijete plaćaju umanjeni iznos i to:
- za drugo dijete roditelji plaćaju 272,00 kn (80% iznosa), a razlikuu iznosu od 68,00
kn (20% iznosa) plaća Općina Podgora,
- naknadu za boravak trećeg djeteta plaća Općina Podgora.
Članak 3.
Upisninu i naknadu za boravak djeteta iz socijalno ugrožene obitelji plaća Općina
Podgora.
Članak 4.
Sredstva iz članka 1. i 2. ove Odluke uplaćuju se na žiro račun Dječjeg vrtića ˝Morski
konjić˝ Podgora.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u ˝Glasniku Općine Podgora˝.
Klasa: 021-05/09-01/762
Ur.broj: 2147/05-09/1
Podgora,02.listopada 2009.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝, br. 5/2009)
Općinsko vijeće Općine Podgora, na 4. sjednici održanoj 02.listopada 2009. godine,
donijelo je

O D L U K U
o financiranju prijevoza učenika srednjih škola
u školskoj godini 2009./2010.
Članak 1.
Općina Podgora i prijevoznik ˝Promet˝ d.o.o. Makarska sufinancirat će
dio troškova prijevoza učenika srednjih škola, koji imaju prebivalište na području Općine
Podgora i pohađaju redovitu nastavu u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića i Srednjoj
strukovnoj školi u Makarskoj u 2009./2010. godini.
Participacije Općine Podgora za svakog učenika iznosi:
1. za relaciju Podgora - Makarska-Podgora
85,00 kn, mjesečno
2. za relaciju Drašnice - Makarska - Drašnice
110,00 kn, mjesečno
3. za relaciju Igrane - Makarska - Igrane
165,00 kn, mjesečno
4. za relaciju Živogošće-Makarska-Živogošće
165,00 kn, mjesečno
5. za relaciju Mala Duba-Makarska-Mala Duba
195,00 kn, mjesečno
Članak 2.
Općina Podgora i prijevoznik ˝Promet˝d.o.o. Makarska sufinancirat će
dio troškova prijevoza učenika srednjih škola, koji imaju prebivalište na području
Općine Podgora i pohađaju redovitu nastavu u Splitu u 2009./2010. godini, za
zanimanja koja nisu u programima srednjih škola u Makarskoj.
Troškovi prijevoza iz stavka 1. ovog članka sufinancirat će se za kupovinu povratne
karte jednom tjedno, na način da Općina Podgora plaća 30% od važeće cijene putne karte,
a prijevoznik 20%.
Članak 3.
Sredstva iz članka 1. i 2. ove Odluke plaćat će se prijevozniku ˝Promet˝ d.o.o.
Makarska za učenike koji su upisani u Popisu učenika kojeg će izraditi i dostaviti
prijevozniku Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ˝Glasniku Općine
Podgora˝.
Klasa: 021-05/09-01/ 761
Urbroj: 2147/05-09/1
Podgora,02. listopada 2009.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora»,
br. 5/2009) Općinsko vijeće općine Podgora, na 4. sjednici održanoj
02. listopada 2009. godine, donijelo je
O D L U KU
o sufinanciranju prijevoza studenata
Članak 1.
Općina Podgora i prijevoznik «Promet» d. o. o. Makarska sufinancirat će dio
troškova prijevoza studenata koji imaju prebivalište na području Općine Podgora i redovno
studiraju na sveučilištima u Zagrebu, Splitu, Zadru i Dubrovniku u akademskoj godini
2009./2010. i to:
1) studentima koji studiraju u Zagrebu sufinancirat će se prijevoz jedanput mjesečno,
2) studentima koji studiraju u Splitu, Zadru i Dubrovniku sufinancirat će se prijevoz
dva puta mjesečno.
Članak 2.
Općina Podgora sufinancirat će 35% popusta od važeće cijene putne karte umanjene
za 20% popusta, a prijevoznik će na svoj teret snositi popust od 20% i ostali iznos popusta.
Članak 3.
Studenti iz članka 1. ove odluke mogu ostvariti popust kupujući povratnu kartu na
Autobusnom kolodvoru u Makarskoj, uz obvezno predočenje studentske putne iskaznice koju
izdaje Općina Podgora i osobne iskaznice.
Članak 4.
Sredstva iz članka 1. ove odluke plaćat će se prijevozniku «Promet» d.o.o. Makarska
na temelju izdanih studentskih putnih iskaznica i prodanih karata na Autobusnom kolodvoru
Makarskoj.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Glasniku Općine
Podgora».
Klasa: 021-05/09-01/759
Urbroj: 2147/05-09/1

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Podgora, 02.listopada 2009.
Stjepan Vela
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora»,
br. 5/2009) Općinsko vijeće općine Podgora, na 4. sjednici održanoj
02. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini nagrada koje se dodjeljuju uspješnim i darovitim učenicima i studentima
s područja Općine Podgora za školsku god 2008/2009
Članak 1.
Općina Podgora dodijelit će godišnje nagrade uspješnim i darovitim učenicima sa područja
Općine Podgora koji su redoviti učenici Osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Podgori i
njihovih podružnica u Drašnicama, Igranima i Živogošću.
I.

UČENIČKE NAGRADE

OSNOVNA ŠKOLA
1. razred
300 x 2
2. razred
300 x 2
3. razred
300 x 2
4. razred
300 x 2

=
=
=
=

600,00 kn
600,00 kn
600,00 kn
600,00 kn

5. razred
6. razred
7. razred
8. razred

=
=
=
=

1.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn

500 x 2
500 x 2
500 x 2
500 x 2
Članak 2.

Općina Podgora dodijelit će godišnje nagrade uspješnim i darovitim učenicima sa područja
Općine Podgora koji su redoviti učenici srednjih škola u Makarskoj.
SREDNJA ŠKOLA (gimnazija 2 + strukovna 2)
1. razred
700 x 4
=
2. razred
700 x 4
=
3. razred
700 x 4
=
4. razred
700 x 4
=

2.800,00 kn
2.800,00 kn
2.800,00 kn
2.800,00 kn

Članak 3.
Općina Podgora dodijelit će godišnje nagrade uspješnim i darovitim studentima sa područja
Općine Podgora koji su redoviti studenti jednog od sveučilišta na području Republike
Hrvatske .
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II.

STUDENTSKE NAGRADE

1. godina
2. godina
3. godina
4. godina

1.000 x 2
1.000 x 2
1.000 x 2
1.000 x 2

=
=
=
=

2.000,00 kn
2.000,00 kn
2.000,00 kn
2.000,00 kn

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Glasniku Općine Podgora».

Klasa: 021-05/09-01/764
Urbroj: 2147/05-09/1
Podgora, 02. listopada 2009.
PREDSJEDNK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela
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Na temelju članka 42. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta ( N. N. 55/02
), Statuta Općine Podgora ( Glasnik Općine Podgora 5/09 ) i Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Podgora ( Glasnik Općine Podgora 6/09 ) Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj
sjednici održanoj 02.listopada.2009. godine donijelo je

O D L U K U
o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu odluke o utvrđivanju zona
sanitarne zaštite izvorišta
Članak 1.
Stručno povjerenstvo iz ove odluke ima 5 članova.
Članak 2.
Članovi povjerenstva naknadno će se odrediti iz :
1 član iz Državne uprave za vode
1 član iz Ureda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – Općina Podgora
1 član iz Ureda za gospodarstvo – Općina Podgora
1 član iz Hrvatskih voda
1 član iz Vodovoda d.o.o. Makarska
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Podgora.
Klasa:021-05/09-01/765
Ur.broj:2147/05-09/1
Podgora, 02.listopada 2009.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela
Na temelju članka 30. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine», br. 139/04 – pročišćeni
tekst i 174/04-dopuna) i Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora» br 5/2009)
Općinsko vijeće Općine Podgora, na 4. sjednici održanoj 02. listopada 2009. godine donijelo
je
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O D L U K U
o potvrđivanju zapovjednika DVD Podgora

Članak 1.
Potvrđuje se imenovanje gosp. Stjepka Mrsića za zapovjednika DVD Podgora
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Glasniku Općine
Podgora».

Klasa: 021-05/09-01/766
Urbroj: 2147/05-09/1

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Podgora, 02. listopada 2009.
Stjepan Vela
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Na temelju članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora»,br. 5/2009)
Odluke o proračunu Općine Podgora za 2009. godinu («Glasnik Općine Podgora», br.6/2008)
Načelnik Općine Podgora donosi 05. listopada 2009. godine.
PRAVILNIK
o načinu i uvjetima dodjele nagrada uspješnim i darovitim učenicima
i studentima s područja Općine Podgora
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele nagrada uspješnim i
darovitim učenicima i studentima s područja Općine Podgora.
Članak 2.
Općina Podgora dodijelit će godišnje nagrade uspješnim i darovitim učenicima i studentima
s područja Općine Podgora na temelju natječaja kojeg raspisuje Načelnik Općine Podgora.
Natječaj se objavljuje u web stranici Općine Podgora i na oglasnoj ploči Općine Podgora.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15. prosinac tekuće godine.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1. Potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne godine,
2. Potvrdu o upisu u tekuću godinu studija ili razreda,
3. Domovnicu,
4. Potvrdu o prijavi prebivališta u zadnjih pet godina.
Članak 3.
Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu nagrada imaju učenici srednjih škola i studenti
državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Podgora najmanje
pet godina prije podnošenja prijave na natječaj, a prebivalište su dokazali potvrdom Policijske
uprave Policijske postaje Makarska.
Pored uvjeta navedenih u prethodnom stavku učenici i studenti koji se natječu trebaju
ispunjavati i slijedeće uvjete:
I.
UČENICI
Da su redoviti učenici Osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Podgori i podružnica
Drašnice, Igrane, Živogošće i srednjih škola u Makarskoj. Podatke o uspjehu dostaviti će
škole.
II.
STUDENTI
Da su redoviti studenti prve godine studija koji su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena
najmanje 4,50 ili redoviti studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su
u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00.
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Članak 4.
Učenicima i studentima koji se prijave na raspisani natječaj vrednuje se samo prosječna
ocjena prethodne godine školovanja odnosno studija.
Učenicima prvog razreda srednje škole vrednuje se prosjek završenog razreda osnovne
škole.
Studentima prve godine studija vrednuje se prosjek ocjena završenog razreda srednje škole.
U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti prosjek ocjena u postupku dodjele stipendije
primjenjivat će se isti kriterij za raniju godinu studija ili školovanja, sve dok se ne utvrdi
razlika.
Lista prvenstva za dodjelu nagrada sastavlja se na osnovu visine prosječne ocjene kandidata.
Članak 5.
Vrstu, iznos i broj jediničnih nagrada donosi za svaku školsku godinu Općinsko Vijeće
Općine Podgora.
Zaključak o dodjeli nagrada donijet će Načelnik Općine Podgora najkasnije 15 dana nakon
isteka roka za prijavu na natječaj
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Glasniku Općine
Podgora».Danom donošenja ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i uvjetima
dodjele nagrada uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Podgora od
l6. listopada 2007.

Klasa: 021-05/09-01/763
Urbroj: 2147/05-09/1
Podgora, 05. listopada 2009.
NAČELNIK OPĆINE PODGORA
Ante Miličić
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