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Na temelju članka 5. st. 1. toč.6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( „Narodne 
novine“ br. 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13 ), te čl. 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik 5/09, 
9/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Podgora, na 8. sjednici održanoj dana 13. studenog 
2013 godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu korištenja parkirališta

Članak 1.

U članku  3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu korištenja 
parkirališta («Glasnik» br. 15/13 dalje u tekstu: Odluka) umjesto teksta «Ova Odluka stupa na 
snagu danom objave u "Glasniku Općine Podgora".», treba stajati tekst: «Ova Odluka stupa 
na snagu osmog dana od dana objave u „ Glasniku“, službenom glasilu Općine Podgora».
.

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: 415-07/13-01/5
Ur.broj: 2147/05-02/01-13-1
Podgora, 13. studenog 2013. godine
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Na temelju članka 209. Zakona o vodama ( „Narodne novine“ br. 153/09, 63/11, 
130/11 i 56/13 ), te čl. 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik 5/09, 9/09 i 3/13), Općinsko 
vijeće Općine Podgora, na 8. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013 godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni 
Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

Članak 1.

U članku  14. stavku 2. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
(«Glasnik» br. 14/13, dalje u tekstu: Odluka) umjesto teksta «Ova odluka stupa na snagu 

dana 18. studenog 2013. godine.», treba stajati tekst: «Ova odluka objavljuje se bez odgode u 
„ Glasniku“ službenom glasilu Općine Podgora, a  stupa na snagu dana 18. studenog 2013. 
godine.»

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana od dana objave u „Glasniku“, službenom glasilu 
Općine Podgora.

                                                                                  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                      Ivo Mihaljević, v.r.

Klasa: 021-05/13-01/45
Ur.broj: 2147/05-0/01-13-1
Podgora, 13. studenog 2013. godine
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Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara ( « Narodne novine» broj: 92/10) i 
članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora br. 05/09, 9/09 i 3/13) Općinsko 
vijeće Općine Podgora na 8. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. godine donosi:

                       ODLUKU O DONOŠENJU 
PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE OPĆINE 

PODGORA

Članak 1.

Ovom odlukom donosi se Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 
Općine Podgora, kojeg je izradio ZAST  d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Tončićeva 2/I, po 
prethodno pribavljenim mišljenjima: VATROGASNE ZAJEDNICE SPLITSKO-
DALMATINSKE ŽUPANIJE - Povjerenstvo za davanje prethodnog mišljenja na procjene  
ugroženosti od požara, Br.: 164-5/13 od 26. srpnja 2013. god. i POLICIJSKE UPRAVE 
SPLITSKO-DALMATINSKE - Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Br.:511-12-18-
15365/2-2013-M.P. od 14. listopada 2013 god..

Članak 2.

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Podgora, ovjerena 
pečatom Općinskog vijeća Općine Podgora i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, 
sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana donošenja, a objaviti će se u «Glasniku», 
službenom glasilu Općine Podgora.
                           

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
                                                                                         Ivo Mihaljević, v.r.
                                                                                             

Klasa: 214-02/13-01/4
Ur.broj: 2147/05-02/01-13-1
Podgora, 13. studenog 2013. godine
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Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara ( « Narodne novine» broj: 92/10) i 
članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora br. 05/09, 9/09 i 3/13) Općinsko 
vijeće Općine Podgora na 8. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. godine donosi:

                       ODLUKU O DONOŠENJU 
PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINE PODGORA

Članak 1.

Ovom odlukom donosi se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine 
Podgora, kojeg je izradio ZAST  d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Tončićeva 2/I, po prethodno 
pribavljenom mišljenju POLICIJSKE UPRAVE SPLITSKO-DALMATINSKE-Sektor 
upravnih i inspekcijskih poslova, Br.:511-12-18-15365/2-2013-M.P. od 14. listopada 2013 
godine.

Članak 2.

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Podgora, ovjeren pečatom 
Općinskog vijeća Općine Podgora i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, sastavni je dio 
ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana donošenja, a objaviti će se u «Glasniku», 
službenom glasilu Općine Podgora.
                           

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
                                                                                          Ivo Mihaljević, v.r.
                                                                                             

Klasa: 214-02/13-01/5
Ur.broj: 2147/05-02/01-13-1
Podgora, 13. studenog 2013. godine
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Na temelju članka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(„Narodne novine“ broj 24/11 i 61/11) i čl. 32. Statuta Općine Podgora (“Glasnik Općine 
Podgora“ br. 5/09 i 9/09, 3/13 ), Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj  8. sjednici 
održanoj dana 13. studenog 2013.godine, d o n o s i:

              O D L U K U

o rasporedu sredstava 
članovima/ci Općinskog vijeća Općine Podgora

iz Proračuna Općine Podgora od konstituiranja Općinskog vijeća do 31.prosinca 
2013.godine

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 konstituiranja Općinskog vijeća do 31.prosinca 2013. 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 5 000 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 381,68 kn, odnosno 
tako da svakom vijećniku kandidacijske liste grupe birača pripada iznos od 381,68 kn, a 
vijećnici SDP-a još 10%, odnosno  419,85 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: 402-08/13-01/2
Ur.broj: 2147/05-02/01-13-1
Podgora, 13. studenog 2013. godine
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Na temelju članka 48. stavka 4. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (˝Narodne 
novine˝, br. 10/97), te članka 32. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝, br. 5/09, 
9/09 i 3/13) Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 8. sjednici održanoj 13. studenog 
2013. godine, donijelo je;

O  D  L  U  K  U
o visini upisnine i naknade za boravak djece u Dječjem vrtiću

˝Morski konjić˝ Podgora u 2013./2014. godini

Članak 1.
          Upisnina u Dječji vrtić ˝Morski konjić˝ Podgora u 2013./2014. 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, treće i svako slijedeće dijete upisninu plaća Općina Podgora.
                 

Članak 2.
           Naknada za boravak djece u Dječjem vrtiću ˝Morski konjić˝ Podgora u 2013./2014. 
godini, koji obuhvaća 6-satni program, iznosi 400,00 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, treće i svako slijedeće dijete naknadu 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 dana objave u ˝Glasniku˝ službenom glasilu 
Općine Podgora.

                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                              
                                                                                                       Ivo Mihaljević, v.r.

Klasa: 021-05/13-01/46  
Ur.broj: 2147/05-02/01-13-1
Podgora, 13. studenog 2013. godine
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Podgora («Glasnik» 5/09, 9/09, 3/13) općinsko vijeće 
Općine Podgora, na svojoj 8. sjednici održanoj 13. studenog 2013. godine, daje:

SUGLASNOST
na Odluku o mjerilima sudjelovanja roditelja u financiranju Vrtića

Članak 1.

Općina Podgora je suglasna s prijedlogom Odluke o mjerilima sudjelovanja roditelja u 
financiranju Vrtića, dostavljenom od strane Upravnog vijeća vrtića na prethodnu suglasnost.

Članak 2.

Ova suglasnost stupa na snagu osmog dana od objave u Glasniku, službenom glasilu 
Općine Podgora.

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                              
                                                                             Ivo Mihaljević, v.r.

Klasa: 021-05/13-01/47
Ur.broj: 2147/05-02/01-13-1
Podgora, 13. studenog 2013. godine
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 
38/09, 55/11, 90/11 i i 50/12.) i članka 32. Statuta Općine Podgora («Glasnik» 5/09, 9/09), 
Općinsko vijeće Općine Podgora na 8. sjednici održanoj 13. studenog 2013. godine, donijelo 
je

ODLUKU O IZMJENI
Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja dijela naselja Podgore- Centar Podgore 

Članak 1.

Donosi se Odluka o Izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja dijela naselja 
Podgore- Centar Podgore («Glasnik» 4/12), u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Članak 5. Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja dijela naselja Podgore - Centar 
Podgore («Glasnik» 4/12) mijenja se i glasi:

„Područje obuhvata Plana jest prostor centralnog dijela naselja Podgore, određen 
sukladno Prostornom planu uređenja Općine Podgora («Glasnik» 04/07),), Izmjenama i 
dopunama Prostornog plana uređenja Općine Podgora («Glasnik»  01/10, 07/11 i _):

Obuhvat Plana sastoji se od četiri međusobno funkcionalno spojene prostorne zone:
- Lučki plato (Trg don Mihovila Pavlinovića)
- Obalni pojas (dio Branimirove obale)
- Katastarske čestice br. 5541/4, 5541/2 i 1361/4, k.o. Podgora
- Luka nautičkog turizma Podgora

Površina obuhvata iznosi otprilike 3,4 ha. Stvarna površina utvrdit će se kroz izradu 
Plana, na preciznijim podlogama, te su moguća određna odstupanja.“

Članak 3.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim 
posebnim propisima i navedenim člankom 14. Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja dijela 
naselja Podgore - Centar Podgore («Glasnik» 4/12).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Glasniku», službenom 
glasilu Općine Podgora.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                  Ivo Mihaljević, v.r.

Klasa: 350-02/12-01/01
Ur.broj: 2147/05-02/01-13-29
Podgora, 13. studenog 2013. godine
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Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 32. Statuta Općine Podgora ("Glasnik službeno 
glasilo Općine Podgora” br. 5/09, 9/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Podgora na 8. sjednici 
održanoj 13. studenog 2013. godine, donosi

ODLUKU O DONOŠENJU CILJANIH IZMJENA 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

NEIZGRAĐENOG DIJELA NASELJA PODGORA - VELIKO BRDO

TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1.

Donose se Ciljane izmjene Urbanističkog plan uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora -
Veliko brdo (u daljnjem tekst: Plan) kojeg je izradio „ARCHING“ d.o.o. Split.

Članak 2.

Plan se donosi za prostor obuhvata određen Prostornim planom uređenja Općine Podgora 
("Glasnik službeno glasilo Općine Podgora” br. 4/07, 1/10, 7/11 i 7/13). Obuhvat Plana iznosi 
cca 7,82 ha. Područje obuhvata Plana sa sjevera graniči sa državnom cestom D8, sa istoka 
graniči sa putem, sa juga graniči sa morskom obalom, a sa zapada je granica čest. zem. 
6727/1. Granice obuhvata plana prikazane su na grafičkom dijelu elaborata u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Plan se temelji na smjernicama i ciljevima  Prostornog plana uređenja Općine Podgora. 
Planom se utvrđuju i pokazatelji za izgradnju, uređenje i zaštitu prostora na području 
obuhvata, a prikazani su kartografskim i tekstualnim podacima u sklopu elaborata Plana.  

Članak 4.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Ciljane izmjene Urbanističkog plana 
uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora - Veliko brdo, koji se sastoji od:

1. Tekstualni dio
Odredbe za provođenje

2. Grafički dio
0. Postojeće stanje M  1:1000
1. Korištenje i namjena površina M  1:1000
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1.  Prometna mreža M  1:1000
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2.2.  Elektroenergetska mreža M  1:1000
2.3.  Telekomunikacijska mreža M  1:1000
2.4.  Vodovodna mreža M  1:1000
2.5.  Kanalizacijska mreža M  1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M  1:1000
4. Način i uvjeti gradnje

4.1.  Oblici korištenja
4.2.  Načini gradnje

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

U članku 13., stavku 2., na kraju teksta se dodaje nova alineja, koji glasi:

„-   Etaže građevine (najviše dvije) čiji će se ukopani dio koristiti isključivo za smještaj vozila 
(garaža), mogu se projektirati i graditi uz samu granicu sa susjednom česticom.“

Članak 6.

U članku 18., stavku 7., broj „60“ se zamjenjuje sa brojem „70“
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Članak 7.

U članku 20., tablica se zamjenjuje sa novom tablicom u cijelosti, koja izgleda:

Članak 8.

U članku 21., na kraju teksta se dodaje novi tekst, koji glasi:

„U sklopu ovog Plana načelno je prikazan prijedlog odvijanja jednosmjenog prometa 
(smjerovi kretanja), te se isti može mijenjati tijekom izrade detaljnije projektne dokumentacije 
i neće se smatrati izmjenom plana.

Zahvate na javnoprometnim površinama potrebno je vršiti na način da svaki zahvat 

namjena 
prostorne 

cjeline

površina 
prostorne 

cjeline
(m²)

najveća nadzemna 
izgrađenost 

prostone cjeline 
m²

(kigN=0,10)

najveća 
nadzemna 

iskoristivost 
prostorne 
cjeline m²

(kisN=0,30)

najveća 
podzemna 

izgrađenost 
prostorne 
cjeline m²

(kigP=0,70)

najmanja uređena 
zelena površina s 
vodopropusnom 

površinom 
(40%)

oznaka 
prostorne 

cjeline

S – stambena namjena

Najveća katnost je Po+S+P+1 ili Po+P+2

S 5545 555 1664 3882 2218 1
S 1912 191 574 1338 765 2

S 4154 415 1246 2908 1662 3

S 14734 1473 4420 10314 5894 4
S 9573 957 2872 6701 3829 5
S 10055 1006 3017 7039 4022 6

Ukupno 45973 4597 13793 32182 18390 -
namjena 
prostorne 

cjeline

površina 
prostorne 

cjeline
(m²)

najveća nadzemna 
izgrađenost 

prostone cjeline 
m²

(kigN=0,44)

najveća 
nadzemna 

iskoristivost 
prostorne 
cjeline m²

(kisN=2,10)

najveća 
podzemna 

izgrađenost 
prostorne 
cjeline m²

(kigP=0,70)

najmanja uređena 
zelena površina s 
vodopropusnom 

površinom 
(20%)

oznaka 
prostorne 

cjeline

T1 - ugostiteljsko turistička namjena – hotel
Najveća katnost je Po+S+P+3 

T1 4420 1945 9282 3094 884 7
T1 4063 1788 8532 2844 813 8
T1 4074 1793 8555 2852 815 9

Ukupno 12557 5526 26369 8790 2512 -
R3 – športsko-rekreacijska namjena - kupalište

Najveća katnost je P
R3 7920 100 - - - -

Zaštitne zelene površine i prometne površine 
Z –

zaštitne 
zelene 

površine

179 - - - - -

Kolne i 
pješačke 
površine

11682 - - - - -

Ukupno 11786 - - - - -
Ukupno 

sve
78236 10123 40162 40972 20902 -
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predstavlja funkcionalnu prometnu cjelinu pri sukcesivnoj realizaciji prometne mreže. 
Sukladno tome moguća je fazna izgradnja prometnica ili rekonstrukcija postojećih. Moguća 
je izgradnja novih javno-prometnih površina uz zadržavanje postojeće prometne 
infrastrukture kao i formiranje novog priključka prije konačne izgradnje novoformiranih 
križanja  a sve sukladno posebnim uvjetima vlasnika prometnica.

Obzirom na postojeću izgrađenost te terenske karakteristike, tijekom izrade detaljnije 
projektne dokumentacije za pojedinu prometnicu, manja odstupanja kako u tlocrtnom tako i u 
visinskom smislu, te moguća korekcija položaja jednostrnih nogostupa uvjetovana tehničkim 
rješenjem a unutar koridora prometnice neće se smatrati izmjenom plana.“

Članak 9.

U članku 23., stavci 6. i 7. se u potpunosti ukidaju, a stavci 8., 9. i 10. postaju 6., 7. i 8. 

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Glasniku“, službenom glasilu 
Općine Podgora. 

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                  Ivo Mihaljević, v.r.

Klasa:  350-02/12-01/02
Ur.broj: 2147/05-01/01-132-97

Podgora, 13. studenog 2013. godine
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Na temelju članka 32. Statuta općine Podgora («Glasnik» 5/09, 09/09 i 3/13) Općinsko 
vijeće Općine Podgora na svojoj 8. sjednici održanoj 13.studenog 2013. godine, donosi 
sljedeći:

ZAKLJUČAK

Članak 1.
Daje se suglasnost za Sporazum o provođenju aktivnosti u svrhu izrade katastra 
nekretnina na području Općine Podgora između Općine Podgora i Državne geodetske 
uprave, Zagreb, Gruška 20.

Članak 2.
      Ovlaščuje se načelnik Općine Podgora da potpiše Sporazum iz članka 1. ovog Zaključka. 

Članak 3.
      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Glasniku“, službenom glasilu 
Općine Podgora.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
                                                                         Ivo Mihaljević, v.r.

KLASA: 932-01/13-01/2
URBROJ: 2147/05-02/01-13-4
U Podgori: 13.studenog 2013. godine
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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: 021/603-953


