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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 i 
3/13), Općinsko vijeće Općine Podgora na 9. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, 
donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE  
o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja dijela naselja Podgore- Centar Podgore 

Članak 1.
U članku  3. Odluke o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja dijela naselja 
Podgore - Centar Podgore («Glasnik» br. 20/13 dalje u tekstu: Odluka) umjesto teksta:

« 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) », 

treba stajati tekst:

« Nositelj izrade će nastaviti postupak izrade Detaljnog plana uređenja dijela naselja Podgore
- Centar Podgore postupajući po ovoj Odluci i Odluci o izradi Detaljnog plana uređenja dijela 
naselja Podgore - Centar Podgore («Glasnik» 4/12). 

Ova Odluka neće se dostavljati tijelima i osobama određenim posebnim propisima, niti 
provoditi prethodna rasprava jer su iste radnje provedene prema Odluci o izradi Detaljnog 
plana uređenja dijela naselja Podgore - Centar Podgore («Glasnik» 4/12).

Nositelj izrade će nastaviti postupak provođenjem javne rasprave.

Ova odluka dostavit će se urbanističkoj inspekciji.».

Članak 2.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                         Ivo Mihaljević, v.r.

Klasa:    350-02/12-01/01
Ur.broj:  2147/05-02/01-13-30
Podgora, 29. studenog 2013. god.
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Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne 
novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13.) i članka 32. Statuta 
Općine Podgora („Glasnik“, službeno glasilo Općine POdgora, broj 5/09, 9/09 i 3/13), 
Općinsko vijeće Općine Podgora na 9. sjednici održanoj dana 29. studenog 2013. 
godine donijelo je:

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog 

plana uređenja Općine Podgora

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja 
Općine Podgora („Glasnik Općine Podgora“, broj 2/12.) u daljnjem  tekstu: Izmjena i dopune Odluke.

Članak 2.
Članak 3. stavak 1. 
Iza alineje 1. dodaje se nova alineja koja glasi:

- „Usklađenje sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko dalmatinske 
županije („Službeni Glasnik Splitsko – dalmatinske županije“ br. 9/13).

Iza postojeće alineje 7. dodaje se alineja koja glasi; 
- „Sukladno Zaključku Klasa: 350-02/12-01/06, Urbroj: 2147/05-01/01-12-26 izvršiti 

minimalne korekcije građevinskih zona u mjestu Podgora: Zona Plišivac,  Zona 
Brusje, Zona Radonići – Gornja Podgora)

Postojeća alineja broj 9. se briše
Postojeća alineja 11. se briše
Na kraju stavka 1. dodaju se pet novih alineja koje glase:

1. Izmjena obuhvata Detaljnog plana uređenja dijela naselja Podgora – Centar Podgore; 
Detaljni plan uređenja dijela naselja Podgora – obuhvaća Detaljni plan uređenja dijela 
naselja Podgora – obuhvaća katastarske čestice br. 5541/4, 5541/2 i 1361/4, k.o. 
Podgora. Obuhvat Plana sastoji se od četiri međusobno funkcionalno spojene 
prostorne zone:

- Lučkog platoa (Trg don Mihovila Pavlinovića)
- Obalnog pojasa (dio Branimirove obale)
- Katastarskih čestica br. 5541/4, 5541/2 i 1361/4, k.o. Podgora
- Luke nautičkog turizma Podgora

2. U grafičkom dijelu Plana, u naselju Podgora, ucrtavanje prometnicu na predjelu potok 
Šuškovac dio k.č. 10758 k.o. Podgora. (od spoja na postojeću cestu - Marka Marulića  
do mlinica)

3. U dijelu zone ugostiteljsko turističke namjene (T1) u naselju Podgora, izdvajanje č.z. 
broj 6701/1 za športsko-rekreacijsku namjenu (R1) (zona postojećeg rukometnog 
igrališta i tenis terena)

4. Označavanje dvije lokacije za reciklažna dvorišta i to na k.o. Podgora uz cestu D-512 
(predio od Donje Gore do Brikve, istočna strana, van granice Parka Prirode „Biokovo“ 
i lokacija na k.o. Živogošće sjeverno od D-8.
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5. Na temelju izgrađenosti područja te prispjelih primjedbi građana tijekom 1. javne 
rasprave te izvješća o javnoj raspravi građevinsko područje naselja Živogošće Blato 
utvrditi kao izgrađeno građevinsko područje naselja s obvezom izrade urbanističkog 
plana uređenja s ciljem sanacije predmetnog područja. 

Članak 3.

Nositelj izrade će nastaviti postupak izrade prostornog plana uređenja Općine 
Podgora postupajući po ovoj Odluci i Odluci o izradi izmjena i dopuna prostornog 
plana uređenja dijela Općine Podgora («Glasnik» 2/12). 

Ova Odluka neće se dostavljati tijelima i osobama određenim posebnim propisima, 
niti provoditi prethodna rasprava jer su iste radnje provedene prema Odluci o izradi 
izmjena i dopuna prostornog plana uređenja dijela Općine Podgora («Glasnik» 2/12).

Nositelj izrade će nastaviti postupak provođenjem javne rasprave.

Mišljenja i suglasnosti ishođena temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13.) sukladno   Odluci o 
izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora („Glasnik Općine
Podgora“, broj 2/12.), vrijede i za nastavak postupka prema ovoj Odluci, izuzev za 
planska rješenja koja će se eventualno u ovom postupku izmijeniti.

Ova odluka dostavit će se urbanističkoj inspekciji.

                                                            Članak 4.

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

Klasa: 350-02/12-01/06
Urbroj: 2147/05-02/01-13-162
Podgora, 29. studenog 2013. god.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Mihaljević, v.r.
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Na temelju članak 46. i 88. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora br. 5/09, 9/09 i 
3/13) načelnik Općine Podgora dana 29. studenog 2013. godine donosi:

ODLUKU

o imenovanju savjetnika za kulturne djelatnosti 

Članak 1.

Za savjetnika za kulturne djelatnosti Općine Podgora imenuje se :

MORIS RADONIĆ

                                           

                
Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Općine Podgora“

                                                        

KLASA: 023-06/13-01/12
URBROJ: 2147/05-01/01-13-1

Podgora, 29. studenog 2013. godine

                                                                                       NAČELNIK OPĆINE PODGORA

                                                                                                     Ante Miličić, v. r
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Na temelju članaka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 
(„Narodne novine“ broj: 114/10 i 31/11) i članka 46. Statuta Općine Podgora („Glasnik“ br. 
5/09, 9/09, 3/13) načelnik Općine Podgora dana 29. studenog 2013. godine donosi:

ODLUKU
O POPISU IMOVINE I OBVEZA

Članak 1.

Radi usklađenja stanja, na dan 31. prosinca 2013. godine treba obaviti popis:

- nefinancijske imovine
- financijske imovine
- obveza

Članak 2.

Za obavljanje popisa osniva se slijedeće povjerenstvo u sastavu:

1. Kažimir Borić, predsjednik
2. Boro Galić, član
3. Anđelko Sumić, član

Članak 3.

Povjerenstvo će obaviti popis do 24. siječnja 2014. godine.
Nakon obavljenog popisa povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih 
zapažanja i predati načelniku izvještaj s priloženim popisnim listama. 
U izvještaju će Povjerenstvo obaviti procjenu viškova i manjkova poštujući tržnu vrijednost i stupanj 
otpisanosti, te navesti uzroke viškova, odnosno manjkova.

Članak 4.

Povjerenstvo će prijedlog za otpis odnosno rashodovanje dostaviti načelniku do 30. siječnja 
2014. godine.

Članak 5.

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

KLASA: 023-06/13-01/14
URBROJ: 2147/05-01/01-13-1
Podgora, 29. studenog 2013. godina                                                           
                                                                                                                      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: 021/603-953


