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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 

br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13 i 

137/15) i članka 32. Statuta Općine Podgora (“Glasnik Općine Podgora“ br. 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15 ), 

Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 32. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine, donosi: 
 

ODLUKU O OSNIVANJU JEDNOSTAVNOG DRUŠTVA 
S  OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

PODGORSKI KOMUNALAC j.d.o.o. za usluge 
 
                                                                Članak 1.  
Općina Podgora, OIB: 87761142122, Podgora, Andrije Kačića Miošića 2., osniva jednostavno društvo 

s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom PODGORSKI KOMUNALAC jednostavno društvo s 

ograničenom odgovornošću za usluge, skraćena tvrtka: PODGORSKI KOMUNALAC j.d.o.o. sa 

sjedištem u Podgori, Andrije Kačića Miošića 2. 
 
                                                                  Članak 2. 
Predmet poslovanja društva je: 
 

 djelatnost prijevoza otpada  
 djelatnost sakupljanja otpada  
 djelatnost trgovanja otpadom  
 djelatnost zbrinjavanja otpada 
 djelatnost odlaganja komunalnog otpada  
 gospodarenje otpadom 
 djelatnost druge obrade otpada 
 djelatnost oporabe otpada 
 djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom 
 prijevoz putnika u javnom prometu 
 održavanje javnih površina 
 održavanje zelenih površina, parkova i igrališta 
 održavanje nerazvrstanih cesta 
 tržnice na malo 
 stručno-tehničke usluge održavanja kupališta i plaža 
 obavljanje dimnjačarskih poslova 
 javna rasvjeta 
 održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika  
 upravljanje grobljem 
 Obavljanje pogrebnih poslova 
 prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu  
 prijevoz putnika u cestovnom prometu 
 Prijevoz putnika morem i priobaljem, redoviti i izvanredni, prijevoz brodovima ili čamcima 

za izlete, kružna putovanja i razgledavanje, iznajmljivanje brodova i čamaca s posadom i 

iznajmljivanje brodova za zabavu s posadom 
 Prijevoz putnika i robe rijekama, kanalima, jezerima i drugim unutrašnjim vodenim putovima, 

uključujući prijevoz unutar luka i dokova 
 Taksi prijevoz na vodi 
 Djelatnost gospodarskog ribolova na moru 
 ostale turističke usluge i turističke usluge koje uključuju športsko rekreativne ili pustolovne 

aktivnosti  
 ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih 

djelatnosti u otvorenim lukama  
 pomorsko agencijski poslovi  
 pružanja usluga parkiranja i čuvanja automobila  
 Usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama 
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 Prijenos, vuča i premještanje nepravilno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila i 

kamp prikolica 
 djelatnost javne vodoopskrbe 
 djelatnost javne odvodnje 
 djelatnost navodnjavanja 
 posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama 
 stručni poslovi zaštite okoliša 
 gospodarsko korištenje prirodnih dobara 
 stručni poslovi zaštite od buke 
 gospodarenje šumama 
   kupnja i prodaja robe  
   trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu  
   privez i odvoz brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata  
 Prekrcaj tereta i skladištenje   
 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu 
  projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja 
 stručni poslovi prostornog uređenja 
 obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje 
 poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina 
 posredovanje u prometu nekretnina 
 poslovanje nekretninama 
 iznajmljivanje vlastitih nekretnina 

 

 Uzgoj maslina za proizvodnju ulja ili za neposrednu potrošnju   
 Proizvodnja maslinovog ulja preradom vlastitih maslina   
 Uzgoj začinskih usjeva: lovora, metvice, anisa, korijandra, kumina, 

cimeta, mirte, muškata, đumbira, itd.  
 

 Proizvodnja sirovih biljnih ulja:sojinoga, palminoga, suncokretovoga, 
pamukovog, repičinoga, gorušičinoga, lanenoga, itd.  

 

 Uzgoj aromatičnog bilja   
 Sakupljanje, uzgoj i prerada ljekovitoga bilja   
 Proizvodnja eteričnih ulja 
 uzgoj usjeva, cvijeća, vrtnog i ukrasnog bilja 
 proizvodnja sjemena 
 proizvodnja sadnog materijala 
 stavljanje na tržište sadnog materijala 
 uvoz sadnog materijala 

 

 Proizvodnja bezalkoholnog pića 
 pripremanje i usluživanje jela 
 pripremanje i usluživanje pića i napitaka 
 pružanje usluga smještaja 

 

 Zastupanje stranih tvrtki  
 usluge projektiranja i zaštite hortikulturnih površina   
 izvođenje hortikulturnih radova   
 proizvodnja električne energije   
 prijenos električne energije   
 distribucija električne energije   
 opskrba električnom energijom   
 proizvodnja toplinske energije   
 distribucija toplinske energije   
 opskrba toplinskom energijom   
 proizvodnja biogoriva   
 trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije   
 proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla   
 promet gnjojivima i poboljšivačima tla   
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Članak 3. 
Temeljni kapital društva je 10,oo kuna (slovima: desetkuna). 
Osnivač društva preuzima obvezu uplate uloga u cijelosti u novcu prije upisa društva u sudski registar. 
 

Članak 4. 
Uprava ima jednog člana koji društvo zastupa samostalno i neograničeno.  
Za člana uprave društva imenuje se MRKUŠIĆ BRANIMIR rođen dana 27. travnja 1957. godine s 
prebivalištem u Podgori, Mrkušića dvori 1. čiju istovjetnost sam utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 
112277451 izdatu od PP Makarska, OIB: 44984094163. 
 

Članak 5. 
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. 
 

Članak 6. 
Ovlašćuje se općinskog načelnika Antu Miličića, Podgora, Mala požarica 5, da u ime i za račun Općine 
Podgora, potpiše, ovjeri odnosno potvrdi, podnosi i preuzima, sve akte potrebne za upis osnivanja 

jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću PODGORSKI KOMUNALAC j.d.o.o. za usluge a 

naročito da potpiše, ovjeri odnosno potvrdi: Zapisnik o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom 

odgovornošću s jednim članom i to jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću za usluge 

PODGORSKI KOMUNALAC j.d.o.o. sa sjedištem u Podgori, Andrije Kačića Miošića 2. 
Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Glasniku», službenom glasilu Općine 

Podgora.  
 

KLASA: 021-05/16-01/7                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-1  
Podgora, 30. ožujka 2016. godine 

 
            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                Ivo Mihaljević, v. r. 
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Na temelju članka 91. stavka 3. točke 2. Zakona o vodama (,Narodne novine", broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 

i 14/14), članka 7. i 41. stavka 2. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (,Narodne 

novine", broj 66/11 i 47/13) i članka 32. Statuta Općine Podgora ("Glasnik", službeno glasilo Općine Podgora br. 
5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, KLASA:, URBROJ: 374-24-3-13-32, godine, 
Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 32. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o zonama sanitarne zaštite izvorišta javne vodoopskrbe Makarskog primorja "Izbitac"- Drašnice 
 
 
OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
U cilju osiguranja zaštite izvorišta od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na 

zdravstvenu ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju, odnosno na njezinu izdašnost, ovom se 

Odlukom utvrđuju zone sanitarne zaštite (u daljnjem tekstu: Odluka) izvorišta javne vodoopskrbe 
Makarskog primorja ˝Izbitac" - Drašnice (u daljnjem tekstu Izvorište). 

Članak 2. 
Zone sanitarne zaštite utvrđuju se prema tipu vodonosnika. Na osnovu klasifikacije izvorišta, Izvorište 

˝Izbitac" - Drašnice se napaja iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti. U 
smislu dinamike crpljenja Izvorište se klasificira kao izvorište maksimalnog kapaciteta od 20 l/s do 100 

l/s. 
Članak 3. 

Slivna područja Izvorišta, veličine i granice zona sanitarne zaštite Izvorišta određeni su na temelju 
rezultata vodoistražnih radova prikazanih u elaboratu: ¨Vodoistražni radovi za utvrđivanje prijedloga 

zona sanitarne zaštite izvorišta javne vodoopskrbe Makarskog primorja", travanj 2013., (u daljnjem 

tekstu: Elaborat), kojeg je izradila tvrtka GeoAqua d.o.o. iz Zagreba. Zone sanitarne zaštite Izvorišta 

nalaze se na području Općine Podgora. 
 
ZONE I MJERE ZAŠTITE 

Članak 4. 
Na osnovu obavljenih hidrogeoloških radova u krškom slivnom području, sukladno odredbama važećeg 

Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11. i 47/13.), za 

Izvorište iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se sljedeće zone sanitarne zaštite prema stupnju opasnosti od 

onečišćenja: 
1. zona ograničenja - IV zona; 
2. zona ograničenja i nadzora - III. zona; 
3. zona strogog ograničenja i nadzora - II. zona; 
4. zona strogog režima zaštite i nadzora - I. zona. 
U zonama sanitarne zaštite provode se mjere pasivne i aktivne zaštite. 
 
 

Članak 5. 
Zone sanitarne zaštite Izvorišta iz članka 3. ove Odluke, opisane su u daljnjem tekstu i ucrtane na 
kartama i to u mjerilu 1:1.000 za I. zonu, u mjerilu 1:5.000 za II. zonu i u mjerilu 1:50.000 za III. i IV. 
zonu, koje su sastavni dio ove Odluke. 
 
ZONA OGRANIČENJA - IV. ZONA 

Članak 6. 
Zona ograničenja (IV. zona) Izvorišta obuhvaća sliv Izvorišta izvan III. zone do granice slivnog 

područja koje je za navedeni izvor definirano hidrogeološkom razvodnicom i na kojem su utvrđene 

prividne brzine podzemnog toka manje od 1 cm/s, odnosno s mogućim tečenjem kroz krško podzemlje 

u uvjetima velikih voda, do zahvata vode u razdoblju od 20-40 dana. 
Površina IV. zone sanitarne zaštite izvorišta ˝Izbitac˝- Drašnice iznosi ukupno 1,7 km2.  
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Članak 7.

Unutar IV. zone sanitarne zaštite zabranjuje se: 
1. ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda, 
2. građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode, vodni okoliš, 
3. građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada, 
4. uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev 

uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za 

poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, 

punjenje, uskladištenje i uporabu), 
5. građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata (tankvana), 
6. izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih 

spremišta, 
7. skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi 

prema odredbama ovoga Pravilnika, 
8. građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje 

ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda i 
9. upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega.

 
 

Članak 8. 
Aktivne mjere zaštite u IV. zoni su: 
1. odvodnju i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda rješavati izgradnjom sustava javne 

odvodnje s drugim stupnjem pročišćavanja, a gdje nema tehničke ni ekonomske opravdanosti za 
gradnju sustava javne odvodnje otpadne vode pročišćavati na individualnim uređajima II. 

stupnja pročišćavanja s ispuštanjem neizravno u podzemne vode putem upojnih građevina ili 

ponovno koristiti vodu za tehnološke potrebe ili za navodnjavanje ili odvodnju rješavati 

izgradnjom vodonepropusnih sabirnih jama, 
2. oborinske vode s manipulativnih površina gospodarskih i pravnih subjekata  koje mogu biti 

onečišćene naftnim derivatima prethodno na lokaciji pročistiti u separatoru masnoća, te 

priključiti na sustav javne oborinske odvodnje ili preko separatora taložnika ili pročistiti drugim 

odgovarajućim postupcima te ispustiti u površinske vode ili neizravno u podzemlje putem 

upojnih građevina, 
3. transport opasnih tvari mora se obavljati uz propisane mjere zaštite sukladno propisima o 

prijevozu opasnih tvari i uz suglasnost i uvjete PP Biokovo, 
4. redovito provoditi ispitivanje vodonepropusnosti sabirnih jama sukladno važećim propisima, te 

provoditi obvezne kontrole tehničke ispravnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih 

voda u propisanim rokovima. 
5. objekti koji koriste opasne i prioritetno onečišćujuće tvari, iste moraju držati u zatvorenom 

prostoru u originalnoj ambalaži ili u nadzemnim spremnicima u prihvatnom bazenu. 

Manipulaciju navedenim tvarima obavljati isključivo na mjestima koja imaju propisani sustav 

zaštite (natkriveni prostor, nepropusna podloga, prihvatni bazen), 
6. posebnu vrstu otpada koja se može pojaviti u ovoj zoni (npr: komina od prerade maslina), ne 

smije se odlagati na tlo, već je istu potrebno obraditi na zakonito propisani način. 
7. spremnici lož ulja za potrebe domaćinstava ili pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne 

strojeve (maksimalno do 2000 L), moraju imati dvostruku stjenku ili mogu biti jednostijeni u 
tankvani. Ukoliko su isti ukopani, onda moraju biti dvostijeni s uređajem za automatsko 

detektiranje i dojavu propuštanja. 
 
ZONA OGRANIČENJA I NADZORA - III. ZONA 
 

Članak 9. 
Zona ograničenja i nadzora (III. zona) obuhvaća dio sliva  od vanjske granice II. zone do granice s koje 
je moguće tečenje kroz podzemlje do zahvata vode u razdoblju od 1 do 10 dana u uvjetima velikih 

voda, odnosno područja s kojeg su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja 1-3 cm/s. Zona 



 

 7 

ograničenja i nadzora (III. zona) proteže se od granice II. zone do granice IV. zone zaštite ili do 

razvodnice, tj. granice slivnog područja. 
III. zona izvorišta "Izbitac" – Drašnice zahvaća površinu od 2,21 km2. 
 

Članak 10.

Unutar III. zone, primjenjuju se zabrane navedene za područje IV. zone iz članka 8. ove 
Odluke, te se dodatno zabranjuje i: 
 
1. skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada (osim sanacija postojećih u cilju 

njihovog zatvaranja), gradnja građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, 

postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada, 
2. građenje cjevovoda z a transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane 

zaštite voda, 
3. izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko 

detektiranje i dojavu propuštanja, te zaštitnom građevinom (tankvanom), 
4. podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina (osim geotermalnih voda i 

mineralnih voda). 
 
Iznimno od stavka I. točke 1. ovoga članka u III. zoni dopušta se izgradnja centra za gospodarenje 
otpadom, sukladno posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim uvjetima: 

a) da je zahvat centra planiran odgovarajućim planskim dokumentima gospodarenja otpadom 

usklađenim s planskim dokumentima upravljanja vodama, 

b) da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone sanitarne zaštite u kojem se isti namjerava 

izgraditi, provedeni detaljni vodoistražni radovi kojima je ispitan mogući utjecaj zahvata centra 

na stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je rezervirano za zahvaćanje vode namijenjene 

ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela mineralne i termomineralne vode, te da je na 

temelju istih moguće utvrditi i provesti odgovarajuće mjere zaštite voda koje će osigurati 

najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u skladu sa standardima propisanim posebnim 
propisom o standardu kakvoće voda, 

c) da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili zaštićena od štetnog djelovanja voda, 

d) da je osigurana privremena i trajna zaštita od prodora oborinskih voda u građevinu za trajno 

odlaganje nakon obrade i/ili oporabe otpada u sklopu centra, te spriječeno istjecanje iz nje u 

okolni prostor (vodonepropusnost), a posebno u vode, 

e) da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani monitoring emisija otpadnih voda kao i stanja 

voda u priljevnom području vodocrpilišta (izvorišta) za koje postoji rizik od onečišćenja koje 

potječe iz centra u skladu s odgovarajućim vodopravnim aktom na teret pravne osobe koja 

upravlja centrom, 

f) da se provodi pojačani monitoring vodonepropusnosti svih građevina u sustavu centra prema 

odgovarajućem vodopravnom aktu. 

 
Članak 11.

U III. zoni , uz mjere koje su propisane za IV. zonu, utvrđuju se slijedeće aktivne mjere zaštite: 
I. poljoprivredna gospodarstva, prilikom poljoprivredne proizvodnje dužna su provoditi mjere 

propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima 

poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse, 
2. upotreba gnojiva mora biti kontrolirana u skladu s potrebom biljaka za hranjivima, 
3. upotrebljavati biorazgradive nepostojane i/ili imobilne pesticide koristeći preporučene doze i metode 

primjene. 
 
ZONA STROGOG OGRANIČENJA I NADZORA- II. ZONA 
 

Članak 12. 
Područje II. zone, kao zone strogog ograničenja i nadzora, obuhvaća glavne podzemne drenažne 

smjerove u neposrednom slivu krških izvorišta, s mogućim tečenjem kroz krško podzemlje do zahvata 
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vode u trajanju do 24 sata, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja u 

uvjetima velikih voda, veće od 3,0 cm/s.

Ova zona predstavlja unutarnji dio klasičnog priljevnog područja. Površina II. zaštitne zone 

Izvorišta  "Izbitac" – Drašnice iznosi: 0,46 km2. 
 

Članak 13. 
Unutar II. zone, primjenjuju se zabrane navedene za područje III. zone iz članka 11 ove odluke, a 

dodatno se zabranjuje i: 
1. poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i 

sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu, 
2. stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva, odnosno farme do 20 uvjetnih grla 

uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od 

onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla načela dobre poljoprivredne 

prakse, 
3. gradnja groblja i proširenje postojećih, 
4. ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica, 
5. građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš, 
6. građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode, 
7. sječa šume osim sanitarne sječe i 
8. skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, osim sanacija postojećih u cilju 

njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih 

i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za 

otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, oporabu i 

zbrinjavanje opasnog otpada. 
  
 

Članak 14. 
U II. zoni, uz mjere koje vrijede u III. i IV. zoni, propisuju se slijedeće aktivne mjere zaštite : 
1. odvodnju i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda iz individualnih objekata (obiteljske kuće, 

vikendice, restorani...), riješiti izgradnjom vodonepropusne sabirne jame, a koja će se prazniti na 

sustavu javne odvodnje, ili izgradnjom uređaja za pročišćavanje i to za: 
do 50 ES - II. stupanj pročišćavanja 
od 50- 200 ES - II. stupanj + higijenizacija  
preko 200 ES - ILI. stupanj + higijenizacija, 

2. oborinske vode s državnih i županijskih cesta ili kod značajnijih rekonstrukcija istih, riješiti 

zatvorenim sustavom odvodnje izvan zone gdje će se nakon odgovarajućeg pročišćavanja 

kontrolirano ispustiti ili spojiti na sustav oborinske odvodnje, 
3. državne i županijske ceste u ovoj zoni moraju imati sustav za sprječavanje razlijevanja goriva i 

drugih opasnih tekućina u slučaju izlijetanja ili prevrtanja vozila, te sustav njihovog 
prikupljanja, pročišćavanja te odvođenja izvan zone, 

4. oborinske vode s manipulativnih površina gospodarskih subjekata koje mogu biti onečišćene 

naftnim derivatima, potrebito je na samoj lokaciji prethodno pročistiti u separatoru masnoća ili 

preko separatora - taložnika i iste priključiti na sustav javne oborinske odvodnje. Moguće je 

onečišćene vode pročistiti i drugim odgovarajućim postupcima te ispustiti u površinske vode ili 

neizravno podzemne vode putem upojnih građevina, 
5. transport opasnih tvari mora se obavljati uz propisane mjere zaštite sukladno propisima o 

prijevozu opasnih tvari, te uz posebne uvjete zaštite određena za zaštićena područja prirode. 
 
ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE I NADZORA- I. ZONA 
 
 

Članak 15. 
Zona strogog režima zaštite i nadzora u I. zoni utvrđuje se radi zaštite građevina i uređaja za zahvat 

vode i njegove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja voda, te drugih slučajnih ili namjernih 

negativnih utjecaja. 



Granica I. zone obuhvaća neposredno naplavno područje zahvata vode, kaptažu, crpne stanice, 

uređaj za kondicioniranje vode. 
I. zona sanitarne zaštite mora biti ograđena. 
I. zona Izvorišta "Izbitac" – Drašnice je prethodno definirana i ograđena (sl. 47. u Elaboratu). 

Članak 16. 
U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti, osim onih koje su vezane za zahvaćanje, kondicioniranje i  

transport vode u vodoopskrbni sustav. Svaka djelatnost u ovoj zoni mora se provoditi na način da 

ne djeluje štetno na podzemnu vodu. 
Članak 17. 

Pravna osoba koja obavlja javnu vodoopskrbu i upravlja vodozahvatom (u daljnjem tekstu: 
Ovlaštena pravna osoba) nositelj je stvarnopravnih ovlasti na katastarskim česticama I. zone 

sanitarne zaštite svih Izvorišta (unutar ograde). 
 
MIKROZONIRANJE 

Članak 18. 
Iznimno od odredbi članaka 8., 11. i 14. ove Odluke mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru 

odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite: 
- ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užeg prostora zone sanitarne 
zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost 

(mikrozona) na vodonosnik, 
- ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu 

dokazati okolnosti iz ovog članka (u daljem tekstu: elaborat mikrozoniranja), 
- ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozoni.  
Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite mora dokazati da su značajke u mikrozoni bitno 

drugačije od značajki na temelju kojih je utvrđena zona sanitarne zaštite u kojoj se mikrozona 

nalazi. 
 
POSTAVLJANJE OZNAKA ZONA SANITARNE ZAŠTITE  

Članak 19. 
Hrvatske vode dužne su uz granicu slijeva (IV. ili III. zone) postaviti odgovarajuće oznake u obliku 

natpisnih ploča, odnosno znakova, na mjestima gdje granica slijeva (IV. ili III. zone) presijeca 

državne, županijske i lokalne ceste, a što je vidljivo iz odgovarajućeg zemljovida u kojem su 

prikazane granice slijeva i zona sanitarne zaštite. 
Članak 20. 

Ovlaštena pravna osoba dužna je uz granicu II. zone postaviti odgovarajuće natpisne ploče koje 

označavaju II. zonu. Na natpisnim pločama mora pisati: "Izvorište - II. zona zaštite - Zona strogog 
ograničenja i nadzora"; 

Članak 21. 
Ovlaštena pravna osoba dužna je uz granicu I. zone postaviti odgovarajuće natpisne ploče koje 

označavaju I. zonu. Natpisne ploče postavljaju se na ogradu ili uz ogradu koja omeđuje I. zonu, a 

na njima mora pisati: ,Izvorište - I. zona zaštite - Zona strogog režima zaštite i nadzora - Zabranjen 
pristup neovlaštenim osobama". 
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MJERE SANACIJE VODOZAŠTITNOG PODRUČJA  
 

Članak 22. 
Trgovačko društvo koje obavlja javnu vodoopskrbu dužno je odmah poduzeti sve potrebne mjere 

na sprječavanju štetnih utjecaja na kakvoću vode za piće, ako zbog nekog štetnog djelovanja 
neposredno prijeti opasnost od onečišćenja na području zona izvorišta definiranih ovom Odlukom. 

Svi postupci u slučaju iznenadnog i izvanrednog onečišćenja podzemnih voda, okoliša ili drugih 

negativnih utjecaja na prostoru zona izvorišta moraju biti definirani Operativnim planom 
interventnih mjera u slučaju iznenadnih i izvanrednih onečišćenja vodocrpilišta, kojeg je obvezno 

donijeti trgovačko društvo koje obavlja javnu vodoopskrbu, te ga dostaviti na znanje Hrvatskim 

vodama. 
 

Članak 23. 
Praćenje fizikalno-kemijskih i mikrobioloških pokazatelja sirove vode na Izvorištu obavlja 

ovlaštena osoba koja upravlja izvorištem sukladno zakonskim propisima. 
 

Članak 24. 
Općinsko vijeće općine Podgora će u roku od 12 mjeseci, od dana donošenja ove Odluke, donijeti 
Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti.  
 
IZVORI I NACIN FINANCIRANJA 

Članak 25. 
Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. zone osigurava 

trgovačko društvo koje obavlja javnu vodoopskrbu. 
Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije u II., ILI. i IV. zoni osigurava 

vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako nije drukčije utvrđeno 

Programom mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće 

djelatnosti. 
Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području I. zone osigurava 

trgovačko društvo koje obavlja javnu vodoopskrbu. 
Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II., ILI. i IV. zone 

osiguravaju Hrvatske vode, te gradovi i općine na čijem se području koristi voda za javnu 

vodoopskrbu iz izvorišta koja se štiti ovom Odlukom, kao i pravne osobe kojima je uvjetovano 

obvezno praćenje utjecaja građevine na podzemne vode. 
Ako radi zaštite izvorišta u zoni sanitarne zaštite budu potrebna povećana ulaganja u komunalne 

vodne građevine, jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi izvorište, može 

predložiti Županijskoj skupštini, da sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnog 

gospodarstva, uvede naknadu za razvoj radi financiranja tih potreba. 
PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE 

Članak 26. 
U postupku provođenja dokumenata prostornog uređenja, te izrade i donošenja prostornih planova 
na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke. 
Postojeće prostorne planove ili planove koji su u postupku donošenja, potrebno je uskladiti s 

odredbama ove Odluke u postupcima njihove izmjene i dopune, a zone zaštite su sastavni dio 

prostornih planova. 
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Članak 27. 
Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi se sukladno zakonskim propisima. 
 

Članak 28. 
Zemljovidi zona sanitarne zaštite iz članka 4. ove Odluke sastavni su dio ove Odluke i ne 

objavljuju se. 
 

Članak 29. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana od dana objave u "Glasniku" službenom glasilu 

Općine Podgora. 
 
 
KLASA: 325-01/13-01/13                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-16  
Podgora, 30. ožujka 2016. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                            Ivo Mihaljević, v. r. 
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Na temelju članka 10. Zakona o plaćama o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(«Narodne novine» broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Podgora («Glasnik» 5/09, 9/09, 3/13 i 
3/15), Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 32. sjednici održanoj  
30. ožujka 2016. godine, donosi; 

ODLUKU 
 

o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom dopunjuje se članak 7. Odluke o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 

13/10, 10/12, 2/14 i 5/14 ), tako da se unutar I. kategorije radnih mjesta, iza potkategorije  «viši 

rukovoditelj» dodaje nova potkategorija koja glasi: 
 

 « Potkategorija: rukovoditelj 
   Razina 2. 
   Klasifikacijski rang: 7. 

        -      voditelj službe za komunalne   

djelatnosti………………………………..……………………………2,16». 
 

Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Glasniku», službenom glasilu 

Općine Podgora. 

 
 
KLASA: 021-05/16-01/8                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-1  
Podgora, 30. ožujka 2016. godine 
                                                                                                    PREDSJEDNIK 
                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                  Ivo Mihaljević, v. r. 
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Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( “ Narodne 
novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 
članka 48.  i članka 32. Statuta Općine Podgora (“Glasnik” Općine Podgora broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 

3/15), Općinsko vijeće Općine Podgora svojoj 32. sjednici održanoj 30.ožujka 2016. godine, 

donijelo je  
 
 

Z A K L J U ČA K 
 

o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Općinskog načelnika  
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine 

 
I. 

 
Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2015. 
godine.  
 

II. 
 
Ovaj zaključak objaviti će se u “Glasniku”, službenom glasilu Općine Podgora. 
 
 

 
KLASA: 022-06/16-01/15                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-2  
Podgora, 30. ožujka 2016. godine 
 
                    
                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                 Ivo Mihaljević, v.r. 
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Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Podgora 
(“Glasnik” Općine Podgora broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15), Općinsko vijeće Općine Podgora na 
svojoj 32. sjednici održanoj 30.ožujka 2016. godine, donijelo je  
 
 

Z A K L J U ČA K 
 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini 

 
 

I. 
 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini.  
 

II. 
 
Ovaj zaključak objaviti će se u “Glasniku”, službenom glasilu Općine Podgora. 
 
 
KLASA: 022-06/16-01/16                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-2  
Podgora, 30. ožujka 2016. godine 
 
                    
                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                       Ivo Mihaljević, v.r. 
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Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Podgora 
(“Glasnik” Općine Podgora broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15), Općinsko vijeće Općine Podgora svojoj 
32. sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine, donijelo je  
 
 

Z A K L J U ČA K 
 

o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2015. godini, 
 
 

I. 
 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2015. godini. 
 

II. 
 
Ovaj zaključak objaviti će se u “Glasniku”, službenom glasilu Općine Podgora. 
 
 
 
KLASA: 022-06/16-01/17                            
URBROJ: 2147/05-02/01-16-2  
Podgora, 30. ožujka 2016. godine 
 
                  
                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                           Ivo Mihaljević, v.r. 
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Na temelju članka 20. st.1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” 

broj: 94/13) i članka 32. Statuta Općine Podgora (“Glasnik” Općine Podgora broj: 5/09, 9/09, 3/13 

i 3/15), Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 32. sjednici održanoj  
30. ožujka 2016. godine, donijelo je 
 
 

Z A K L J U ČA K 
 

o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2015. 

godinu 
 

I. 
 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2015. godinu.  
 

II. 
 
Ovaj zaključak objaviti će se u “Glasniku”, službenom glasilu Općine Podgora. 
 
 
KLASA: 351-01/16-01/4                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-2  
Podgora, 30. ožujka 2016. godine 
 
                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
            Ivo Mihaljević, v.r. 
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Na temelju članka 36. st.9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” 

broj: 94/13) i članka 32. Statuta Općine Podgora (“Glasnik” Općine Podgora broj: 5/09, 9/09, 3/13 

i 3/15), Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 32. sjednici održanoj  
30. ožujka 2016. godine, donijelo je 
 
 

Z A K L J U ČA K 
 

o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 

2015.godinu 
 

I. 
 
Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 2015. 
godinu.  
 

II. 
 
Ovaj zaključak objaviti će se u “Glasniku”, službenom glasilu Općine Podgora. 
 
 
KLASA: 351-01/16-01/3                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-1  
Podgora, 30. ožujka 2016. godine 
 
 
                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                Ivo Mihaljević, v. r. 
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Na temelju  članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 

broj: 10/97., 107/07., 94/13.) i članka 32. Statuta Općine Podgora („Glasnik", službeno glasilo Općine 

Podgora br. 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) Općinsko vijeće Općine Podgora na 32. sjednici održanoj 30. ožujka 

2016. godine donijelo je sljedeću:  
 
 

Odluku  
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića „Morski Konjić“ u Podgori 
 
 

Članak 1. 
 

Općina Podgora daje prethodnu suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića „Morski Konjić“ u Podgori. 
 

 
Članak 2. 

Ova Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića „Morski Konjić“ u Podgori objavit će se u „Glasniku", službenom glasilu Općine 

Podgora“, a stupa na snagu danom objave. 

 
 
KLASA: 601-02/16-01/3                             
URBROJ: 2147/05-02/01-16-2 
Podgora, 30. ožujka 2016. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PODGORA: 
                                                                                              PREDSJEDNIK: 

 
                                Ivo Mihaljević, v. r. 
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Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 

novine» br.  33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 

19/13), članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11), Uredbe o klasifikaciji radnih 
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br.  74/10 i 125/14) i 

čl.13. Odluke o ustrojstvu općinske uprave («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br. 
10/09), općinski načelnik Općine Podgora dana 30. ožujka 2016. donosi: 
 

P R A V I L N I K 
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu 

 
Članak 1. 

 
U Pravilniku o unutarnjem redu («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br. 2/14 i 

9/15), u članku 9. stavku 1. pod odjeljkom «Broj i naziv radnog mjesta: 1. Pročelnik», iza teksta: 

«1. potrebno stručno znanje: magistar pravne struke» briše se tekst: «ili stručni specijalist prava».  
 

Članak 2. 
 
U članku 9. stavku 1., iza odjeljka «Broj i naziv radnog mjesta: 2. Pomoćnik pročelnika» 

dodaje se novi odjeljak koji glasi: 
 
«Broj i naziv radnog mjesta: 2a. Voditelj službe za komunalne djelatnosti 

    
         Kategorija radnog mjesta: I. 

   Potkategorija: rukovoditelj 
   Razina 2. 
   Klasifikacijski rang: 7. 

 
Opis poslova i približan postotak vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla 

pojedinačno: 
 
- obavlja poslove oko izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

(opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, nerazvrstane ceste, javne 
površine, parkirališta, groblje, javna rasvjeta, odvoz komunalnog otpada, održavanje čistoće i 

dr.), 
- priprema i izrađuje planove i prijedloge programa izgradnje i održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture, te ostalih objekata u vlasništvu Općine, 
- sudjeluje u izradi kapitalnih projekata, 
- priprema i sudjeluje u natječajima za nabavu radova, roba i usluga iz svog djelokruga rada, 
- vodi i nadzire poslove te surađuje s izvođačima i nadzornim inženjerima po sklopljenim 

ugovorima za: izvođenje radova, nabavu roba ili usluga, održavanje komunalne infrastrukture, 

kontrolira izvršene radove i ovjerava situacije, te sastavlja primopredajne zapisnike po 

izvršenim radovima,  
- prati izvršenje ugovora i predlaže po potrebi izmjene i dopune ugovora iz svog djelokruga 
rada; (30%) 
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- pokreće i sudjeluje pri nadležnim tijelima u postupcima ovjere elaborata, ishođenja 

lokacijskih dozvola, potvrda na glavni projekt, rješenja o uvjetima gradnje za projekte Općine i 

pribavlja potrebnu prateću dokumentaciju, 
- vodi poslove oko nabave idejnih i glavnih projekata i ostale dokumentacije za ishođenje 

građevinske dokumentacije potrebne za izvođenje radova , sve iz svog djelokruga rada, 
- sudjeluje u izradi i donošenju dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja (prostorni, 
urbanistički i detaljni planovi, program mjera, izvješća o stanju u prostoru) i ostalih 

dokumenata, 
- sudjeluje u upravnim postupcima uvida u idejne projekte na području Općine, te sudjeluje u 

ostalim postupcima i projektima vezanim uz prostorno, prometno i urbanističko planiranje; 

(30%) 
 
-  vodi poslove oko izrade, donošenja i provođenja dokumenata iz područja zaštite okoliša, 

zaštite od buke, dokumenata zaštite od požara i dokumenata zaštite i spašavanja, 
- surađuje s mjesnim odborima i po potrebi prisustvuje njihovim sastancima; (10%) 

 
- vodi upravne postupke i rješava u upravnim stvarima u predmetima: priključenje na 

komunalnu infrastrukturu uzurpacije javnih putova, uklanjanja kioska, pokretnih naprava, 
- vodi upravni postupak do donošenja rješenja u predmetima: komunalna naknada i 
komunalni doprinos; (10%) 
 
- priprema materijale za provođenje postupka javne nabave , koncesija, zakupa, održavanja 

javnih površina, nabave kamenog materijala, održavanja javne rasvjete i sl.,  
- prati i proučava propise iz svog područja djelovanja, te predlaže pročelniku poduzimanje 

mjera i donošenje akata iz svog djelokruga rada; (10%) 
 
- rješava druge pojedinačne predmete i obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i 

Općinskog načelnika; (10%) 
 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnog mjesta: 
 

1. Potrebno stručno znanje: sveučilišni prvostupnik građevine, geodezije, arhitekture ili 

druge tehničke struke ili stručni prvostupnik građevine, geodezije, arhitekture ili druge 
tehničke struke i najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije. 

2. Stupanj složenosti poslova: uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu 

službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje 

ustrojstvene jedinice; 
3. Stupanj samostalnosti: uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom 

i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema 
4. Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu 

odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u 
odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama 

5. Stupanj stručne komunikacije: uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim 

unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 
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Članak 2. 

  
Ovaj Pravilnik će se objaviti u «Glasniku», službenom glasilu Općine Podgora i stupa na 

snagu osmog dana od dana objave. 
 

KLASA:  022-01/16-01/2 
UR.BROJ: 2147/05-01/01-16-1 
Podgora, 30. ožujka 2016. godine 
 

  OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                                                Ante Miličić, v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/2011, 83/13, 143/13), u skladu sa Proračunom Općine 

Podgora, te članka 46. Statuta Općine Podgora („Glasnik“, službeno glasilo Općine Podgora br. 5/09 i 9/09,3/13 i 3/15), načelnik 
Općine Podgora donosi: 
 

I. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2016. GODINU 
 
 

Članak 1. 
 
 
U Planu javne nabave Općine Podgora za 2016. mijenjaju se u članku 1. sljedeće stavke  i sada glase: 
 

Redni 
broj 

Evidencijski 
broj 

Predmet nabave Evidencijski 
broj nabave 

Procijenjena 
vrijednost 
(bez PDV-a) 

Procijenjena 
vrijednost (sa 
PDV-om) 

Postupak i 
način nabave 

Sklapanje 
ugovora o 
JN ili 
okvirnog 
sporazuma 

Planirani 
početak 
nabave 

Planirano 
trajanje 

ugovora o 
JN ili 

okvirnog 
sporazuma 

3. 4214 Uređenje šetnice u Podgori ispred Hotela 
Minerva 

JN 3/2016 597.000,00 746.250,00 otvoreni ugovora o JN ožujak 2016 

6. 4214 Uređenje obalne infrastrukture centar 
Podgora 

 171.000,00 213.750,00 bagatelna bagatelna 
nabava 

ožujak 2016 

 
 

Članak 2. 
 

 Ove izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku“, službenom glasilu Općine Podgora i na 

internetskoj stranici Općine Podgora.  
 
              OPĆINSKI NAČELNIK: 
                    Ante Miličić, v.r.          
 
KLASA: 406-01/16-01/2 
URBROJ: 2147/05-01/01-16-1 
Podgora, 14. ožujka 2016. godina



 
Na temelju članka 105. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» br. 153/13) i 

članka 46. statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora», br. 5/09 i 9/09, 3/13) Načelnik 

Općine Podgore, donosi: 
 
                                                        Z A K LJ U Č A K 
             

o utvrđivanju Konačnog prijedloga dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Podgora  radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju 

 
 

                                                                        I. 
                  
Utvrđuje se Konačni prijedlog dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora radi usklađenja 

sa Zakonom o prostornom uređenju. 
 
 

II. 
 

Konačni prijedlog dopuna Prostornog plana  uređenja Općine Podgora radi usklađenja sa Zakonom 

o prostornom uređenju sadrži: 
 

 Tekstualni dio i 
 Grafički dio. 

 
 
                                                       III. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u «Glasniku», službenom glasilu Općine Podgora. 
 
 

KLASA: 350-02/12-01/06 
URBROJ: 2147/05-01/01-16-378 
Podgora, 25. veljače 2016. 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: 021/603-953 
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