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Na temelju članka 32. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 
3/15) , a na prijedlog načelnika Općine Podgora, Općinsko vijeće na svojoj 2. sjednici održanoj 
dana 29. kolovoza 2017. godine donijelo je: 

 

                                                               O D L U K U 

o davanju Suglasnosti Općinskom načelniku za davanje Izjave o preuzimanju 
poslovnih udjela, te za potpis i potvrdu Odluke o povećanju temeljnog kapitala, 

Odluke o izmjeni Društvenog ugovora i potpunog teksta Društvenog ugovora 
društva VODOVOD d.o.o. (OIB 06527308831), Makarska, Obala kralja Tomislava 

16/I 

 

      Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Podgora daje suglasnost općinskom načelniku za: 

- davanje Izjave o preuzimanju 1116 poslovnih udjela u društvu VODOVOD d.o.o. (OIB 

06527308831) sa sjedištem u Makarskoj, Obala kralja Tomislava 16/I, upisanom u Sudski registar 
Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem upisa (MBS 060156237), svaki u nominalnom 
iznosu od po 200,oo kuna, u knjizi poslovnih udjela označeni od rednog broja 144 213. do broja 

145 328., uneseni u društvo u pravima, a koji poslovni udjeli su nastali iz sredstava društva 
(dobiti ostvarene u 2015.godini), kao i svih prava i obveza koje iz predmetnih poslovnih udjela 

proizlaze; 

- potpis i potvrdu Odluke o povećanju temeljnog kapitala u društvu VODOVOD d.o.o. (OIB 
06527308831) sa sjedištem u Makarskoj, Obala kralja Tomislava 16/I, upisanom u Sudski registar 
Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem upisa (MBS 060156237), a kojom Odlukom se 
temeljni kapital društva VODOVOD d.o.o. povećava sa iznosa od 26.800.000,oo kuna za iznos 
od 2.400.000,oo kuna, na iznos od 29.200.000,oo kuna, stvaranjem 12.000,oo novih poslovnih 

udjela, a koji poslovni udjeli su nastali iz sredstava društva VODOVOD d.o.o. (dobiti ostvarene u 

2016. godini); 

- potpis i potvrdu Odluke o promjeni Društvenog ugovora (potpuni tekst) od 26.04.2016., i to 
promjene u članku 6.-TEMELJNI KAPITAL, u člancima 7. i 8.-POSLOVNI UDJELI I KNJIGA 

POSLOVNIH UDJELA, te u članku 38.-PRIJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE; 

- potpis i potvrdu Društvenog ugovora (potpuni tekst), a u skladu sa naprijed opisanim Izjavom i 
Odlukama. 

      Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Glasniku" službenom 
glasilu Općine Podgora. 

 

KLASA:  021-05/17-01/17 

URBROJ: 2147/05-02/01-17-1 

Podgora, 29. kolovoza 2017.godine   

                                                                                               

                                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                         Marin Urlić, v.r. 
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Na temelju članka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14 i 96/16) i čl. 32. Statuta Općine 
Podgora (“Glasnik" službeno glasilo Općine Podgora“ br. 5/09 i 9/09, 3/13 i 3/15), 

Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 29. kolovoza 

2017.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 
2017.godine  

 

 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina i način raspoređivanja sredstava političkim strankama 
i članovima/ci kandidacijske liste grupe birača Općinskog vijeća Općine Podgora iz 

Proračuna Općine Podgora u od konstituiranja Općinskog vijeća do 31.prosinca 2017. 
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  
HDZ-4 člana  

Kandidacijska lista grupe birača (nositelj Ante Miličić): - 4 člana (3 člana i 1 članica) 
Kandidacijska lista grupe birača (nositelj Đani Vela): - 1 član 

 

Članak 3. 
 

Ovom Odlukom političkim strankama i članovima/ci kandidacijskih lista grupe birača 
Općinskog vijeća Općine Podgora iz prethodnog članka raspoređuje se na način da svakoj 
političkoj stranci, odnosno tako da svakom vijećniku/ci kandidacijske liste grupe birača 
koja je u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća imala predstavnika u Općinskom 
vijeću, pripada po vijećniku/ci ( članu) iznos od 64,10 kn mjesečno. 
 

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.  
 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17513
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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.  
 
        
KLASA:  021-05/17-01/18 

URBROJ: 2147/05-02/01-17-1 

Podgora, 29. kolovoza 2017.godine 

                                                                           

                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                      Marin Urlić, v.r.  
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Na temelju članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine 28/10) i članka 32. Statuta Općine Podgora («Glasnik» 5/09, 9/09, 3/13 
i 3/15) Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 2. sjednici održanoj 29. kolovoza 2017. 
godine, donosi; 

 

ODLUKA  

 

o visini naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 

 

Članak 1. 
 

Visina naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji 

dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa određuje se u visini 50% umnoška 
koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koju tu dužnost obavlja 
profesionalno i osnovice za obračun plaće. 

Članak 2.  

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

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za rad 

zamjenika općinskog načelnika («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 
18/13). 

 

 

KLASA: 120-01/17-01/1 

URBROJ: 2147/05-02/01-17-1 

Podgora, 29. kolovoza 2017.godine 

 

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA 

         Marin Urlić, v.r. 
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Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 
148/13 i 92/14), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne 
novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 

153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine« broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta Općine Podgora 
(«Glasnik» 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15), Općinsko vijeće Općine Podgora, na 2. sjednici 
održanoj 29. kolovoza 2017. godine donijelo je sljedeću 

 
ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao  
kat.čest.zem. 10505/1, k.o. Podgora 

Članak 1. 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi - puta, na dijelu nekretnine označene 
kao kat. čest. zem. 10505/1, k.o. Podgora, u površini od 106 m2  i označena točkama 1-2-

3-4-5-6-7-8-9-10 kako je prikazano na Geodetskom situacijskom nacrtu, mjerilo 1:300, 

izrađenom od strane ovlaštenog inženjera geodezije Duška Karduma, dipl. ing. geod., u 
UPLANI j.d.o.o. Makarska u lipnju 2017. godine.  

Članak 2. 

Utvrđuje se da nekretnina iz članka 1. ove Odluke u gore navedenoj površini ne 
služi kao javno dobro u općoj uporabi - put, te se površina iste isključuje iz opće uporabe. 

Članak 3. 

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Split, Ispostava Makarska će 
provesti ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi- puta na nekretnini iz članka 1. 
ove Odluke, te će zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Makarskoj na nekretnini iz 
članka 1. ove Odluke izvršiti upis brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi - puta uz 

istodobni upis, odnosno uknjižbu prava vlasništva za cijelo u korist Općine Podgora.  

         Članak 4. 

 Ovlašćuje se načelnik Općine Podgora za poduzimanje potrebnih pravnih radnji 
radi razvrgnuća suvlasništva. 

Članak 5. 

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

  
 

KLASA: 350-05/17-01/23 

URBROJ: 2147/05-02/01-17-3 

Podgora,  29. kolovoza 2017. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                      Marin Urlić, v.r. 
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           Na temelju članka 2. st. 2. Odluke o osnivanju stručnog tijela za ocjenu ponuda za 

koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije 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 2. sjednici održanoj 29. kolovoza 2017. 

godine, donijelo je sljedeću: 
 

 

Odluka o imenovanju člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na 
pomorskom dobru Općine Podgora 

 

 

 

Članak 1. 
 Predlaže se sljedeći član Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije:  

- Ante Miličić, načelnik Općine Podgora 

 

Članak 2. 
 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku" 

službenom glasilu Općine Podgora. 

 

 

 

 

KLASA: 350-05/17-01/23 

URBROJ: 2147/05-02/01-17-3 

Podgora, 29. kolovoza 2017. godine 

 
 

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                           Marin Urlić, 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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