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             Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ broj 68/18) i članka 32. Statuta Općine Podgora ("Glasnik", službeno glasilo 
Općine Podgora  br. 5/09, 9/09,3/13,3/15 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Podgora na 
svojoj 14. sjednici održanoj 30. studenoga 2018. godine donosi: 
 

 

O D L U K U 

o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Općini Podgora 

 

                                                                  Članak 1. 
                      

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u godišnjem iznosu od 2,40 

kuna po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine 
Podgora. 

 

Članak 2. 
 

              Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda (B) za 
obračun komunalne naknade ("Glasnik", službeno glasilo Općine Podgora» br. 13/15). 
 

Članak 3. 
               Ova će Odluka biti objavljena u ("Glasniku", službenom glasilu Općine 
Podgora», a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. 
 

 

KLASA: 412-07/18-01/9 

URBROJ: 2147/05-02/01-18-1 

Podgora, 30. studenoga 2018. godine 

 

 
 

               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                            Marin Urlić, v.r. 
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Na temelju odredbe članka 10. stavka 3. toč.1. Zakona o turističkim zajednicama i 
promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08),  članka 2. stavka 1. toč.4. 
Pravilnika o javnoj turističkoj infrastrukturi („Narodne novine“ broj 131/09) i članka 32. 
Statuta Općine Podgora („Glasnik“, službeno glasilo Općine Podgora, br. 5/09, 
9/09,3/13,3/15 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Podgora, na 14. sjednici dana 30. 
studenoga 2018. godine donosi 

 

ODLUKU 

o davanju na upravljanje  

športsko-rekreacijske dvorane u naselju Igrane 

 

 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom daje se Turističkoj zajednici mjesta Igrane na upravljanje javna 
turistička infrastruktura i to športsko-rekreacijska dvorana u naselju Igrane u zgradi 

izgrađenoj na čest.zem.1111/1, 1111/2,1124/1, 1124/2, 1124/3, 1124/4, 1125, 1126/1 i 

1126/2, k.o. Igrane. 

 

Članak 2. 
   Športsko-rekreacijska dvorana daje se na upravljanje bez naknade na rok od pet 

godina. 

 

Članak 3. 
 Športsko-rekreacijska dvorana smije se koristiti samo na način i za svrhu za koju 

je namijenjena. 

 

Članak 4. 
 Odluku o visini naknade i načinu davanja na korištenje športsko-rekreacijske 

dvorane donosi Turističko vijeće TZMI. 
 Turističko vijeće TZMI obavlja sve potrebne radnje u vezi davanja na korištenje 
prostora športsko-rekreacijske dvorane temeljem ukazanih potreba i podnesenih zahtjeva. 

 

 

Članak 5. 
Iznos naknada za korištenje športsko-rekreacijske dvorane uplaćuje se na račun 

TZMI. 

 Sredstva prikupljena od naplate naknade za korištenje športsko-rekreacijske 

dvorane prihod su TZMI i koriste se prvenstveno za potrebe uređenja i održavanja 
prostora športsko-rekreacijske dvorane.  

 

Članak 6. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik da s TZMI sklopi ugovor, sukladno odredbama 

propisa koji regulira obvezne odnose, kojim će se utvrditi ostali uvjeti pod kojima će  
TZMI preuzeti na upravljanje športsko-rekreacijsku dvoranu. 
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Članak 7. 
 Ova Odluka objavit će se u „Glasniku“, službenom glasilu Općine Podgora, a 
stupa na snagu osmog dana od dana objave. 

 

KLASA: 940-01/18-01/9 

URBROJ: 2147/05-02/01-18-2 

Podgora, 30. studenoga 2018. godine 

 

 

                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                               Marin Urlić, v.r. 
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Na temelju odredbe članka 10. stavka 3. toč.1. Zakona o turističkim zajednicama i 
promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08),  članka 2. stavka 1. toč.4. 
Pravilnika o javnoj turističkoj infrastrukturi („Narodne novine“ broj 131/09) i članka 32. 
Statuta Općine Podgora („Glasnik“, službeno glasilo Općine Podgora, br. 5/09, 

9/09,3/13,3/15 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Podgora, na 14. sjednici dana 30. 
studenoga 2018. godine donosi 

 

ODLUKU 

o davanju na upravljanje  

kino dvorane u naselju Podgora 

 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom daje se Turističkoj zajednici Općine Podgora na upravljanje javna 

turistička infrastruktura i to kino dvorana u naselju Podgora u zgradi izgrađenoj na 
čest.zem.5552/13, k.o. Podgora. 

 

Članak 2. 
   Kino dvorana daje se na upravljanje bez naknade na rok od pet godina. 

 

Članak 3. 
 Kino dvorana smije se koristiti samo na način i za svrhu za koju je namijenjena. 

 

Članak 4. 
 Odluku o visini naknade i načinu davanja na korištenje kino dvorane donosi 
Turističko vijeće TZO Podgora. 
 Turističko vijeće TZO Podgora obavlja sve potrebne radnje u vezi davanja na 

korištenje prostora kino dvorane temeljem ukazanih potreba i podnesenih zahtjeva. 
 

Članak 5. 
Iznos naknada za korištenje kino dvorane uplaćuje se na račun TZO Podgora. 

 Sredstva prikupljena od naplate naknade za korištenje kino dvorane prihod su 
TZO Podgora i koriste se prvenstveno za potrebe uređenja i održavanja prostora kino 
dvorane.  

Članak 6. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik da s TZO Podgora sklopi ugovor, sukladno 

odredbama propisa koji regulira obvezne odnose, kojim će se utvrditi ostali uvjeti pod 
kojima će  TZO Podgora preuzeti na upravljanje kino dvoranu. 
 

Članak 7. 
 Ova Odluka objavit će se u „Glasniku“, službenom glasilu Općine Podgora, a 
stupa na snagu osmog dana od dana objave. 

                 
KLASA: 940-01/18-01/13 

URBROJ: 2147/05-02/01-18-1 

Podgora, 30. studenoga 2018. godine                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                    Marin Urlić, v.r. 
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Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14), 96/16 i 70/17 i čl. 32. 
Statuta Općine Podgora (“Glasnik Općine Podgora“ br. 5/09, 9/09, 3/13, 3/15 i 4/18), 

Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 14.  sjednici održanoj dana 30. studenoga 
2018. godine, donosi: 

 

 

                  ODLUKU 

o rasporedu sredstava  

članovima/ci Općinskog vijeća Općine Podgora 

iz Proračuna Općine Podgora za 2019. godinu  

 

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 od 1. siječnja 2019. godine Općinskog vijeća do 31. prosinca 
2019. 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.  
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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 1. siječnja 2019. godine od dana objave u „Glasniku“- 

službenom glasilu Općine Podgora. 
 

KLASA: 402-08/18-01/6 

URBROJ: 2147/05-02/01-18-1 

Podgora, 30. studenoga 2018. godine 

 

 

                                                                       

  

                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                 Marin Urlić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              

 

 

 

 

 



Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 120/16), u skladu sa Proračunom Općine Podgora te članka 46. 

Statuta Općine Podgora („Glasnik“, službeno glasilo Općine Podgora br. 5/09,  9/09, 3/13, 3/15 i 4/18), općinski  načelnik Općine 
Podgora donosi sljedeće: 

 

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2018. GODINU 

 

Članak 1. 
 

 u Planu nabave Općine Podgora za 2018. godinu („Glasnik“, službeno glasilo Općine Podgora br. 18/17 i 21/18) mijenjaju se i 

dopunjuju sljedeće stavke:  
 
Rbr Evidencijski 

broj nabave 
Predmet 
nabave 

Brojčana 
oznaka 
premeta 

nabave iz 
CPV-a 

Procijenjena 
vrijednost 
nabave (u 
kunama) 

Vrsta 
postupka 

(uključujući 
jednostavne 

nabave) 

Posebni 
režim 

nabave 

Predmet 
podijeljen 
na grupe 

Sklapa se 
Ugovor/okvirni 

sporazum 

Planirani 
početak 

postupka 

Planirano 
trajanje 

ugovora ili 
okvirnog 

sporazuma 

Vrijedi 
od 

Vrijedi 
do 

Napomena Status 
promjene 

1 MV-92 Igrane- 
Izgradnja i 
uređenje 
šetnice i 
obalnog pojasa 
III. faza 

45000000-7  256.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   30.03.2018    

2 MV-93 Uređenje 
šetnice i plaže 
Tila lučica 

45000000-7  320.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   30.03.2018    

3 JN-3/18 Izgradnja 
prometnice OS 
2- unutar UPU 
Veliko Brdo 

 

45000000-7  2.080.000,00 Otvoreni 
postupak 

 NE Ugovor travanj 8 mjeseci 30.03.2018    

4 JN-4/18 Izgradnja 
mrtvačnice 

45000000-7  880.000,00 Otvoreni 
postupak 

 NE Ugovor travanj 8 mjeseci 30.03.2018    

5 MV-94 Nabava 
spremnika za 
otpad i 
kompostera 

34928480-6  120.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   30.03.2018    
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6 MV-95 Nabava 
opreme za 
reciklažno 
dvorište 

42914000-6  80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   30.03.2018    

7 MV-96 Nabava 
komunalnog 
vozila 

34144700-5  80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   30.03.2018    

8 JN-5/18 Nabava 
terenskog 
vatrogasnog 
vozila 
(cisterne) 

34223200-8  320.000,00 Otvoreni 
postupak 

 NE Ugovor travanj 3 mjeseca 30.03.2018    

9 MV-97 Održavanje 
kulturno- 
povijesne 
baštine 

50800000-3  56.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   30.03.2018    

10 JN-6/18 Digitalizacija 
kina u Podgori 

38652000-0  440.000,00 Otvoreni 
postupak 

 NE Ugovor travanj 3 mjeseca 30.03.2018    

 

 

Članak 2. 
 

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se e-oglasniku javne nabave. 

 

KLASA: 406-01/18-01/3 

URBROJ: 2147/05-01/01-18-1 

Podgora, 30. ožujka 2018. godine  
                                                                                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                      Ante Miličić, v.r. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdavač: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora 

Urednik: Marijan Knezović, dipl. oec., tajnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Podgora  

Telefon: 021/603-952 
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