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Na temelju članka 12. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 85/15 i 

121/16), 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 dana 3. rujna 2019. godine, 

donosi:  

 

O D L U K U 

o održavanju sajmova, manifestacija i prigodnih priredbi na području mjesta Drašnice 

za dan 8. rujna 2019. godine 

 

Članak 1. 

Općina Podgora tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna 2019. godine u suradnji s TZ 

Drašnice organizira prigodna događanja na raznim lokacijama u mjestu Drašnice. 

 

Članak 2. 

U povodu održavanja događaja "Fjera Male Gospe" na Trgu u Drašnicama u 2019. godini, 

te manifestacije u sklopu navedenog, proglašava se sajamski dan za mjesto Drašnice za dan 8. 

rujna 2019. godine. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Glasniku», službenom 

glasilu Općine Podgora. 

 

KLASA: 023-06/19-01/35 

URBROJ: 2147/05-01/01-19-1 

Podgora, 3. rujna 2019. godine 

                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK:  

                                                                                                                  Ante Miličić, v.r. 
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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 i 3/15), općinski  načelnik Općine Podgora 

donosi sljedeće: 

 

            IV.     IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2019. GODINU 
 

Članak 1. 

 

 u Planu nabave Općine Podgora za 2019. godinu („Glasnik“, službeno glasilo Općine Podgora br. 2/19, 3/19, 4/19 i 10/19) 

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 

28 MV-24/19 Opskrba 
električnom 
energijom 

09310000-
5  

140.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   04.09.2019  Izmijenjena je 
procijenjena 
vrijednost 
nabave 

Izmijenjena 

MV-24/19 Opskrba 
električnom 
energijom 

09310000-
5  

104.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   17.01.2019 04.09.2019   

 

Članak 2. 

 

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se e-oglasniku javne nabave i „Glasniku“,- službenom 

glasilu Općine Podgora i na internetskoj stranici Općine Podgora. 

      

                     

KLASA: 406-01/19-01/9 

URBROJ: 2147/05-01/01-19-1 

Podgora , 4. rujna 2019. godine  

                                                                                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK: 

                          Ante Miličić, v.r
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Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 15/13, 

78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana 

i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17) i 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  

 

ODLUKU 

da za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podgora  

nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš 

 

I. 

Temeljem Mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu 

okoliša  Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: 351-02/19-03/0024, URBROJ: 2181/1-10/14-

19-0002 od 20. ožujka 2019.) za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu 

IDPPU) Općine Podgora bilo je potrebno provesti postupak Ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš.  

 

Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveo je Jedinstveni upravni 

odjel Općine Podgora u suradnji sa Upravnim odjelom za komunalne poslove, komunalnu 

infrastrukturu i zaštitu okoliša  Splitsko-dalmatinske županije. 

 

 

II. 

Pravna osnova za izradu IDPPU Općine Podgora 

Pravna osnova za izradu predmetnog UPU-a su članci 86. do 113. Zakona o prostornom uređenju 

(„Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim 

prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 

45/04-ispravak, 163/04 i 135/10), Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne 

novine“ broj 115/15) i ostali važeći propisi iz područja prostornog uređenja te posebni propisi.  

 

Razlozi za izradu IDPPU Općine Podgora 

Općina Podgora je zaprimila zahtjeve (prijedloge) za izmjene i dopune važećeg Prostornog plana 

uređenja. Osnovni razlozi za pristupanje izradi IDPPU odnose se na izmjenu i dopunu Odredbi za 

provođenje:  

- članka 22; revidiranje katnosti i po potrebi ostalih lokacijskih uvjeta za gradnju stambenih i stambeno-

poslovnih građevina na ravnom i kosom terenu,  

- članka 26; revidiranje maksimalne visine objekta (građevine), 

- članka 27; revidiranje udaljenosti od susjedne građevinske čestice u neizgrađenom građevinskom 

području,  

- članka 58; revidiranje katnosti i po potrebi ostalih lokacijskih uvjeta za gradnju planiranih ugostiteljsko 

turističkih građevina (zona T-1 i T-2),  

- usklađivanje s posebnim zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela.  



5 

 

 

 

Ciljevi i programska polazišta izrade IDPPU Općine Podgora  

Ciljevi i programska polazišta predmetnih IDPPU  obuhvaćaju usklađenje lokacijskih uvjeta u svrhu 

prilagodbe konfiguraciji terena i uklapanja u izgrađene naseljske strukture.  

 

Obuhvat predmetnih IDPPU je administrativno područje Općine Podgora.    

    

 

III. 

Nositelj izrade predmetnih IDPPU je Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora. Izrađivač 

predmetnih IDPPU  je ovlaštena tvrtka Urbos d.o.o. iz Splita. 

 

IV. 

U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetne IDPPU 

predan je Zahtjev za Prethodnu ocjena prihvatljivosti za Ekološku mrežu Upravnom odjelu za 

komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.   

 

 

V. 

U provedenom postupku Ocjene o potrebi strateške procjene, u cilju utvrđivanja vjerojatno 

značajnog utjecaja na okoliš, Jedinstveni upravni odjel Općine  Podgora zatražio je mišljenja 

tijela i osoba određenih posebnim propisima:  

 

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu       za 

područje Splitsko-dalmatinske županije, Porinova bb, 21300 Split, 

2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, 

inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split, 

3. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu       

infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, 21000 Split, 

4. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje,  Bihaćka 1/III, 

Split, 

5. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo, Domovinskog rata 2/IV, 

21000 Split, 

6. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22, 

21000 Split 

7. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, Split  

8. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split 

9. UŠP SPLIT- Hrvatske šume d.o.o., Ulica Kralja Zvonimira 35/3, Split 

10. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb, 
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11. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) Split, Ljudevita Posavskog 5 

12. Podgora Čistoća d.o.o., Ruđera Boškovića 20, 21327 Podgora  

13. Vodovod d.o.o., Obala Kralja Tomislava 16/1, 21300 Makarska 

14. Općina Tučepi, Kraj 39a, 21325 Tučepi, 

15. Općina Gradac, Stjepana Radića 3, 21 330 Gradac, 

16. Grad Vrgorac, Tina Ujevića 8, 21276, Vrgorac  

 

 

Unutar Zakonom propisanog roka (30 dana) zaprimljena su sljedeća mišljenja (7):  

 

- Grad Vrgorac, Jedinstveni upravni odjel, mišljenje od 30. srpnja 2019. (KLASA: 960-

03/19-01/2, URBROJ: 2195/01-08-04/10-19-16) u kojem je u bitnom navedeno da 

Grad Vrgorac nema posebnih zahtjeva i uvjeta za postupak ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš,  

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, mišljenje od 30. 

srpnja 2019. (KLASA: 351-03/19-01/0000221, URBROJ: 374-24-1-19-2) u kojem je 

u bitnom navedeno da ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,  

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured  civilne 

zaštite Split, Služba za inspekcijske poslove, mišljenje od 18. srpnja 2019. (KLASA: 

214-02/19-03-39, URBROJ: 511-01-368/1-19-H.D.) u kojem je u bitnom navedeno da 

se prilikom navedenih IDPPU potrebno pridržavati svih propisanih mjera zaštite od 

požara,  

- HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, 

mišljenje od 23. srpnja 2019. (BROJ: 300300201/952/ID) u kojem je u bitnom 

navedeno da za predmetne IDPPU nije potrebno provesti postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš,  

- Hrvatske šume d.o.o., mišljenje od 18. srpnja 2019. (KLASA: ST-06-09-662, 

URBROJ: 15-00-06/03-19-19) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne IDPPU 

nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,  

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Splitu, mišljenje od 16. srpnja 2019. (KLASA: 612-08/16-01/3016, URBROJ: 532-

04-02-15/14-19-4) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne IDPPU nije 

potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,  

- Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo, mišljenje od 23. 

srpnja 2019. (KLASA: 351-02/19-02/0088, URBROJ: 2181/1-06/03-19-0002) u 

kojem je u bitnom navedeno da se pri izradi predmetnih IDPPU u svemu treba 

pridržavati Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i 

posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije 

(„Službeni Glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 110/07).  
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Uzimajući u obzir sva pristigla mišljenja, Općinski načelnik Općine Podgora donio je mišljenje 

da za predmetne IDPPU Općine Podgora nije potrebno provesti postupak strateške 

procjene utjecaja na okoliš. 

 

VI. 

Obrazloženje razloga zbog kojih nije potrebno provesti stratešku procjenu:  

 

1. Obuhvat predmetnih IDPPU je manje područje u općini Podgora koje je većim dijelom 

izgrađeno te je izvan ekološke mreže;  

2. Većina javnopravih tijela (7) dostavila su mišljenja temeljem kojih nije potrebno provesti 

stratešku procjenu utjecaja na okoliš; 

3. Zahvati planirani predmetnim IDPPU neće se sufinancirati iz sredstava Europske unije;  

4. Sagledan je mogući utjecaj predmetnih IDPPU na sastavnice okoliša te se, sa obzirom na 

navedene razloge izrade smatra da su potencijalni štetni utjecaji minimalni za stanje u 

prostoru. Uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša prilikom realizacije planiranih 

ciljeva izrade IDPPU Općine Podgora ne očekuju su značajni negativni utjecaji na 

sastavnice okoliša.  

VII. 

Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-

dalmatinske županije donio je mišljenje 6. rujna 2019. godine (KLASA: 351-02/19-03/0052, 

URBROJ: 2181/1-10/14-19-0002) u kojem je navedeno da je Općina Podgora postupak ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Podgora provela sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 

153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 

na okoliš (“Narodne novine” broj 03/17). 

 

VIII. 

Općina Podgora dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 

(„Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbama Uredbe o 

informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 

(“Narodne novine” broj 64/08). 

 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasnik-u“, službeno glasilo 

Općine Podgora.  

 

KLASA: 350-02/18-01/15 

URBROJ: 2147/05-01/01-19-34 

Podgora , 9. rujna 2019. godine 
OPĆINSKI NAČELNIK 

           Ante Miličić, v.r. 
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Temeljem članka 105. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 

65/17, 114/18 i 39/19), članka 46. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora, br. 5/09, 

9/09, 3/13, 3/15 i 4/18), općinski načelnik Općine Podgora donosi 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

o utvrđivanju dopune Konačnog prijedloga 

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODGORA 

 

 

I. 

 

Utvrđuje se dopuna Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Podgora izrađen od tvrtke URBOS d.o.o. Split, elaborat br. 755/18. 

 

II. 

 

Dopuna Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora 

utvrđena je na temelju zahtjeva za dopunom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 

Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnoga značaja, Klasa:350-02/19-11/29, Ur.broj: 531-

06-1-2-19-3 od 29.kolovoza 2019. godine. 

 

 

KLASA: 350-02/18-01/15 

URBROJ: 2147/05-01/01-19-37 

Podgora , 17. rujna 2019. 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: 021/603-952 


