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Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 67/08, 
48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15), te 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 svojoj 26. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2015. god., donijelo je  
 
 

O D L U K U 
 

O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU NASELJA PODGORA  
 
 

I.  Opće odredbe 
 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama na 
području Općine Podgora, a za naselje Podgora (u daljnjem tekstu: Općina Podgora), te se 
utvrđuju mjere za njihovo provođenje.  
 
Ovom Odlukom predstavničko tijelo Općine uređuje promet na području Općine u skladu s 
odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( „Narodne novine“ broj: 67/08, 48/10, 74/11, 
80/13, 158/13, 92/14 i 64/15), u daljnjem tekstu Zakona i uz prethodnu suglasnost ministarstva 
nadležnog za unutarnje poslove. 
 

Članak 2 
 
Sastavni dio ove Odluke je Elaborat prometnog  rješenja  regulacije prometa na području naselja 
Podgora, oznake:  TKP 118/13 iz svibnja 2015. godine, izrađen od ovlaštenog inženjera mr.sc. 
Rade Gusić, tvrtke Platea konzalting d.o.o. iz Splita (u daljnjem tekstu: Prometni elaborat).     
     
 

Članak 3. 
 
Javno prometnim  površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: razvrstane i nerazvrstane ceste 
, ulice, trgovi, nogostupi, parkirališta, autotaksi stajališta i druge prometne površine koje su u 
funkciji sudionika u prometu na području Općine.  
 
 

Članak 4. 
 
Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima, na način 
propisan Zakonom te propisima donesenim temeljem tog Zakona i ove Odluke. 
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II. Uređenje prometa 
 

Članak 5. 
 
Uređenjem prometa u smislu ove  Odluke smatra se određivanje : 
 
- ceste s prednošću prolaska, 
- dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet, 
- sustav tehničkog uređenja prometa, 
- ograničenje brzine kretanja vozila, 
- promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, parkirališne površine i način parkiranja, zabrane 

parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja, 
- zone smirenog prometa, 
- blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja 

nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila, 
- postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima, 
- pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost 

pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i slično, 
- površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja,  terenska vožnja (cross ), vožnja izvan kolnika (off 

road), sportske, enduro i promidžbene vožnje, 
- uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama. 
 

Članak 6. 
 
Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti  koje bi 
mogle oštetiti javno prometnu površinu ili ugroziti sigurnost ili protočnost prometa. 
 

Članak 7. 
 
Evidencije postavljenih prometnih znakova, oznaka na kolniku  i uređaja za upravljanje prometom 
( katastar-očevidnik prometnih znakova i uređaja za upravljanje prometom ) vodit  će  prometni 
redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podgora.  
 

II.    Ceste s prednošću prolaska 
 

Članak 8. 
 
         Ulice s prednošću prolaska u općini Podgora:  
 
Dubrovačka ulica (državna cesta D8), Splitska ulica (državna cesta D8), ul. Srida sela (županijska 
cesta ŽC6198), ul. Obala Petra Krešimira IV, ul. Ivana Gorana Kovačića, Branimirova obala, ul. 
Ruđera Boškovića, ul. Tina Ujevića, ul. Šetalište Sutikla, ul. Mihovila Pavlinovića, ul. Čaklje, ul. 
Šetalište Borak. 
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III. Dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet 
 

Članak 9. 
 

Ulice s dvosmjernim prometom u naselju Podgora su: 
 
Dubrovačka ulica (državna cesta D8), Splitska ulica (državna cesta D8), ul. Srida sela (županijska 
cesta ŽC 6198), ul. Ivana Gorana Kovčića, ul. Branimirova Obala, ul. Ruđera Boškovića, ul. Tina 
Ujevića, ul. Šetalište Sutikla, ul. Čaklje, ul. Šetalište Borak, ul. Obala Petra Krešimira IV, ul. Prilaz 
Vida Mihotića, ul. Kaštel, ul. Ivana Meštrovića, ul. dr. Marijana Stojkovića, ul. Mihovila Pavlinovića, 
ul. Lili Nola, ul. Andrije Kačića Miošića, Hvarska ul. i ul. Šetalište galebova krila.  
 

Članak 10. 
 
         Ulice s jednosmjernim prometom u naselju Podgora su: 
ul. Marka Marulića, ul. Branimirova obala (od raskrižja iste s ul. dr. Sisarića do raskrižja s ul. 
Šetalište Sutikla) krak ulice Ivana Gorana Kovačića (rampa za silazak s D8) i krak županijske 
ceste ŽC6198 (rampa za ulaz sa D8 i rampa za izlaz na D8). 

Članak 11. 
 
Ulice s ograničenim prometom, odnosno u kojima je zabrana prometa tijekom cijele godine: 
 
Zabranjuje se promet za sva vozila u ulici Andrije Kačića Miošića osim vozila stanara i vozila 
općinske uprave. 
 
Zabranjuje se promet za sva vozila ul. Obala Petra Krešimira IV (od trajno zatvorenog ex-raskrižja 
s D8 do okretišta na ul. Obala Petra Krešimira IV) osim za vozila s dozvolom koju izdaje nadležno 
tijelo općine. 
 
Zabranjuje se promet za sva vozila na prostoru marine Čaklje osim za vozila s dozvolom koju 
izdaje nadležno tijelo općine. 
 
Zabranjuje se promet za teretna vozila iznad 5,5 tona nerazvrstanom cestom prema zaseocima 
Sumići, Pivčevići i Kurtići osim za vozila s dozvolom koju izdaje nadležno tijelo općine. 
 
Zabranjuje se promet za sva vozila na dijelu ulice Šetalište galebova krila (od igrališta prema 
spomeniku) osim za vozila s dozvolom  općinske uprave. 
 
Ulica s ograničenim prometom, odnosno u kojima je zabrana prometa tijekom turističke sezone 
(od 15 svibnja do 15 listopada): 
Zabranjuje se promet za sva vozila od 19,00 do 24,00h na ulici Obala Petra Krešimira IV osim za 
vozila s dozvolom koju izdaje nadležno tijelo općine. 
   

Članak 12. 
 
Ulicama kojima je zabranjen promet  teretnih vozila iznad 5,5 tona ukupne mase i autobusima u 
skladu s ovom Odlukom, može se u slučaju potrebe dozvoliti promet, ako stranka zatraži dozvolu 
od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora, ako je to nužno zbog neodgodivih i drugih 
bitnih potreba, poput odvoza ili dovoza građevinskog materijala, selidbe ili sličnih potreba 
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stanovništva.  
 

IV.  Sustav tehničkog uređenja prometa 
 

Članak 13. 
 

Na javno prometnim površinama mogu se postavljati pješačke zaštitne ograde, stupići ili 
druge fizičke prepreke (osim polukugli) u svrhu zaštite pješaka u prometu. Postavu i održavanje 
zaštitnih ograda, stupića  ili drugih fizičkih prepreka (osim polukugli) obavlja pravna ili fizička 
osoba koju za to ovlasti Općinsko vijeće.  
 

Na ulici Tina Ujevića (od raskrižja s državnom cestom D8 do parkinga za autobuse hotela 
Minerva), ulici Točanovica i ulici Put sv. Vicenca, radi smirenja prometa postavljaju se usporivači 
(umjetne izbočine), sukladno prometnom elaboratu.  

 
Na ulici Branimirova obala (od raskrižja iste s ul. Ruđera Boškovića do raskrižja s ul. 

Šetalište Sutikla) radi smirenja prometa postavljaju se usporivači (uzdignute plohe), sukladno 
prometnom elaboratu.  
 

Radi onemogućavanja prolaska vozila bez dozvole postavlja se pomična rampa na ulicu 
Obala Petra Krešimira IV iza okretišta, sukladno prometnom elaboratu. 
 

Radi onemogućavanja prolaska vozila bez posebne dozvole postavljaju se pilomati 
(pokretni stupići) na ulicu Branimirova obala iza križanja s ulicom Ruđera Boškovića, na ulicu 
Branimirova obala iza raskrižja s ulicom dr. Sisarića, na ulici Branimirova obala iza raskrižja s 
ulicom Tina Ujevića, sukladno prometnom elaboratu. 
 

Radi onemogućavanja prolaska vozila bez dozvole postavljaju se pilomati na početak i kraj 
ulice Andrije K. Miošića, sukladno prometnom elaboratu. 
 

Radi onemogućavanja prolaska vozila bez dozvole za vrijeme turističke sezone (od 15 
svibnja do 15 listopada) postavlja se pomična rampa na ulicu Obala Petra Krešimira IV iza 
raskrižja iste s ul. I.G. Kovačića, sukladno prometnom elaboratu. 
 
 

V.  Ograničenje brzine kretanja vozila 
 

Članak 14. 
 
  Radi sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa na Općine, brzine kretanja vozila 
ograničene su na maksimalno 50, 40, 30 i 20km/h osim na D8, sukladno prometnom elaboratu. 
 

VI.   Promet pješaka i drugih sudionika u prometu 
 

Članak 15. 
 

Sudionici u prometu moraju prema osobama s invaliditetom, nemoćnim osobama te djeci, 
kao i osobama koje prate ili prevoze osobe s invaliditetom i djecu, postupati s najvećom pažnjom. 
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Članak 16. 
 

Osobe koje u dječjim  kolicima prevoze djecu i osobe koje voze invalidne osobe moraju se 
kretati nogostupima ili po drugim površinama namijenjenim za kretanje pješaka. Nogostupima i 
drugim površinama koje su namijenjene za kretanje pješaka, moraju se kretati i osobe u 
invalidskim kolicima. 
 

 
Članak 17. 

 
        Kretanje zaprežnih i posebnih turističkih vozila u turističke svrhe, dozvoljeno je ulicama: 
Branimirova obala od križanja sa ul Ruđera Boškovića do Obale Petra Krešimira IV i nastavno 
Obalom Petra Krešimira IV do okretišta na predjelu Livno, Šetalištem Sutikla od križanja sa ul. 
Tina Ujevića , Ul Čaklje do okretišta kod lučice Čaklje na području naselja Podgora, uz uvjet, da 
ne onečišćavaju iste i ne ometaju promet vozila.  

 
 

 
VII.   Parkirališne površine i način parkiranja 

 
Članak  18. 

 
         Parkirališna površina je dio javne prometne površine namijenjena za parkiranje vozila (u 
daljnjem tekstu: javno parkiralište). Javno parkiralište mora biti označeno prometnom 
signalizacijom, sukladno prometnom elaboratu. 
 
 
 
 

Članak 19. 
 
         Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate. 
Parkirališne površine na kojima se obavlja naplata su na uređenim parking mjestima: 

1. ograđeni parking uz raskrižje ul. Ivana G. Kovačića i Branimirove obale 
2. Branimirova obala na dijelu od prilaza ograđenom parkingu do stajališta za mini bus 
3. na tri lokacije na dijelu obale Petra Krešimira IV, od hotela Sirena do lučice 
4. ograđeni parking uz ul. R. Boškovića 

 
Parkirališne površine na kojima se ne obavlja naplata su na uređenim parking mjestima: 

5. Branimirova obala na dijelu od stajališta za mini   bus do raskrižja s ul. R. Boškovića. 
 

Članak 20. 
 

Poslove upravljanja, organizacije i naplate parkiranja na javnom parkiralištu detaljno će se 
urediti posebnom Odlukom o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja.  
 

 
Članak 21. 
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Sredstva prikupljena naplatom parkiranja prihod su Općine Podgora. 
 

           
Članak 22. 

 
         Parkiranje na javnom parkiralištu sa naplatom može biti s ograničenim  ili neograničenim 
vremenom trajanja parkiranja, za sve ili pojedine vrste vozila. 
 

 
Članak 23. 

 
         Javno parkiralište sa naplatom mora imati oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja 
parkiranja, visinu naknade za parkiranje i oznaku vrste vozila kojima je dozvoljeno parkiranje. 
 

Članak 24. 
 

Teretnim vozilima nosivosti veće od 3,5 tone, priključnim vozilima, autobusima, kamperima, 
kamp i drugim prikolicama te radnim strojevima dozvoljeno je parkiranje isključivo na posebnom 
parkiralištu. Posebna parkirališta utvrđuje Općinsko vijeće. 

 
Autobusima, taksi vozilima i vozilima s prioritetom, dozvoljeno je parkiranje, odnosno čekanje u 
redu za ukrcaj, isključivo na označenim i obilježenim mjestima.  

 
Članak 25. 

 
Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta. Parkirna karta je isprava kojom korisnik 

parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu i da se na parkiralištu zadržava u okviru 
dopuštenog vremena, a dužan  je istu postaviti na vidno mjesto ispod vjetrobranskog stakla. 
 

Izgled parkirne karte određuje pravna osoba koja obavlja poslove upravljanja, organizacije 
i naplate parkiranja na javnim parkiralištima. Pravna osoba koja obavlja poslove upravljanja, 
organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima  dužna je organizirati prodaju parkirnih 
karata na dostupan način. 

 
 

Članak 26. 
 

Način naplate na javnom parkiralištu utvrdit će se općim aktom kojega donosi Općinsko 
vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika.  

 
Članak 27. 

 
         Na javnom parkiralištu posebno se označavaju rezervirana parkirališna mjesta za vozila 
invalida s oznakom međunarodnog znaka pristupačnosti, a koja mjesta se mogu koristiti samo 
kada je znak pristupačnosti istaknut na vidnom mjestu (ispod vjetrobranskog stakla) vozila. 
 

Članak 28. 
          
         Zaustavljanje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na prostoru rezerviranom za vozilo opskrbe, 
a koji prostor mora biti vidljivo obilježen i označen (opskrbni punkt). Na prometnom znaku mora se 
vidljivo istaknuti vrijeme u kojem je opskrba dozvoljena. 
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Članak 29. 
 
         Zabranjeno je parkiranje i zaustavljanje na svim javnim površinama koje su označene  
prometnom signalizacijom „Zabrana zaustavljanja i parkiranja“ a kako je predviđeno Prometnim 
elaboratom i to na: dio ul. Obala Petra Krešimira IV u samom okretištu, dio ul. Obala Petra 
Krešimira IV od ulaza u marinu Porat do raskrižja s ul. Ivana G. Kovačića, dio ul. Ivana G. 
Kovačića od raskrižja s Hvarskom ul. i ul. Marulića do raskrižja s Obalom Petra Krešimira IV, dio 
ul. Ruđera Boškovića od raskrižja s Branimirovom obalom do prilaza ograđenom parkingu, ul. Tina 
Ujevića od raskrižja s Šetalištem Sutikla do hotela Aurora, dio ul. Šetalište Sutikla od raskrižja s ul. 
Tina Ujevića do raskrižja s ul. M. Pavlinovića i istočni dio ul. Čaklje. 
 
Autobusima, taksi vozilima i vozilima s prioritetom, dozvoljeno je parkiranje isključivo na 
označenim i obilježenim mjestima. 
 
Određuju se parkirališna mjesta za vozila osoba sa invaliditetom:  

 3 na ulici Branimirova obala između raskrižja Branimirove obale s ulicom Ivana G. 
Kovačića i raskrižja Branimirove obale s ulicom Ruđera Boškovića 

 2 na ul. Tina Ujevića ispred hotela Minerva 

 2 na ograđenom javnom parkingu uz ul. Ruđera Boškovića 
 

 
VIII.    Zone smirenog prometa 

 
Članak 30. 

 
         Zone smirenog prometa, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i 
prometnog elaborata određuju se na cestama kojima se prolazi zonama u kojima je nužno 
usporavanje brzine kretanja vozila radi sigurnosti prometa. 
 
Zone smirenog prometa (30km/h) utvrđuju se na ulicama: 

 Točanovica, područje iznad osnovne škole  

 ul. Tina Ujevića, od raskrižja iste s D8 do hotela Aurora 
sukladno prometnom elaboratu. 
 
Zona smirenog prometa (20km/h) utvrđuje se na ulici  Put sv. Vicenca, sukladno prometnom 
elaboratu. 
 

IX.   Blokiranje autobusa, teretnih automobila , priključnih vozila i radnih strojeva 
 na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vozila i način deblokade tih vozila 

 
Članak 31. 

 
         Autobus, teretno vozilo, priključno vozilo, kamper, radno vozilo te radni stroj parkiran na 
javnoj prometnoj ili drugoj javnoj površini, na kojoj ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan 
tok prometa, blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po nalogu prometnog redara. 

 
Članak 32. 
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         Troškove blokiranja i deblokiranja vozila podmiruje vlasnik vozila i dužan ih je uplatiti na 
blagajni koncesionara prije deblokiranja vozila. 
Visinu troškova blokiranja i deblokiranja vozila utvrđuje Općinsko vijeće. 
         Troškovi iz stavka 1. ovog članka prihod su koncesionara. 
Deblokada vozila mora se izvršiti odmah nakon što vlasnik ili korisnik vozila predoči dokaz o uplati 
troškova iz stavka 1. ovog članka.  
 Nakon deblokiranja vozila, vlasnik ili korisnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo s mjesta 
gdje je bilo nepropisno parkirano. 
         Ako vlasnik ili korisnik vozila ne postupi sukladno prethodnom stavku ovog članka, može se 
odrediti ponovno blokiranje vozila. 

 
X.   Premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila 

 
Članak 33. 

 
Osobno vozilo parkirano ili zaustavljeno na mjestima navedenim u članku 84. Zakona o 

sigurnosti prometa na cestama te ako je zaustavljeno  ili parkirano na cesti na kojoj ugrožava 
sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa, policijski službenik ili  prometni redar, 
naredbom će odrediti da se vozilo premjesti na drugo mjesto, koje za tu namjenu odredi Općinsko 
vijeće. 
 

Članak  34. 
 
         Troškove premještanja i čuvanja vozila snosi vlasnik vozila. Troškove premještanja vozila 
radi održavanja javnih manifestacija, javnih priredbi te sličnih aktivnosti, ako prethodno nije bilo 
označeno ili objavljeno da je na određenom mjestu zaustavljanje i parkiranje zabranjeno, 
podmiruje organizator. 
 
 

Članak 35. 
 
         Visinu troškova premještanja i čuvanja vozila propisuje nadležna služba Općine načelnik, uz 
prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove. 
 

Članak 36. 
 
         Poslove premještanja, čuvanja i izdavanja premještenih vozila obavlja fizička ili pravna 
osoba (koncesionar)  temeljem ugovora s Općinom. 
 

Članak 37. 
 
         Troškovi iz članka 36. ove Odluke prihod su osobe s kojom je sklopljen ugovor i koja obavlja 
poslove premještanja i čuvanja premještenih vozila. 

 
Članak 38. 

 
Poslovi premještanja nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila detaljno će se urediti 

posebnom Odlukom o premještanju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na području 
Općine, a sukladno važećim propisima, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za 
unutarnje poslove. 
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XI.   Pješačke zone 
 

Članak 39. 
 
         U Podgori se određuje pješačka zona na ulici Branimirova obala od raskrižja iste s ulicom 
Ruđera Boškovića do raskrižja s ulicom Tina Ujevića. 
 

Od zabrane prometa na području iz stavka 1. ovog članka izuzeta su vozila: hitne pomoći, 
vatrogasaca, policije, pogrebnih službi, inspekcijskih službi i komunalnih službi (telekomunikacije, 
opskrba električnom energijom, vodoopskrba, općinsko trgovačko društvo za komunalne poslove, 
prometni redari, komunalni redari i sl.) u slučaju hitnih intervencija. 
 
Uz posebnu dozvolu Jedinstvenog upravnog odjela promet vozilima na području iz stavka 1. ovog 
članka može se dozvoliti kretanje vozila za potrebe: 
 

- vozila državnog, županijskog i općinskog protokola, 
- stanara, ugostiteljsko-turističkih objekta i njihovih gostiju, zakupaca poslovnih prostora 
unutar pješačke zone    
- izvođenja građevinskih radova uz odobreno građenje, 
- servisiranje aparata koji služe za obavljanje djelatnosti, 
- prijevoz pokućstva radi preseljenja, popravaka kućanskih aparata te dostave pokućstva, 
- opskrbe ogrjevom i plinom, 
- snimanja i održavanja priredbi, 
- odvoza smeća i održavanje čistoće javnih površina, 
- dopreme robe za opskrbu prodavaonica i drugih objekata koji obavljaju poslove unutar 
zone zabrane, sukladno odredbama ove Odluke, 
- prijevoz novca i drugih vrijednosti za potrebe financijskih institucija, 
- prijevoza teško bolesne ili nepokretne osobe i osoba s invaliditetom preko 80% tjelesnog 
invaliditeta 

 
Promet vozilima unutar zone može se dozvoliti osobnim vozilima a iznimno kombi vozilima, 

teretnim ili specijalnim vozilima čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 tone.  
          
         Posebna dozvola izdaje se na osnovi pisanog zahtjeva podnositelja, izdaje se na rok, a 
najduže godinu dana.  Posebna dozvola se izdaje uz plaćanje odgovarajuće naknade koju će 
propisati Načelnik Općine Podgora za izvođenje građevinskih radova. 
          
Izgled i sadržaj posebne dozvole utvrđuje Jedinstveni upravni odjel. 
 

XII.    Prometne  površine za sredstva javnog prijevoza 
 

Članak 40. 
 
Autobusna ugibališta određena su: 
 
- 5. ugibališta na Državnoj cesti D8  
- 1. ugibalište na ul. Tina Ujevića uz hotel Minerva 
- 1. ugibalište na Obali Branimira kod spomenika don Mihovila Pavlinovića 
- 1. ugibalište na Obali Branimira prije raskrižja iste s ul. Ruđera Boškovića 
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kako je detaljno navedeno u Prometnom elaboratu. 
 
Za auto-taxi stajalište određuju se 3 mjesta na ulici Branimirova obala prije raskrižja s ul. Ruđera 
Boškovića. 
 

XIII.   Prometne površine za sportske priredbe 
 

Članak 41. 
 
         Cross, off road, rally i enduro vožnje mogu se obavljati na javno prometnim i drugim javnim 
površinama koje odredi Općinsko vijeće. 
         Zabavno-sportske manifestacije (auto-moto show) i slično mogu se održavati na površinama 
koje odredi Općinsko vijeće. 
 
 

Članak 42. 
 
         Na javno prometnim površinama naselja Podgora mogu se održati biciklističke utrke i 
promotivne vožnje starodobnih vozila-oldtimera. 
  

 
XIV.   Prometne jedinice mladeži 

 
Članak 43. 

 
         Upravljanje  prometom na raskrižjima i drugim mjestima te nadzor parkiranja vozila i 
određene druge poslove nadzora vozača i vozila mogu obavljati i pripadnici prometne jedinice 
mladeži. 
         Prometnu jedinicu mladeži, po potrebi, organizira Jedinstveni upravni odjel, na prijedlog 
ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (PP Makarska ). 
 
 

XV.   Provedba Odluke 
 

Članak 44. 
 
         Radi praćenja provedbe ove Odluke, praćenja problematike prometa i predlaganja mjera za 
njegovo poboljšanje, osniva se Odbor za promet (u daljnjem tekstu: Odbor). 
 
         Odbor ima ukupno 5 (pet) članova koji se imenuju iz redova stručnih djelatnika iz oblasti 
prometa, zaštite kulturnih dobara, policije, općinskih upravnih tijela, predstavnika gospodarstva i 
stanovništva. 
         

Predsjednika, njegovog zamjenika i ostale članove Odbora imenuje Općinsko vijeće na  
mandat od četiri  godine. 
 

Članak 45. 
 
         Administrativne, tehničke i stručne  poslove za rad Odbora iz prethodnog članka ove Odluke 
obavlja Jedinstveni upravni odjel. 
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Članak 46. 
 
         Jedinstveni upravni odjel može, zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih 
objekata i instalacija, te za održavanje sportskih, promidžbenih i drugih aktivnosti i natjecanja, 
odrediti privremenu regulaciju prometa na javno prometnim  površinama u svojoj nadležnosti i na 
drugačiji način nego što je određeno ovom Odlukom uz prethodnu suglasnost ministarstva 
nadležnog za unutarnje poslove.  
         Privremena regulacija prometa iz prethodnog stavka ovog članka obuhvaća i zabranu 
prometa određenim javno prometnim površinama te određivanje obilaznih pravaca kretanja vozila 
i pješaka. 
         Jedinstveni upravni odjel ovlašten je, po vlastitoj  prosudbi i na inicijativu Odbora za promet, 
poduzeti i druge nužne mjere i radnje za realizaciju ove Odluke. 

XVI.   Kaznene odredbe 
 

Članak 47. 
 

 Za kršenje odredaba ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe propisane Zakonom o 
sigurnosti prometa  na cestama. 

 
 

XVII.   Prijelazne  i završne odredbe 
 

Članak 48. 
 

Općinsko vijeće donosi pravilnike i poduzima druge mjere za ostvarenje ove Odluke. 
 

 
Članak 49. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke, nadležne službe Općine Podgora provest će izvršenje ove 

Odluke, glede usklađivanja postojeće i postavljanja nove prometne signalizacije i opreme 
sukladno Prometnom elaboratu, a najkasnije do 01. 07. 2015. godine. 
 

 
Članak 50. 

 
Ova Odluka objavit će se u „Glasniku" službenom glasilu Općine Podgora po dobivenoj 

suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, a stupa na snagu osmog dana od dana objave. 
 
   
KLASA:340-01/15-01/7                                    
URBROJ: 2147/05-02/01-15-1                      
Podgora, 13. srpnja 2015. god.                                                     
                                                                                              
                                                                                            
                                                                                                                 
                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
 

                                                                         VIJEĆA  OPĆINE PODGORA 
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                                                                                                 Ivo Mihaljević, v.r. 

 

Na temelju članka 11. Zakona o ugostiteljstvu („Narodne novine“ br. 138/06, 152/08, 

43/09, 88/10 i 50/12), članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine 

Podgora) te pismenog zahtjeva predsjednika Turističke zajednice mjesta Igrane, Ivana Talijančića, 

općinski načelnik Općine Podgora dana 09. srpnja 2015. godine donosi:  

 

ODLUKU 

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

za 2015. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Općina Podgora u promidžbeno turističke svrhe tijekom srpnja, kolovoza i rujna 2015. 

godine na području Općine Podgora u suradnji s Turističkim zajednicama organizira događanja kao 

što su sajmovi, manifestacije i prigodne priredbe. 

Članak 2. 

 

U povodu održavanja zabavnog i kulturnog ljeta u Igranu 2015. godine te manifestacija u sklopu 

navedenog zabavnog i kulturnog ljeta proglašavaju se sajamski dani za mjesto Igrane: 

10. srpnja – RIBARSKA VEČER 

21. srpnja – RIBARSKA VEČER 

24. srpnja – RIBARSKA VEČER 

01. i 02. kolovoza – DANI KRALJA ARTHURA 

05. kolovoza – DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH 

BRANITELJA 

12. kolovoza – RIBARSKA VEČER 

14. kolovoza – RIBARSKA VEČER 

26. kolovoza – RIBARSKA VEČER 

28. kolovoza – RIBARSKA VEČER 

Članak 3. 

 

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

Općine Podgora.                                         

 

KLASA: 610-01/15-01/1 

URBROJ: 2147/05-01/01-15-2 

Podgora, 9. srpnja 2015. godine 

                                                                                                                            NAČELNIK: 

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

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

150/11,144/12,19/13), 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), načelnik Općine Podgora dana 16. srpnja 2015. 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), 

mijenja se u članku 9. stavku 1., pod odjeljkom «Broj i naziv radnog mjesta: 9. Referent komunalni 

redar», «Broj izvršitelja:» tako da se tekst: «1 stalni, 4 sezonska» zamjenjuje tekstom: «2 stalna, 2 

sezonska» 

 

Članak 2. 

  

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

snagu osmog dana od dana objave. 

  
   

KLASA:  022-05/15-01/1 

UR.BROJ: 2147/05-01/01-15-1 

Podgora, 16. srpnja 2015. godina 

 

 
NAČELNIK: 

                                                                                                                               Ante Miličić, v.r. 
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Na temelju članka 27., članka 66. stavak 4. Zakona o radu ( «Nar. nov.» br. 93/14) i članka 46.  

Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15), Općinski 

načelnik Općine Podgora dana 16. srpnja 2015. godine donosi: 

 

 

ODLUKU 

o radnom vremenu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora 

 

UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Podgora, te raspored radnog vremena tijekom tjedna i radnog dana, vrijeme za rad sa 

strankama i druga pitanja u vezi s radnim vremenom. 

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se 

jednako na muški i ženski rod. 

 

RASPORED RADNOG VREMENA 

             Članak 2. 

 

Radno vrijeme službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora 

organizirano je na način da iznosi 40 sati tjedno (puno radno vrijeme), odnosno za radna mjesta za 

koja je Pravilnikom o unutarnjem redu drugačije propisano, kraće radno vrijeme (nepuno radno 

vrijeme). 

 

Radno vrijeme je jednokratno i rad se obavlja od ponedjeljka do petka po osam (8) sati dnevno. 

 

Dnevno radno vrijeme je raspoređeno od 07,00 do 15,00 sati. 

 

Za rad u nepunom radnom vremenu, načelnik će posebnom odlukom propisati raspored radnog 

vremena. 

 

Članak 3. 

 

Iznimno od članka 2. ove Odluke, za poslove službenika i namještenika u Službi za komunalne 

djelatnosti, prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša tijekom 

sezone od 1. lipnja do 1. listopada puno radno vrijeme, prema potrebi, može biti drugačije 

raspoređeno i obavljati se u dvije smjene ili tijekom dvije smjene u jednom danu (dvokratno). 

 

Radno vrijeme iz prethodnog stavka ne može biti raspoređeno između 22 sata i 6 sati idućeg dana 

(noćni rad), osim ako se radi o prekovremenom radu. 

 

Načelnik će posebnom odlukom propisati raspored radnog vremena sukladno ovom članku. 
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PRERASPODJELA RADNOG VREMENA 

 

Članak 4. 

 

Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kad to zahtijeva narav posla i radni zadaci , 

organizacija rada, bolje korištenje radnog vremena, te izvršenje određenih poslova u utvrđenim 

rokovima. 

 

Radno vrijeme preraspoređuje se tijekom kalendarske godine tako da u jednom razdoblju traje 

kraće, a u drugom dulje od punog, odnosno nepunog radnog vremena. 

 

Preraspodijeljeno radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom. 

 

Preraspodijeljeno radno vrijeme iznosi najdulje četrdeset osam sati tjedno. 

 

Iznimno od prethodne odredbe, preraspodijeljeno radno vrijeme tijekom razdoblja u kojem traje 

duže od punog, odnosno nepunog radnog vremena može trajati duže od četrdeset osam sati tjedno, 

ali ne duže od pedeset šest sati tjedno, odnosno šezdeset sati tjedno za sezonske poslove službenika 

i namještenika iz članka 3. stavka 1. ove Odluke, pod uvjetom da službenik, odnosno namještenik 

dostavi poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad. 

 

Službenici i namještenici zaposleni na određeno vrijeme koji poslove obavljaju u 

preraspodijeljenom radnom vremenu iste obavljaju u tolikom trajanju tako da radnikovo prosječno 

radno vrijeme u ukupnom razdoblju u kojem je zaposlen mora odgovarati punom radnom vremenu. 

 

STANKA 

Članak 5. 

 

Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora imaju pravo na stanku 

tijekom radnog vremena u trajanju od 30 minuta i to svakog radnog dana u vremenu od 12,00  do 

12,30 sati. 

 

Iznimno, službenici i namještenici iz članka 3. stavka 1. ove Odluke stanku koriste stanku tijekom 

radnog vremena u trajanju od 30 minuta u skladu s rasporedom radnog vremena. 

 

DNEVNI ODMOR 

Članak 6. 

 

Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora imaju pravo na dnevni 

odmor između dva radna dana u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno. 

 

Iznimno, službenici i namještenici iz članka 3. ove Odluke, ako sezonski posao obavljaju u dva 

navrata, imaju pravo na dnevni odmor između dva radna dana u trajanju od najmanje 8 sati 

neprekidno. 
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TJEDNI ODMOR 

Članak 7. 

 

Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora imaju pravo na tjedni 

odmor u trajanju od najmanje 24 sata neprekidno, u pravilu nedjeljom, te se tom odmoru pribraja 

dnevni odmor iz prethodnog članka ove Odluke. 

 

Ako je prijeko potrebno da službenik ili namještenik radi nedjeljom, odnosno na dan tjednog 

odmora, osigurat će mu se korištenje zamjenskog tjednog odmora odmah po okončanju razdoblja 

koje je proveo na radu, zbog kojeg tjedni odmor nije koristio ili ga je koristio u kraćem trajanju, 

prema dogovoru s neposredno nadređenim te u skladu sa zakonom i drugim propisima. 

 

PRIMANJE STARNAKA 

Članak 8. 

 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podgora primaju se stranke svakim radnim danom od 

09,00 do 11,30 sati. 

 

Iznimno, od odredaba članka 2., 3. i 4. ove Odluke, ovisno o potrebama, za pojedine djelatnike 

može se općim aktom o unutarnjem redu ili aktom čelnika tijela odrediti i drugačiji raspored 

tjednog vremena i primanja stranaka, te dnevni odmor djelatnika. 

 

DODACI NA PLAĆU 

Članak 9. 

 

Plaća službenika i namještenika uvećava se za: 

- prekovremeni rad za 30%  

- rad blagdanom ili nekim drugim danom za koji je Zakonom određeno da se ne radi,   

    daje se slobodan dan i isplaćuje dodatak od 30% 

- rad nedjeljom za 20%  

- dvokratni rad za 20%  

Navedeni dodaci na plaću međusobno se ne isključuju.  

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 10. 

 

Obavijest o radnom vremenu utvrđenom ovom Odlukom izvjesiti na ulaznim vratima prostorije 

Općine Podgora i oglasiti na web stranici Općine Podgora. 
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Članak 11. 

 

Ova odluka objavit će se u « Glasniku», službenom glasilu Općine Podgora i stupa na snagu  

1. kolovoza 2015. godine. 

 
 

KLASA: 113-02/15-01/1 

URBROJ: 2147/05-01/01-15-1 

Podgora, 16. srpnja 2015. godine 

                                                                                                            

                                                                                                         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 

 


