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I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

1. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

13
Na temelju članka 62. stavak 1. Pomorskog

zakonika (“Narodne novine”, broj  17/94, 74/94 i
43/96) i članka 16. stavak 1. točke 25. Statuta
Šibensko-kninske  županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/
97)  Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 20. sjednici, od 14. srpnja 2000.
godine, donosi

ODLUKU
o koncesiji pomorskog dobra u svrhu po-
sebne uporabe  i gospodarskog korištenja

nasipa - plaže na predjelu
Dvorine u Srimi

Članak 1.
Ovom odlukom Županijska skupština Šibe-

nsko-kninske županije (u daljnjem  tekstu:
davatelj koncesije), na temelju nalaza i mišljenja
Stručnog tijela za ocjenu  koncesije na pomo-
rskom dobru, dodjeljuje Ugostiteljskom obrtu
“Kanela” Šibenik,  turistička agencija “Pier”
Srima, vl. Petra Režića (u daljnjem tekstu:
ovlaštenik  koncesije), koncesiju za posebnu
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uporabu i gospodarsko korištenje pomorskog
dobra i  to plažu s pripadajućim akvatorijem na
predjelu Dvorine u Srimi.

Članak 2.
Pomorsko dobro koje je  predmet ove odluke

sačinjava nasip-plaža ispred  dijela čest. zem.
broj: 8607, 8608, 8609, 8613, 8614, 8615 i 8616
sve k.o. Zaton Srima (nova izmjera), na području
Grada Vodica, ukupne površine 3.080 m2 i
pripadajući akvatorij, a sve kako je ucrtano i
označeno u grafičkom prilogu na  geodetskom
snimku, Klasa: 936-02/99-0 1 /98, Urbroj : 2182-
11-99-2 od 24. studenog  1999. godine.

Grafički prilog u mjerilu 1:500 sastavni je dio
ove odluke, a ne objavljuje se u  “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Članak 3.
Ovlaštenik koncesije pomorsko dobro iz

članka 2. ove odluke može koristiti za  obavljanje
svih športsko-rekreacijskih djelatnosti i sadržaja
te obavljanje jednostavnih  ugostiteljskih
djelatnosti.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka nije
dozvoljeno obavljanje  djelatnosti iznajmljivanja
plovila na mlazni pogon i glisera s opremom
(tube, banane,  skije, padobran i sl.).

Članak 4.
Koncesijom se dozvoljava uređenje i

održavanje nasipa-plaže iz članka 2. ove  odluke
bez zahvata za koje je potrebna građevna dozvola.

O koncesiji u svrhu izgradnje novih objekata
na nasipu-plaži iz članka 2. ove  odluke,
ograđivanje plaže na dijelu obale i naplati ulaza
odlučit će davatelj koncesije  naknadno, na
temelju obrazloženog zahtjeva ovlaštenika
koncesije i prijedloga  Županijskog poglavarstva.

Članak 5.
Koncesija iz članka 1. ove odluke daje se na

vremensko razdoblje do 31.  prosinca 2003.
godine.

Koncesija prestaje u slučaju da se u roku iz
stavka 1. ovog članka ishoduje  pravomoćna
građevna dozvola za zahvat u prostoru na
pomorskom dobru iz članka 2.  stavak 1. ove
odluke.

Članak 6.
Ovlaštenik koncesije je dužan koristiti

pomorsko dobro u skladu s ovom  odlukom, a na
način koji će osigurati primjerno održavanje
pomorskog dobra i zaštitu  okoliša.

Ovlaštenik koncesije je dužan u svemu
pridržavati se uvjeta o načinu zaštite  kupača -
plivača, koje određuje Lučka kapetanija Šibenik.

Nakon isteka koncesije ovlaštenik koncesije
ima pravo uzeti ono što je  temeljem ove odluke
i ugovora o koncesiji postavio na pomorskom
dobru kao i  prinove, ako je to moguće po prirodi
stvari i bez veće štete za pomorsko dobro. Ako
to nije moguće postavljeno i prinove, smatraju
se pripadnošću pomorskog dobra, ali davatelj
koncesije može tražiti od ovlaštenika koncesije
da ih o svom trošku ukloni u  cijelosti ili
djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje
stanje.

Članak 7.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz

uvjete utvrđene Pomorskim  zakonikom, ovom
odlukom i ugovorom o koncesiji.

Koncesija prestaje ako ovlaštenik koncesije,
u roku od 30 dana od donošenja  ove odluke, ne
potpiše ugovor o koncesiji.

Članak 8.
Ovlaštenik koncesije dužan je davatelju

koncesije plaćati naknadu za  koncesiju.
Naknada za koncesiju za razdoblje od

sklapanja ugovora o koncesiji do 31.  prosinca
2000. godine te godišnja naknada za 2001., 2002.
i 2003.godinu iznosi po  9.240,00 kn, što ukupno,
za vremensko razdoblje iz članka 5. ove odluke,
iznosi  36.960,00 kn, uz primjenu valutne
klauzule.

Način i rokovi plaćanja naknade za koncesiju
utvrdit će se ugovorom o  koncesiji.

Članak 9.
Ovlaštenik koncesije nema pravo koncesiju iz

ove odluke prenijeti na drugu  pravnu ili fizičku
osobu bez izričitog odobrenja davatelja koncesije.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka
ovlašteniku koncesije se dozvoljava  da u svrhu
unapređenja turističke ponude, privremeno,
tijekom sezone, obavljanje  pojedinih djelatnosti
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na plaži prepusti fizičkim ili pravnim osobama,
ali pri tome  zadržava potpunu odgovornost
prema davatelju koncesije, sukladno odredbama
ove  odluke i ugovoru o koncesiji.

Članak 10.
Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti,

ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili  korištenje
susjednih djelova pomorskog dobra prema
njihovoj namjeni.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku
štetu koja nastane uslijed  gospodarskog
korištenja i upotrebe pomorskog dobra.

Članak 11.
Ova odluka odnosi se samo na nesporni dio

pomorskog dobra i njome se ne  prejudicira
pitanje granica pomorskog dobra koje će biti
utvrđene u posebnom,  zakonom predviđenom
postupku.

Ovlaštenik koncesije je dužan, nakon objave
nadležnog tijela o određivanju  granice pomo-
rskog dobra, sukladno članku 6. i 7. stavak 1.
Pravilnika o evidenciji i  obilježavanju pojasa
pomorskog dobra (“Narodne novine”, broj 7/98),
dostaviti  Povjerenstvu za granice pomorskog
dobra Šibensko-kninske županije, u roku od 4
mjeseca, izrađen geodetski elaborat radi razgra-
ničenja pomorskog dobra i/ili  dovođenja u sklad
katastra zemljišta i/ili zemljišnih knjiga sa
stvarnim stanjem na  terenu.

Članak 12.
Ako ovlaštenik koncesije koristi pomorsko

dobro suprotno odredbama  ugovora o koncesiji,
ove odluke ili Pomorskog zakonika, ugovor se
može raskinuti i  prije roka na koji je zaključen.

Članak 13.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije

da, sukladno uvjetima iz ove odluke, s ovla-
štenikom koncesije sklopi ugovor o koncesiji.

Članak 14.
Ovlaštenik koncesije je obvezan o svom trošku

dati suglasnost da davatelj  koncesije može
neposredno tražiti prisilno izvršenje, radi
ostvarenja naplate naknade  za koncesiju iz članka

8. ove odluke, kao i radi preuzimanja posjeda na
predmetnu  koncesiju nakon isteka ugovora, te
nakon prestanka, oduzimanja ili opoziva
koncesije.

Članak 15.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani uz ovu

odluku ne riješe sporazumno,  spor će rješavati
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

a objavit će se u “Službenom  vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

Klasa: 934-01 /00-01 /4
Urbroj : 2182/ 1-01-00-1
Šibenik, 14. srpnja 2000.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

14
Na temelju članka 59. stavak 4. Pomorskog

zakonika (“Narodne novine”, broj 17/94,  74194
i 43/96) i članka 16. stavak l. točke 25. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni  vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/
97), Županijska skupština Šibensko- kninske
županije, na 20. sjednici, od 14. srpnja, 2000.
godine, donosi

ODLUKU
o prijenosu koncesije na pomorskom dobru

u uvali Ljuta u Prokljanskom tjesnacu

Članak l.
Ovom odlukom odobrava se prijenos konce-

sije na pomorskom dobru i to akvatorij
pravokutnog oblika, površine 3.055 m2, u uvali
Ljuta u Prokljanskom tjesnacu, koja je  Odlukom
Županijske skupštine (davatelj koncesije) Kl.:
934-01/97-01/26, Urbroj: 2182/1-0197-1 od 22.
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prosinca 1997. godine, dodijeljena privatnom
poduzeću “Škiljun” Raslina na rok  od 4 godine,
na obrt: Uzgoj ribe i školjki “Lubin”, vlasnik
Roman Lokas iz Rasline (u  daljnjem tekstu:
ovlaštenik koncesije).

Članak 2.
Pomorsko dobro iz članka l. ove odluke

prenosi se na ovlaštenika koncesije u  granicama
i u stanju definiranom Odlukom o dodjeli
koncesije na pomorskom dobru  privatnom
poduzeću “Škiljun” Raslina i Ugovorom o
koncesiji na pomorskom dobru Kl.:  934-0l/98-
01/9, Urbroj: 2182/1-06-98-1 od 19. svibnja
1998. godine.

Članak 3.
Ovlaštenik koncesije preuzima obveze u svezi

plaćanja koncesijske naknade, zaštite  pomorskog
dobra kao i ostale obveze definirane Odlukom i
Ugovorom o koncesiji na  pomorskom dobru.

Članak 4.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije

da sukladno uvjetima iz ove odluke s
ovlaštenikom koncesije sklopi ugovor o koncesiji.

Članak 5.
Ovlaštenik koncesije obvezan je dati

suglasnost da davatelj koncesije, radi ostvarenja
naplate naknade za koncesiju, kao i radi
preuzimanja posjeda na predmetnu koncesiju
nakon  isteka ugovora, te nakon prestanka,
oduzimanja ili opoziva koncesije, može
neposredno tražiti  prisilno izvršenje.

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

a objavit će se u “Službenom vjesniku  Šibensko-
kninske županije”.

Klasa: 934-01 /00-01 /3
Urbroj: 2182/1-01-00-1
Šibenik, 14. srpnja 2000.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

15
Na temelju članka 4. Poslovnika Šibensko-

kninske županije (“Službeni vjesnik  Šibensko-
kninske županije”, broj 10/94 i 6/97), Županijska
skupština Šibensko-kninske  županije, na 20.
sjednici, od 14. srpnja 2000. godine, donosi

RJEŠENJE
o izmijeni Rješenja o imenovanju  Mandatne

komisije

l. U Rješenju o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije (“Službeni  vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 5/97), točka 1. mijenja
se na način da se za člana,  umjesto preminulog
vijećnika Jerka Valerijeva, imenuje:

- Anka Verović.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom  vjesniku
Šibensko-kninske županije:

KLASA: 119-01/00-0/17
URBROJ: 2182/1-0l -00-1
Šibenik, 14. srpnja 2000.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v. r.

____________________

16
Na temelju članka 9. Plana intervencija kod

iznenadnog onečišćenja mora u  Republici
Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj 8/97) i članka
16. Statuta Šibensko-kninske  županije
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
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broj 8/94, 4/95 i 6/97),  Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 20. sjednici, od
14. srpnja 2000.  godine, donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju

zapovjednika,  zamjenika zapovjednika i
članova Stožera operativnog centra

Šibensko-kninske županije

l. U Rješenju o imenovanju zapovjednika,
zamjenika zapovjednika i članova  Stožera
operativnog centra Šibensko-kninske županije
(“Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije”,
broj 13/97 i 14/98), točka 1. mijenja se na način,
da se za zapovjednika  Stožera operativnog cen-
tra Šibensko-kninske županije, umjesto Zdravka
Bobetka,  imenuje:

- Vinko Marić, dožupun Šibensko-kninske
županije.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom  vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 119-01/00-01/6
URBROJ: 2182/1-01-00-1
Šibenik, 14. srpnja 2000.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v. r.

____________________

17
Na temelju članka 158. Zakona o zdravstvenoj

zaštiti (“Narodne novine”, broj  74/93, 11/94 i
28/94) i članka 16. Statuta Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik  Šibensko-kninske
županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/97), Županijska
skupština Šibensko-kninske  županije, na 20.
sjednici, od 14. srpnja 2000. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju mrtvozorniku za područje

Grada Vodica
l. Za doktora medicine koji utvrđuje nastup,

vrijeme i uzrok smrti (mrtvozornika)  za područje
Grada Vodica, imenuje se:

- dr.med. VESNA ŠUNJIĆ.

2. Ovim rješenjem stavlja se van snage
Rješenje o imenovanju mrtvozornika za  područje
Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 7/96).

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom  vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 119-0l/00-0l/5
Urbroj: 2182/1-0l -00-1
Šibenik, 14. srpnja 2000.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v. r.

____________________

18
Na temelju članka 16. Statuta Šibensko-

kninske županije (“Službeni vjesnik  Šibensko-
kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/97),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije,
na 20. sjednici, od 14. srpnja 2000. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obnovljenoj reviziji

Proračuna  Šibensko-kninske županije, za
1999. godinu

1. Prihvaća se Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Šibensko-kninske županije  za 1999.
godinu, Državnog ureda za reviziju, Područnog
ureda Šibenik, od 18. travnja  2000. godine.
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2. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 041-0l/00-0l/1
Urbroj: 2182/1-01-00-1
Šibenik, 14. srpnja 2000.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v. r.

____________________

19
Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o

proračunu (“Narodne novine”, broj  92/94),
članka 24. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi
(“Narodne novine”, broj 90/92,  94/93, 117/93 i
128/99) i članka 16. Statuta Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik  Šibensko-kninske
županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/97), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 20.
sjednici, od 14. srpnja 2000. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća

Proračuna  Šibensko-kninske županije za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2000.

godine

l. Prihvaća se Financijsko izvješće Proračuna
Šibensko-kninske županije za  razdoblje od l.
siječnja do 30. lipnja 2000. godine, koje se prilaže
ovom zaključku i čini  njegov sastavni dio.

2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 400-06/00-0l/2
Urbroj: 2182/1-0l -00-1
Šibenik, 14. srpnja 2000.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v. r.

____________________

20
Na temelju članka 158. Zakona o proračunu

(“Narodne novine”, broj 92/94) i  članka 34.
Statuta Šibensko-kninske županije”, broj 8/94, 4/
95 i 6/97), Županijska  skupština Šibensko-
kninske županije, na 20. sjednici, od 14. srpnja
2000. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju

sredstava tekuće pričuve za razdoblje
siječanj-lipanj 2000. godine

1. Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava
tekuće pričuve Proračuna Šibensko-kninske
županije za razdoblje siječanj-lipanj 2000.
godine, koje se prilaže ovom zaključku i  čini
njegov sastavni dio.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske  županije”.

Klasa: 400-09/00-0l/1
Urbroj: 2182/1-01-00-1
Šibenik, 14. srpnja 2000.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v. r.

____________________

21
Na temelju članka 16. Statuta Šibensko-

kninske županije (“Službeni vjesnik  Šibensko-
kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/97) i članka
25. stavka 1. točke 4. Statuta  Informativnog cen-
tra Šibenik, od 8. ožujka 1995. godine, Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 20.
sjednici, od 14. srpnja 2000. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o Izvješću o radu Informativnog centra

Šibenik, za 1999. godinu

1. Prima se na znanje Izvješće o radu
Informativnog centra Šibenik za 1999. godinu.
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2. Zadužuju se Upravno vijeće i ravnatelj
Informativnog centra da uz pomoć  Županijskog
poglavarstva i drugih zainteresiranih ulagača,
iznađu način i izvrše  preregistraciju
Informativnog centra iz javne ustanove u
trgovačko društvo, te provedu  odgovarajući
postupak registracije kod Trgovačkog suda.

3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske  županije”.

KLASA: 612-10/00-01/1
URBROJ: 2182/1-01-00-1
Šibenik, 14. srpnja 2000.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v. r.

____________________

22
Na temelju članka 16. Statuta Šibensko-

kninske županije (“Službeni vjesnik  Šibensko-
kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/97),
Županijska skupština Šibensko- kninske županije,
na 20. sjednici, od 14. srpnja 2000. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Centra  za
prevenciju i liječenje ovisnosti Šibensko-

kninske županije

1. Prihvaća se Izvješće o radu Centra za
prevenciju i liječenje ovisnosti Šibensko-kninske
županije, za 1999. godinu.

2. Zadužuje se Županijsko poglavarstvo da
upotpunosti definira način djelovanja i
financiranja Centra.

3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske”.

KLASA: 501-09/00-01/1
URBROJ: 2182/1-02-00-1
Šibenik, 14. srpnja 2000.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v. r.

____________________

23
Na temelju članka 10. Zakona o javnim

cestama (“Narodne novine”, broj 100/96) i  članka
16 Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske  županije”, broj 8/94,
4/95 i 6/97), Županijska skupština Šibensko-
kninske županije, na 20.  sjednici, od 14. srpnja
2000. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Financijski plan  i

godišnji programi građenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta u 2000. godini

1. Daje se suglasnost na Financijski plan i
godišnji program građenja i održavanja  župa-
nijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste
Šibensko-kninske županije, od 23.  svibnja 2000.
godine.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske  županije”.

KLASA: 340-03/00-01/1
URBROJ: 2182/1-01-00-1
Šibenik, 14. srpnja 2000.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v. r.

____________________

2. ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

21
Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o

morskim lukama (“Narodne novine”, broj  108/
95), Županijsko poglavarstvo Šibensko-kninske
županije, na 37. sjednici, od 20. srpnja,  2000.
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godine, donosi
ODLUKU

o dodjeli koncesije na pomorskom dobru
za luku posebne namjene - športsku luku

Zlarin

Članak 1.
Županijsko poglavarstvo Šibensko-kninske

županije (u daljnjem tekstu: davatelj  koncesije),
a nakon javnog prikupljanja ponuda i na temelju
nalaza i mišljenja Stručnog tijela  za ocjenu
koncesije osnovanog sukladno članku 63. stavak
2. Pomorskog zakonika (“Narodne  novine”, broj
17/94, 74/94 i 43/96), prihvaća ponudu Športskog
društva “Yacht Club  Zlarin” iz Zlarina ( u
daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije), te ovom
odlukom ovlaštenik  koncesije daje koncesiju na
pomorskom dobru u svrhu uporabe i korištenja
luke posebne  namjene - športske luke Zlarin,
prema njenoj namjeni a u okviru registrirane
djelatnosti  društva.

Članak 2.
Pomorsko dobro koje je predmet ove odluke

obuhvaća kopneni i morski prostor luke  posebne
namjene - športske luke županijskog značaja koja
se sastoji od 3 bazena u slijedećim  granicama:

Bazen “A” Granica počinje u točci 1 (dodirnoj
točci mora i kopna) koja je u  naravi spoj Šarine
rive (čest.zem 950) i rive sa sjeverne strane iste.
Iz točke 1 ide u smjeru  sjeveroistoka do točke 2
(tromeđa čest.zem. 950, 7338 i 7310). Iz točke 2
u istom smjeru prati  među čest.zem. 7338 i 7310
do točke 3 koja se nalazi na zapadnoj ivici
betonskog puta i u  kojoj se lomi u smjeru juga
prateći zapadnu ivicu betonskog puta do točke 4
koja se nalazi na  spoju betonskog puta i kamenog
zidića. Iz točke 4 granica nastavlja pratiti zapadnu
ivicu  betonskog puta do točke 5 koja se nalazi
na spoju puta i kamenog zidića te prateći isti
dolazi  do točke 6. Iz točke 6 u istom smjeru
nastavlja pratiti zapadnu ivicu betonskog puta do
točke  7 (spoj puteva koji prate zapadnu i
jugoistočnu stranu rive). Iz točke 7 nastavlja dalje
prateći  sjeverozapadnu stranu betonskog puta i
dolazi do točke 8. Iz točke 8 nastavlja dalje prateći
obalnu ivicu na udaljenosti od 2 metra i dolazi
do točke 9 koja se nalazi u produžetku
jugoistočne ivice Štrelovog mula. Iz točke 9

nastavlja dalje do točke 10 koja se nalazi u
produžetku sjeverozapadne ivice Štrelovog mula
iz koje nastavlja dalje prateći morsku ivicu
betonskog mula na udaljenosti od 1 metra i dolazi
do točke 11 koja se nalazi u produžetku
jugoistočne ivice mula Grafulin. Iz točke 11 ide
do točke 12 koja se nalazi u produžetku
sjeverozapadne ivice mula Grafulin iz koje
nastavlja dalje prateći na udaljenosti od 1 metra
morsku ivicu betonskog puta do točke 13. U točci
13 se lomi u smjeru sjeveroistoka i ide do  točke
14 (dodirna točka kopna i mora) iz koje prateći
na udaljenosti od 10 metara  sjeverozapadnu ivicu
mula Grafulin dolazi do točke 15. U točci 15 se
lomi i dolazi do točke  16 koja se nalazi na
udaljenosti od 10 metara od sjeverozapadne ivice
Šarine rive. U točci 16  lomi se u smjeru istoka a
okomito na rivu do početne točke 1 gdje i
završava, a sve kako je  nacrtano i označeno u
grafičkom prilogu broj 1 u mjerilu 1:1000.

Ovako opisana granica obuhvaća čest.zem.
944, 947, 950 i 6787 te dijelove čest.zem.  7310,
7277, 7322, 7278, 6786, 6787, 6788, 7201, sve
k.o. Zlarin te nasip nedefiniran u  katastarskom
operatu.

Površina lučkog područja bazena “A” je
17.090 m2 (2.830 m2 kopnenog dijela i  14.260
m2 morskog dijela).

Bazen “B” Granica počinje u točci 1 (dodirna
točka kopna i mora) i na udaljenosti od 10 metara
od sjeverozapadne ivice betonskog mula dolazi
do točke 2 koja se nalazi na morskoj ivici
betonskog puta. Iz točke 2 u istom smjeru dolazi
do točke 3 koja se nalazi na udaljenosti od 1 metra
od morske ivice puta. U točci 3 se lomi u smjeru
jugoistoka i prateći morsku ivicu betonskog puta
na udaljenosti od 1 metra dolazi do točke 4 koja
se nalazi u produžetku obalnog kamenog zida te
u smjeru istoga dolazi do točke 5 (spoj morske
ivice betonskog puta i obalnog kamenog zida).
Iz točke 5 prateći morsku ivicu betonskog puta
prolazeći kroz točke 6 i 7 dolazi do točke 8 (spoj
morske ivice betonskog puta i betonske staze).
Iz točke 8 prateći morsku ivicu betonske staze
prolazeći kroz lomnu točku 9 dolazi do točke 10
(spoj betonskih staza). U točci 10 se lomi u smjeru
zapada i prateći betonsku ivicu puta dolazi do
točke 11 (spoj betonskog obalnog zida i glavnog
operativnog pristanišnog gata). Iz točke 11
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nastavlja dalje prateći sjeveroistočnu ivicu
glavnog pristanišnog gata do točke 12 u kojoj se
lomi pod pravim kutom i dolazi do točke 13 koja
se nalazi u moru na udaljenosti 20 metara od gata.
U točci 13 se lomi u smjeru sjeverozapada i
prolazeći na udaljenosti od 25 metara od glave
gata Trutinove rive dolazi do točke 14. U točci
14 se lomi pod pravim kutom i prolazeći na
udaljenosti od 10 metara od sjeverozapadne ivice
betonskog mula dolazi do početne točke 1 gdje i
završava, a sve kako je nacrtano i označeno u
grafičkom prilogu broj 2 u mjerilu 1:1000.

Ovako opisana granica obuhvaća čest.zem.
952 i 953, zatim dijelove čest.zem. 956, 971/2 i
1038, sve k.o. Zlarin te nasip nedefiniran u
katastarskom operatu.

Površina lučkog područja bazena “B” je
13.750 m2 (2.950 m2 kopnenog dijela i 10.800
m2 morskog dijela).

Bazen “C” Granica počinje u točci 1 (dodirna
točka kopna i mora) koja je u naravi spoj
Oštriškog mula i obalnog zida sjeveroistočno od
istog. Iz točke 1 ide katastarskom međom
čest.zem. 1039 i 1084 do točke 2 koja se nalazi
na spoju betonskog platoa i zelene površine. U
točci 2 se lomi u smjeru istok jugoistok do točke
3 koja se nalazi na udaljenosti od 1 metra od
morske ivice betonskog puta. Iz točke 3 prateći
morsku ivicu betonskog puta na udaljenosti od 1
metar dolazi do točke 4 u kojoj se lomi u smjeru
okomitom na morsku obalu do točke 5 (dodirna
točka kopna i mora) iz koje nastavlja u istom
smjeru i prolazeći na 25 metara udaljenosti od
glave Oštriškog mula dolazi do točke 6. U točci
6 se lomi i prolazeći na udaljenosti od 10 metara
od zapadne ivice Oštriškog mula dolazi do točke
7. U točci 7 se lomi i okomito na obalni zid dolazi
do početne točke 1 gdje i završava, a sve kako je
nacrtano i označeno u grafičkom prilogu broj 2 u
mjerilu 1:1000.

Ovako opisana granica obuhvaća čest.zem.
1039 te dijelove čest.zem. 1038 i 7310, sve k.o.
Zlarin te nasip nedefiniran u katastarskom
operatu.

Površina lučkog područja bazena “C” je 3.140
m2 (450 m2 kopnenog dijela i 2.690 m2 morskog
dijela).

Ovako opisana granica luke obuhvaća
površinu od 6.230 m2 kopnenog dijela i 27.750

m2 morskog dijela, ukupno 33.980 m2 zauzete
površine, sukladno grafičkim prilozima 1 i 2 koji
čine sastavni dio ove odluke, a ne objavljuje se u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

Davatelj koncesije može, ukoliko se izmjene
dokumenti prostornog uređenja ili zbog drugih
opravdanih razloga, izmijeniti granice lučkog
područja.

Članak 3.
Ovlaštenik koncesije je obvezan da, koristi

luku iz članka 2. ove odluke prema njenoj namjeni
a u okviru registrirane djelatnosti društva.

Članak 4.
Koncesija za športsku luku iz članka 2. ove

odluke daje se na rok od 8 godina, računajući od
dana zaključenja ugovora o koncesiji pomorskog
dobra.

Članak 5.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u

članku 2. ove odluke ovlaštenik koncesije se
obvezuje da će uredno plaćati davatelju koncesije
godišnju naknadu.

Godišnja naknada koju ovlaštenik koncesije
plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se
iz dva dijela:

a) stalni dio u iznosu od 0,20 kn po m2 zauzete
površine godišnje, uz primjenu valutne klauzule;

b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 0,5%
od prihoda luke godišnje.

Članak 6.
Ovlaštenik koncesije je dužan koristiti luku u

skladu s važećim zakonima i podzakonskim
aktima, a za svaku eventualnu gradnju ili
rekonstrukciju, dužan je ishoditi suglasnost
davatelja koncesije i lokacijsku dozvolu ukoliko
nije donesen detaljni plan uređenja prostora, te
građevnu dozvolu od nadležnog tijela.

Članak 7.
Ovlaštenik koncesije nema pravo koncesiju iz

ove odluke prenijeti na drugu pravnu ili fizičku
osobu bez izričitog odobrenja davatelja koncesije.

Članak 8.
Ovlaštenik koncesije može lučko područje ili
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pojedine njegove dijelove ograditi samo uz
izričitu suglasnost jedinice lokalne samouprave.

Ovlaštenik koncesije ne smije ograditi ili na
bilo koji način ograničiti pristup dijelovima luke
koji po svojoj prirodi i namjeni služe javnoj
uporabi ( šetnica i sl.).

Članak 9.
Obvezuje se ovlaštenik koncesije da sukladno

članku 6. i članku 7. stavak 1. Pravilnika o
evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog
dobra (“Narodne novine” broj 7/98) dostavi
Povjerenstvu za granice Šibensko-kninske
županije u roku od 4 mjeseca, od dana donošenja
ove odluke, izrađen geodetski elaborat radi
razgraničenja pomorskog dobra i/ili dovođenja u
sklad katastra zemljišta i/ili zemljišnih knjiga sa
stvarnim stanjem na terenu, te provedbu članka
1038. Pomorskog zakonika.

Članak 10.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije

da, sukladno uvjetima iz ove odluke, s
ovlaštenikom koncesije sklopi ugovor o koncesiji
kojim će se detaljno urediti ovlaštenja davatelja
koncesije, te prava i obveze ovlaštenika
koncesije, posebice u odnosu na sigurnost
plovidbe, zaštite okoliša, održavanje i osiguranje
luke i plaćanja koncesijske naknade.

Članak 11.
Koncesija prestaje ako ovlaštenik koncesije u

roku od 30 dana od dana donošenja ove  odluke
ne potpiše ugovor o koncesiji.

Članak 12.
Ovlaštenik koncesije je obvezan o svom trošku

dati suglasnost da davatelj koncesije  može
neposredno tražiti prisilno izvršenje, radi
ostvarenja naplate naknade za koncesiju iz  članka
5. ove odluke, kao i radi preuzimanja posjeda na
predmetnu koncesiju nakon isteka  ugovora, te
nakon prestanka, oduzimanja ili opoziva
koncesije.

Članak 13.
Za raspravljanje svih pitanja i rješavanja svih

sporova u vezi s davanjem,  izvršavanjem,
opozivom, oduzimanjem ili izmjenom koncesije

iz ove odluke ili ugovora o  koncesiji, nadležno
je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

Klasa: 342-01/00-01/4
Urbroj: 2182/1-02-00-1
Šibenik, 20. srpnja, 2000.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Gordan Baraka, v.r.

____________________

22
Na temelju članka 40. Statuta Šibensko-

kninske županije (“Službeni vjesnik  Šibensko-
kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/97) i članka
15. Pravilnika o unutarnjem  redu upravnih tijela
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 4/99), Župa-
nijsko poglavarstvo Šibensko-kninske županije,
na 36. sjednici,  od 4. srpnja 2000. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju pročelnika Upravnog  odjela

za društvene djelatnosti

l. Za pročelnika Upravnog odjela za društvene
djelatnosti Šibensko-kninske  županije imenuje
se Nikola Mihaljević, dipl. oecc. iz ,Šibenika.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom  vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 119-01/00-01/6
URBROJ: 2182/1-02-00-1
Šibenik, 4. srpnja 2000.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
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PREDSJEDNIK
Gordan Baraka, v.r.

____________________

23
Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o

zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”,  broj 75/
95) i članka 40. Statuta Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/97), Županijsko
poglavarstvo Šibensko-kninske  županije, na 36.
sjednici, od 4. srpnja 2000. godine, donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog

vijeća Doma zdravlja Šibenik

l. U Rješenju o imenovanju Upravnog vijeća
Doma zdravlja Šibenik (“Službeni  vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 5/98), točka 1.
mijenja se na način, da se za  članove Upravnog
vijeća, umjesto Anite Škugor Kodžoman i Ivice
Plenče, imenuju:

- dr. Vladimir Lučev i
- Milena Kardum.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u “Službenom  vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 119-01/00-0l/5
Urbroj: 2182/1-02-00-1
Šibenik, 4. srpnja 2000.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Gordan Baraka, v.r.

____________________

24
Na temelju članka 15., 16. i 43. Zakona o

turističkim zajednicama i promicanju  hrvatskog
turizma (“Narodne novine”, broj 30/94), članka
31. Statuta Turističke zajednice  Šibensko-
kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 15/94 i  1/97) i članka

40. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske  županije”, broj 8/94,
4/95 i 6/97), Županijsko poglavarstvo Šibensko-
kninske županije, na  36. sjednici, od 4. srpnja
2000. godine, donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju predsje-

dnika Skupštine,  člana Turističkog vijeća i
člana Nadzornog odbora Turističke zaje-

dnice Šibensko-kninske županije

1. U Rješenju o imenovanju predsjednika
Skupštine, člana Turističkog vijeća i  člana
Nadzornog odbora Turističke zajednice
Šibensko-kninske županije (“Službeni  vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/99), točka l.
mijenja se na način, da se za  predsjednika
Skupštine Turističke zajednice Šibensko-kninske
županije, umjesto Ive Baice,  imenuje:

- Mirko Čala.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u “Službenom  vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 119-0l/00-01/5
Urbroj: 2182/1-02-00-1
Šibenik, 4 srpnja 2000.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Gordan Baraka, v.r.

____________________

25
Na temelju članka 40. Statuta Šibensko-

kninske županije (“Službeni vjesnik  Šibensko-
kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/97),
Županijsko poglavarstvo Šibensko- kninske
županije, na 37. sjednici, od 20. srpnja 2000.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o analizi stanja

zdravstenih ustanova na području Šibensko-
kninske županije s prijedlogom zaključka
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l. Prihvaća se Izvješće o analizi stanja
zdravstvenih ustanova na području  Šibensko-
kninske županije s prijedlogom zaključaka.

2. Izvješće se, u dijelu koji se odnosi na Opću
bolnicu Šibenik, temelji na Analizi  postojećeg
stanja prostora s prijedlogom prostorne orga-
nizacije pojedinih djelatnosti, koju  je izradio
“3L” d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge,
Zagreb.

3. Izvješće i Analiza se prilažu ovom zaključku
i čine njegov sastavni dio.

4. Ovaj zaključak će se objavit u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije’’.

Klasa: 510-03/00-01/2
Ur. broj: 2182/I -02-1/0-1
Šibenik, 20. srpnja 2000.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Gordan Baraka, v.r.

____________________

26
Na temelju članka 40. Statuta Šibensko-

kninske županije (“Službeni vjesnik  Šibensko-
kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/97) i
Zaključka o utvrđivanju prijedloga o  postupku
izrade Studije utjecaja na okoliš Jadranske
autoceste, dionica Šibenik-Split  (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/99),
Županijsko poglavarstvo  Šibensko-kninske
županije, na 37. sjednici, od 20. srpnju 2000.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o prometnom

rješenju priključka na Jadransku autocestu
(čvor Šibenik)

1. Prihvaća se Informacija o prometnom
rješenju priključka na Jadransku autocestu  (čvor

Šibenik) s grafičkim prilogom, i prilaže se ovom
zaključku, te čini njegov sastavni  dio.

2. Ovaj zaključak će se objavit u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 340-03/00-0l/1
Urbroj: 2182/1-02-00-1
Šibenik, 20. srpnja 2000.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Gordan Baraka, v.r.

____________________

3. ŽUPAN

3
Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od

elementarnih nepogoda (“Narodne  novine”, broj
73/97) i članka 34. Statuta Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik  Šibensko-kninske
županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/97), župan
Šibensko-kninske županije,  dana 19. lipnja 2000.
godine, donosi

ODLUKU
o proglašenju elementarne nepogode  za
područje naselja Nevest u Općini  Unešić

1. Proglašava se elementarna nepogoda za
područje naselja Nevest u Općini  Unešić, zbog
štete nastale na vinogradima i povrtlarskim
kulturama, prouzročene jakim  olujnim nevre-
menom praćenim tučom i to dana 10. lipnja 2000.
godine (subota), u  popodnevnim satima.

2. Na temelju proglašenja elementarne
nepogode izvršit će se detaljna procjena  štete.

4. Ova odluka stupa na snagu danom dono-
šenja, a objavit će se u “Službenom  vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 920-11/00-01/2
Urbroj: 2182/1-06-00-1
Šibenik, 19. lipnja 2000.
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ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Gordan Baraka, v.r.

____________________

4
Na temelju članka 34. stavka 4. Statuta

Šibensko-kninske županije (“Službeni  vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/
97) i članka 5. stavak l.  Odluke o organizaciji
linijskog cestovnog prijevoza putnika na području
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske  županije”, broj 9/99), donosim

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provođenje

postupka usklađenja voznih redova

l. U Povjerenstvo za provođenje postupka
usklađivanja voznih redova na  županijskim i
posebnim županijskim linijama imenuju se:

- Drago Matić, za predsjednika,
- Goran Malenica, za člana i
- Neven Baus, za člana.
2. Povjerenstvo će provoditi postupak

utvrđivanja neizmijenjenih voznih redova,
usklađivanje izmijenjenih i novih voznih redova
na linijama u županijskom linijskom  javnom
cestovnom prijevozu putnika i županijskom
posebnom linijskom javnom  cestovnom
prijevozu putnika na području Šibensko-kninske
županije.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom  vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 340-01/00/01/4
Ur.broj 2182/1/06-00-01
Šibenik, 4. svibnja 2000.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Gordan Baraka, v.r.

____________________

II.
GRAD KNIN

GRADSKO POGLAVARSTVO

7
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o

vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
novine”, broj 91/96), članak 5. Odluke o davanju
na korištenje javnih površina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 11/97) i članka
38. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 7/97 i 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Knina, na 45.
sjednici, od 06. srpnja 2000. godinu, donosi

PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o naknadama za

korištenje javnih površina

Članak 1.
U Pravilniku o naknadama za korištenje javnih

površina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 8/98), članak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i
10, zamjenjuju se člankom 3. koji glasi:

CIJENE ZAKUPA JAVNE GRADSKE POVRŠINE kn/m2

I. zona II. zona III. zona IV. zona
kn/m2 kn/m2 kn/m2 kn/m2

1. NEPOKRETNI I ZATVORENI
PRIVREMENI OBJEKTI -
KIOSCI (mjesečno) 31,00 24,00 19,00 10,00

2. NEPOKRETNI OTVORENI
PRIVREMENI OBJEKTI **
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- automati za tekući sladoled 27,00 23,00 17,00 13,00
- hladnjaci za ind sladoled 15,50 11,50 9,50 7,00
- mikser bezalkoh. pića 23,00 20,00 15,50 11,50
- pečenje plodina 23,00 20,00 15,50 11,50

3. POKRETNA PRODAJNA
MJESTA (mjesečno)
- štandovi ** 20,00 15,50 11,50 8,50
- lutrija, vage, čišćenje cipela 20,00 15,50 11,50 8,50
- ambulantna prodaja 20,00 15,50 11,50 8,50

4. REZERVIRANA PARKING
MJESTA (mjesečno) 2,50 2,00 1,50 1,00

5. PROMETNI POLIGON 13 kn po satu bez obzira na površinu i zonu
6. ŠTEKATI ** (mjesečno) 20,00 16,50 13,00 10,00

7. OSTALI NAČINI KORIŠTENJA
- pokretne ugostiteljske radnje (mj.) ** 20,00 15,50 11,50 9,00
- taxi stanice 2,50 2,00 1,50 1,00
- prodaja jelki i ukrasnog bilja ** 10,00 8,00 6,00 5,00
- prodaja poljoprivrednih proizvoda-tržnica
: mjesečno 100,00 - - -
: dnevno 20,00 - - -
- zabavne radnje i cirkusi ** 2,00 1,00 0,50 0,50
- reklamni objekti 15,50 11,50 9,50 7,00
- za potrebe građenja - skele 5,50 3,50 3,50 3,50

** prilikom prigodne prodaje cijene su dnevne!!

 Članak 2.
Članci 11, 12, 13, 14. i 15.  Pravilnika o naknadama za korištenje javnih  površina postaju članci

4,5,6,7 i 8.
Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom vjesniku  Šibensko-kninske
županije”.

Klasa: 350-01/00-01/71
Ur.broj: 2182/10-02-00-1
Knin, 6. srpnja 2000.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Josip Odak, v.r.

____________________
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8
Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup

poslovnih prostora (“Službeni vjesnik  Šibensko-
kninske županije”, broj 11/97) i članka 38. alineja
7. Statuta Grada Knina (“Službeni  vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 7/97 i 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Knina, na  45.
sjednici, od 06. srpnja 2000. godine, donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o osnivanju Komisije za

provođenje postupka po natječaju za
davanje u zakup poslovnih prostora

1. Točka l. Rješenja o osnivanju komisije za
provođenje postupka po natječaju za davanje u
zakup poslovnih prostora (“Službeni vijesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 4/98) mijenja
se i glasi:

Osniva se Komisija za provođenje postupka
po natječaju za davanje u  zakup poslovnih
prostora kojima raspolaže Grad Knin, u sastavu;

1. Ivo Jozinović, predsjednik,
2. Ante Erceg, član i
3. Jozo Kolak, član.

2. Točka 2. Rješenja briše se.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u  “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”

Klasa:372-01/00-01/49
Ur.broj:2182-10-02-00-1
Knin, 6. srpnja 2000.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Josip Odak, v.r.

____________________

III.
GRAD ŠIBENIK

GRADSKO VIJEĆE

9
Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,
broj 36/95, 70/97, 128/99 i 57/00)i članka 29.
Statuta Grada Šibenika (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 4/94, 4/97 i 15/
97), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 24.
sjednici, od 28. srpnja 2000. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu (“Službeni

vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 5/00),
u članku 9. riječi “Stupanjem na snagu”
zamjenjuje se riječima “S danom primjene”.

Članak 2.
U članku 10. datum “1. srpnja 2000. godine”

zamjenjuje se datumom “1. siječnja 2001.
godine”.

Članak 3.
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od

dana objave u  “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

Klasa:363-02/00-01/193
Ur.broj:2182/01-03/1-00-3
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

10
Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom

gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/
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97, 128/99 i 57/00) i članka 29. Statuta Grada
Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 4/94, 4/97 i 15/97), Gradsko vijeće
Grada Šibenika, na 24. sjednici, od 28. srpnja
2000. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi (“Službeni

vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 5/00),
riječi “Stupanjem na snagu” zamjenjuje se
riječima “S danom primjene”.

Članak 2.
U članku 13. datum “1. srpnja 2000. godine”

zamjenjuje se datumom “1. siječnja 2001.
godine”.

Članak 3.
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od

dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

Klasa:363-03/00-01/54
Ur.broj:2182/01-03/1-00-3
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

11
Na temelju članka 20b. Zakona o komunalnom

gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/
97, 128/99 i 57/00) i članka 29. Statuta Grada
Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 4/94, 4/97 i 15/97), Gradsko vijeće
Grada Šibenika, na 24. sjednici, od 28. srpnja
2000. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o vrijednosti boda za

obračun komunalne naknade

Članak 1.
U Odluci o vrijednosti boda za obračun

komunalne naknade (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 5/00),  u članku 2. riječi
“Stupanjem na snagu” zamjenjuje se riječima “S
danom primjene”.

Članak 2.
U članku 3. datum “1. srpnja 2000. godine”

zamjenjuje se datumom “1. siječnja 2001.
godine”.

Članak 3.
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od

dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

Klasa:363-03/00-01/55
Ur.broj:2182/01-03/1-00-3
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

12
Na temelju članka 11c. Zakona o lokalnoj

samoupravi i upravi (“Narodne novine”, broj 90/
92, 94/93, 117/93, 5/97 i 128/99) i članka 29.
Statuta Grada Šibenika (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 4/94, 4/97 i 15/
97), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 24.
sjednici, od 28. srpnja 2000. godine, donosi

ODLUKU
o uspostavljanju suradnje s Gradom San

Benedetto del Tronto

Članak 1.
Ostvarujući interes u unapređenju

gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka,
ovom odlukom uspostavlja se suradnja i
prijateljstvo između Grada Šibenika (Hrvatska)
i Grada San Benedetta del Tronto (Italija),
utemeljena na razumijevanju i slobodi održavanja
uzajamnih odnosa.
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Članak 2.
Svrha ove suradnje i prijateljstva je promicanje

gospodarskih, trgovinskih, turističkih, kulturnih,
znanstvenih i športskih odnosa sukladno važećim
zakonodavstvom i općim aktima gradova.

Članak 3.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Šibenika za

potpisivanje Sporazuma o suradnji i prijateljstvu
između San Benedetta del Tronto (Italija) i
Šibenika (Hrvatska), a po prethodno pribavljenoj
suglasnoti središnjeg tijela državne uprave za
lokalnu samoupravu.

Članak 4.
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od

dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

Klasa:018-01/00-01/1
Ur.broj:2182/01-02/1-00-3
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

13
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 4/94, 4/97 i 15/97)  i točke 20. Odluke o
načinu dokapitalizacije i preustrojstva trgovačkog
društva Podi posredništvo d.o.o. Šibenik
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 10/99), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na
24. sjednici, od 28. srpnja 2000. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Skupštine Podi -

Ražine d.o.o. Šibenik

Za članove Skupštine Podi-Ražine d.o.o.

Šibenik, kao predstavnici Grada Šibenika,
imenuju se:

1. mr. sc. Ivica Poljičak,
2. Jakov Terzanović, dipl. sociolog i
3. Zoran Šimac, dipl. oec.

Klasa:119-02/00-01/7
Ur.broj:2182/01-02/1-00-1
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

14
Na temelju članka 19. satavak 2. Zakona o

određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga
jedinica lokalne samouprave i uprave (“Narodne
novine”, broj 75/93), a u svezi članka 9. Zakona
o naseljima (“Narodne novine”, broj 54/88), te
članka 29. Statuta Grad Šibenik (”Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 4/94,
4/97 i 15/97), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na
24. sjednici, od 28. srpnja 2000. godine, donosi

RJEŠENJE
o promjeni i davanju imena ulicama u

Šibeniku

1. Obali oslobođenja u Šibeniku mijenja se
naziv u Obala Franje Tuđmana - prvog hrvatskog
predsjednika.

2. Ulici Kralja Zvonimira u dijelu uključujući
broj 77 na lijevoj strani i broj 146 na desnoj strani
do kraja (uključujući brojeve 244 i 259) mijenja
se naziv u Ulica 113. šibenske brigade HV-a.

3. Ovo rješenje objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
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Klasa:015-08/00-01/2
Ur.broj:2182/01-02/1-00-2
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

15
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika

(”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 4/94, 4/97 i 15/97), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 24. sjednici, od 28. srpnja 2000.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o subvencioniranju djelatnosti poduzeća

Kino d.d. Šibenik

1. Gradsko vijeće Grada Šibenika suglasno je
da Grad Šibenik subvencionira kinoprikazivačku
djelatnost poduzeća Kino d.d. Šibenik, načelno
prihvaćajući prijedlog Kina d.d. Šibenik od 10.
travnja 2000. godine, a za vrijeme od jedne
godine, tj. od 1. lipnja 2000.  do 31. svibnja 2001.
godine.

2. Maksimalni iznos subvencije može iznositi
245.000,00 kuna, a taj iznos će se smanjiti za
odgovarajući iznos, ako se dnevno proda više od
184 ulaznica.

Kino d.d. dužno je raditi najmanje 250 dana
godišnje.

Sukladno potrebama Grada Šibenika Kino d.d.
osigurat će korištenje kino dvorane bez novčane
naknade u satnicama i danima kada nema
prikazivanja filmova.

3. Gradu Šibeniku mora se osigurati jasan uvid
u broj prodanih ulaznica i poslovanje Kina d.d.
Šibenik, kako bi ocijenio da li, do kada i s kolikim
sredstvima treba nastaviti subvencioniranje Kina

d.d. Šibenik.
Obračun potrebne subvencije vršit će se svaka

3 mjeseca.
Grad Šibenik će osigurati potrebita sredstva

subvencije rebalansom proračuna za 2000. ili
Proračunom za 2001. godinu.

4. Gradsko vijeće će razmotriti poslovanje
Kina d.d. Šibenik 45 dana prije isteka roka
subvencioniranja u smislu točke 1. ovog
zaključka i donijeti odluku za daljnje razdoblje.

5. Gradsko vijeće je suglasno da gradonačelnik
u ime Grada Šibenika, s Kinom d.d. Šibenik
zaključi odgovarajući ugovor o subvencioniranju,
u smislu točke 1. do 4. ovog zaključka.

Klasa:612-11/00-01/1
Ur.broj:2182/01-05/1-00-3
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

16
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika

(”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 4/94, 4/97 i 15/97), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 24. sjednici, od 28. srpnja 2000.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o Izvješću o obavljenoj reviziji Proračuna za

1999. godinu

Gradsko vijeće Grada Šibenika nema
primjedbi na Izvješće Državnog ureda za reviziju
- Područnog ureda Šibenik, o obavljenoj reviziji
Proračuna Grada Šibenika za 1999. godinu.
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Klasa:041-01/00-01/1
Ur.broj:2182/01-06/1-00-3
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

17
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika

(”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 4/94, 4/97 i 15/97), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 24. sjednici, od 28. srpnja 2000.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Proračuna Grada Šibenika za prvo

polugodište 2000. godine

Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o
izvršenju Proračuna Grada Šibenika za prvo
polugodište 2000. godine, od 6. srpnja 2000.
godine.

Klasa:400-06/00-01/2
Ur.broj:2182/01-01/1-00-3
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

18
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika

(”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 4/94, 4/97 i 15/97), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 24. sjednici, od 28. srpnja 2000.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju tekuće

pričuve za ožujak 2000. godine

Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o
korištenju sredstava tekuće pričuve za ožujak
2000. godine, od 5. travnja 2000. godine.

Klasa:402-08/00-01/1
Ur.broj:2182/01-01/1-00-2
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

19
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika

(”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 4/94, 4/97 i 15/97), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 24. sjednici, od 28. srpnja 2000.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju tekuće

pričuve za travanj 2000. godine

Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o
korištenju sredstava tekuće pričuve za travanj
2000. godine, od 8. svibnja 2000. godine.

Klasa:400-06/00-01/2
Ur.broj:2182/01-01/1-00-3
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________
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20
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika

(”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 4/94, 4/97 i 15/97), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 24. sjednici, od 28. srpnja 2000.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju tekuće

pričuve za svibanj 2000. godine

Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o
korištenju sredstava tekuće pričuve za svibanj
2000. godine, od 2. lipnja 2000. godine.

Klasa:402-08/00-01/1
Ur.broj:2182/01-06/1-00-4
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

21
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika

(”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 4/94, 4/97 i 15/97), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 24. sjednici, od 28. srpnja 2000.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju tekuće

pričuve za lipanj 2000. godine

Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o
korištenju sredstava tekuće pričuve za lipanj
2000. godine, od 3. srpnja 2000. godine.

Klasa:402-08/00-01/1
Ur.broj:2182/01-06/1-00-5
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

22
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika

(”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 4/94, 4/97 i 15/97), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 24. sjednici, od 28. srpnja 2000.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 1999.

godinu Gradske čistoće d.o.o. Šibenik

Prihvaća se Izvješće o poslovanju za 1999.
godinu Gradske čistoće d.o.o. Šibenik.

Klasa:363-02/00-01/136
Ur.broj:2182/01-03/1-00-3
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

23
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika

(”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 4/94, 4/97 i 15/97), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 24. sjednici, od 28. srpnja 2000.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 1999.

godinu Zelenila d.o.o. Šibenik

Prihvaća se Izvješće o poslovanju za 1999.
godinu Zelenila d.o.o. Šibenik.
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Klasa:363-02/00-01/213
Ur.broj:2182/01-03/1-00-3
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

24
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika

(”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 4/94, 4/97 i 15/97), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 24. sjednici, od 28. srpnja 2000.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o

poslovanju za 1999. godinu Čempresa d.o.o.
Šibenik

Prihvaća se Izvješće o poslovanju za 1999.
godinu Čempresa d.o.o. Šibenik.

Klasa:363-02/00-01/169
Ur.broj:2182/01-03/1-00-3
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

25
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika

(”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 4/94, 4/97 i 15/97), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 24. sjednici, od 28. srpnja 2000.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o Izvješću o poslovanju za 1999. godinu

“Otoka mladosti” d.o.o. Šibenik

1. Prima se na znanje Izvješće o poslovanju
za 1999. godinu “Otoka mladosti” d.o.o. Šibenik,
od 29. lipnja 2000. godine.

2. Nalaže se Gradskom poglavarstvu Grada
Šibenika da izvrši analizu poslovanja “Otoka
mladosti”, te da ocijeni ima li smisla da poduzeće
s takvom djelatnošću bude u vlasništvu Grada
Šibenika i da predloži što učiniti u svezi budućeg
statusa “Otoka mladosti” d.o.o. Šibenik.

Klasa:334-01/00-01/1
Ur.broj:2182/01-02/1-00-2
Šibenik, 28. srpnja 2000.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

IV.
OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

5
Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti

od požara (“Narodne novine”, broj 58/93), članka
11. stavka 2.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(“Narodne novine”, broj 54/94, 48/95 i 19/98),
članka 29. stavka 1. Zakona  o vatrogastvu
(“Narodne novine”, broj 58/93) i članka 26.
Statuta Općine Biskupija (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj l4/97),
Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 17.
sjednici, od 29. lipnja 2000 godine,  donosi

O D L U K U
o zaštiti od požara Općine Biskupija
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Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se određene

aktivnosti fizičkih i pravnih subjekata u provedbi
posebnih mjera zaštite  od požara.

Članak 2.
U svrhu zaštite života ljudi, imovine i

prirodnog okoliša od požara, zadužuju se pravni
subjekti za poduzimanje  određenih preventivnih
radnji zaštite od požara, te provođenje mjera
fizičkog osiguranja, uključujući i zabranu
nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka
u građevinama.

Pravni subjekti na području Općine Biskupija
na koje se obveze iz stavka 1. ovog članka odnose
su:

1. Hrvatske šume - Šumarija - Knin,
2. Hrvatske ceste d.o.o - Šibenik,
3. “Knauf” d.o.o. Knin i
4. PZ “Orlić-Markovac” Orlić.

 Članak 3.
Zabranjuje se svim fizičkim i pravnim

subjektima spaljivanje korova, trave i drugog
materijala biljnog podrijetla  na poljoprivrednom
i šumskom zemljištu, te loženje vatre na
otvorenom prostoru u periodu od 01. lipnja do
31.  listopada 2000. godine.

Članak 4.
Svaka osoba koja primjeti neposrednu

opasnost od nastanka požara ili primjeti požar,
dužna je otkloniti  opasnost, odnosno ugasiti
požar ako to može učiniti bez opasnosti za sebe
ili drugu osobu. Ako ta osoba to ne  može učiniti
sama, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu
postrojbu, policijsku upravu, stanicu ili ispostavu,
centar za obavješćivanje i uzbunjivanje ili drugo
tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave.

Vlasnici, odnosno korisnici građevina,
građevinskih dijelova i prostora te ostale fizičke
osobe, dužne su odmah  obavijestiti nadležnu
policijsku upravu, stanicu ili ispostavu o svakom
požaru koji kod njih nastane.

Članak 5.
Svi fizički i pravni subjekti dojavu požara vrše

preko telefonskih brojeva:
93 - VATROGASCI

660-242 - VATROGASCI Knin
92 - Policijska postaja Knin (PP)
660-538 - Dežurna služba PP
660-588- PP - Knin
Svaka fizička i pravna osoba dužna je prilikom

dojave požara, predstaviti se i dati broj telefona s
kojeg vrši  dojavu, te dati kratak prikaz nastalog
događaja.

Članak 6.
Vlasnici građevina, građevinskih dijelova i

prostora dužni su održavati u ispravnom stanju
postrojenja, uređaje,  električne, plinske,
ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i
ložišta, kao i druge uređaje koji mogu prouzročiti
nastajanje i širenje požara.

Vlasnici, odnosno korisnici građevina,
građevinskih dijelova i prostora dužni su
posjedovati uređaje, opremu i  sredstva za gašenje
požara.

Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara
moraju se namjenski koristiti, biti u ispravnom
stanju i posebno  označeni, te uvijek dostupni za
uporabu.

Članak 7.
Na području Općine Biskupija, Hrvatske šume

- Šumarija Knin ustrojava motrilačke postaje na
Tvrđavi Knin ,  ophodnju na području Općine
Biskupija i izviđačke auto patrole na čitavom
području Općine Biskupija.  Sporazumom Općine
Biskupija i Grada Knina o sufinanciranju rada
Javne vatrogasne postrojbe Knin i DVD-a  Knin,
Općina Biskupija osigurava gašenje svih požara
koji bi eventualno mogli nastati na njenom
području  tijekom sezone 2000.

Članak 8.
Motrilačke postaje i izviđačke auto-patrole

djelovat će od 8 do 20 sati svaki dan u periodu
od 15. lipnja do 15.  rujna tekuće godine.

Članak 9.
DVD- Knin i Vatrogasna postrojba PU

Šibensko - kninske županije u Kninu osiguravaju
izlazak i dolazak na  vatrom ugroženo područje
u najkraćem roku od momenta dojave.

Članak 10.
U slučaju nastanka događaja koji nije poprimio

obilježja elementarne nepogode, a koji zahtjeva
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angažiranje  većeg broja osoba i opreme na
zahtjev vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju
on za to ovlasti, načelnik općine  može:

1. narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba
s područja Općine Biskupija (stariji od 16 godina)
u obavljanju  intervencije i spašavanja ljudi i
imovine ugrožene nastalim događajem -
požarom;

2. narediti da sve pravne i fizičke osobe koje
posjeduju alat, prijevozna, tehnička i druga
sredstva za gašenje  požara, stave na raspolaganje
za potrebe intervencije i za spašavanje ljudi i
imovine ugrožene nastalim  događajem.

Članak 11.
U svrhu probijanja protupožarnih puteva radi

zaustavljanja širenja šumskih požara, poduzeće
Ceste Šibenik,  d.o.o. Šibenik, dužno je staviti
na raspolaganje tešku građevinsku mehanizaciju
i to: utovarivač ULT - 150 K i  teretno vozilo
marke “Mercedes” od 10,50 tona nosivosti.
Mehanizacijom će upravljati osobe koje odredi
odgovorna osoba “Ceste Šibenik” d.o.o. Šibenik.

Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske  županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

PREDSJEDNIK
Marko Jelovina, v.r.

____________________

V.
OPĆINA MURTER

1. OPĆINSKO VIJEĆE

1
Na temelju članka 45. Zakona o lokalnoj

samoupravi i upravi (“Narodne novine”, broj 90/

92, 94/93, 117/93 i 128/99), Općinsko vijeće
Općine Murter, na 1. sjednici, od 29. lipnja 2000.
godine, donosi

R J E Š E NJ E
o izboru Mandatne komisije

Općinskog vijeća Općine Murter

1. U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća
Općine Murter,  biraju se :

   DAVORKA SKRAČIĆ za predsjednika i
   NATKO TURČINOV, za člana.

2.Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u  “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

 KLASA: 119-01/00-01/1
 Murter, 29. lipnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER

PREDSJEDATELJ
Svetin Mudronja, v.r.

____________________

2
Na temelju članka 45. Zakona o lokalnoj

samoupravi i upravi (“Narodne novine”, broj 90/
92 94/93, 117/93 i 128/99), Općinsko vijeće
Općine Murter, na 1. sjednici, od 29. lipnja 2000.
godine, donosi

R J E Š E NJ E
o izboru Odbora za izbor i imenovanja

Općinskog vijeća Općine Murter

1. U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog
vijeća Općine Murter,  biraju se :

IVO  BAŠIĆ, za predsjednika,
HELENA KOVAČEVIĆ, za člana,
BORIS BAŠIĆ, za člana i
MIRO VODOPIJA, za člana.
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1. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se  u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

  KLASA:  119-01 /00-01/ 2
  Murter,  29. lipnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER

PREDSJEDATELJ
Svetin Mudronja, v.r.

____________________

3
Na temelju članka 45. Zakona o lokalnoj

samoupravi i upravi ( “Narodne novine”, broj 90/
92, 94/93, 117/93 i 128/99), Općinsko vijeće
Općine Murter, na 1. sjednici, od 29. lipnja 2000.
godine, donosi

R J E Š E NJ E
o izboru Odbora za statut, poslovnik i

propise Općinskog vijeća Općine Murter

 1. U Odbor za statut, poslovnik i propise
Općinskog  vijeća Općine Murter, biraju se :

MILAN  JURAGA, za predsjednika,
MIRKO  JEŽINA, za člana,
IVO KOVAČEV, za člana,
BRANKO  MUDRONJA, za člana i
NATKO TURČINOV,  za člana.

2.   Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se  u  “Službenom
vjesniku Šibensko – kninske županije”.

KLASA:  119-01 /00-01/3
Murter, 29. lipnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER

PREDSJEDATELJ
Svetin Mudronja, v.r.

____________________

4
Na temelju članka 45. Zakona o lokalnoj

samoupravi i upravi (“Narodne novine”, broj 90/
92, 94/93, 117/93 i 128/99), Općinsko vijeće
Općine Murter, na 1. sjednici, od 29. lipnja 2000.
godine, donosi

R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika

Općinskog vijeća Općine Murter

1. MILE  RAMEŠA , bira se za predsjednika
Općinskog vijeća Općine Murter.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u  “Službenom vjesniku
Šibensko – kninske županije”.

KLASA:  119 – 01 /00 – 01/ 4
Murter ,  29. lipnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER

PREDSJEDATELJ
Svetin Mudronja, v.r.

____________________

5
Na temelju članka 45. Zakona o lokalnoj

samoupravi i upravi (“Narodne novine”, broj 90/
92, 94/93, 117/93 i 128/99), Općinsko vijeće
Općine Murter, na 1. sjednici, od 29. lipnja 2000.
godine, donosi

R J E Š E NJ E
o izboru potpredsjednika

Općinskog vijeća Općine Murter

1. MIODRAG ŠIKIĆ, bira se za
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Murter.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u  “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
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KLASA: 119-01/00-01/5
Murter,  29. lipnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER

PREDSJEDNIK
Mile Rameša, v.r.

____________________

6
Na temelju članka 45. Zakona o lokalnoj

samoupravi i upravi (“Narodne novine”, broj 90/
92,94/93,117/93 i 128/99), Općinsko vijeće
Općine Murter, na 1. sjednici, od 29. lipnja 2000.
godine, donosi

R J E Š E NJ E
o izboru potpredsjednika

Općinskog vijeća Općine Murter

1. BRANKO  MUDRONJA, bira se za
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Murter.

2.  Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se  u  “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

      KLASA: 119-01 /00-01/ 6
      Murter,  29. lipnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER

PREDSJEDNIK
Mile Rameša, v.r.

____________________

7
Na temelju članka 45. Zakona o lokalnoj

samoupravi i upravi (“Narodne novine”, broj 90/
92, 94/93 117/93 i 128/99), Općinsko vijeće
Općine Murter, na 1. sjednici, od 29. lipnja 2000.
godine, donosi

R J E Š E NJ E
o izboru općinskog  načelnika  Općine

Murter

1. IVO MARUŠIĆ, bira se za općinskog
načelnika Općine Murter.

4. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u  “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 119-01/00-01/7
Murter, 29. lipnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER

PREDSJEDNIK
Mile Rameša, v.r.

____________________

2. OPĆINSKO IZBORNO
POVJERENSTVO

1
Na temelju članka 32. alineja 9. i 10. i članka

52. Zakona o izboru članova  predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne
uprave i  samouprave (“Narodne novine”, broj
90/92, 69/95, 59/96 i ispr. 63/96), Općinsko
izborno povjerenstvo Općine Murter, utvrđuje i
objavljuje

SLUŽBENE REZULTATE
izbora članova Općinskog vijeća Općine

Murter  provedenih 11. lipnja 2000. godine

A. Izbor članova općinskog vijeća s
općinskih lista

Upisano je ukupno 1.721 birača.
Glasovalo je 1.026 birača ili 59,6 %.

Nevažećih listića bilo je 26 ili 2,6%.

Pojedine općinske liste dobile su slijedeći broj
glasova:

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ ........
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.................................................... 165 ili 16,5 %
2. Hrvatska seljačka stranka - HSS

Liberalna stranka - LS
Hrvatska narodna stranka - HNS............299

ili 29,9%
3. Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS

Socijaldemokratska partija Hrvatske -SDP...
..................................................... 292 ili 29,2%
4. Nezavisna općinska lista Viktora

Banova .................................... 244 ili 24,4%

U Općinsko vijeće Općine Murter po općin-
skim listama stranke su dobile  odgovarajući broj
mjesta i kandidati su izabrani kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
dobila je 2 mjesta i izabrani su  kandidati:

1. BRANKO MUDRONJA
2. MIRO VODOPIJA

- Koalicija stranaka Hrvatska seljačka stranka
- HSS, Liberalna stranka - LS  i Hrvatska narodna
stranka- HNS dobila je 5 mjesta i izabrani su
kandidati:

1. IVO MARUŠIĆ
2. NATKO TURČINOV
3. MIODRAG ŠIKIĆ
4. MILAN JURAGA
5. HELENA KOVAČEVIĆ

- Koalicija stranaka Hrvatska socijalno
liberalna stranka- HSLS i Socijaldemokratska
partija Hrvatske - SDP dobila je 4 mjesta i
izabrani su kandidati:

1. MILE RAMEŠA
2. DAVORKA SKRAČIĆ
3. BORIS BAŠIĆ
4. IVO KOVAČEV

- Nezavisna općinska lista Viktora Banova
dobila je 4 mjesta i izabrani su kandidati:

l. VIKTOR BANOV
2. MANDE TURČINOV JEŽINA
3. GORAN JELIĆ
4. SVETO MUDRONJA

B. Izbor članova Općinskog vijeća u
izbornim jedinicama

I. IZBORNA JEDINICA

Upisano je ukupno 336 birača.
Glasovalo je 199 birača, ili 59,22%.
Nevažećih listića bilo je 9 ili 4,5%.
Kandidati su dobili broj glasova kako slijedi:

1. Boris Bašić - nezavisni kandidat................95
2. Stahan Juraga- Hrvatska demokratska

zajednica -HDZ ........................................ 24
3. Ivo Pleslić - Hrvatska seljačka stranka -

HSS............................... ...................... .... 38
4. Andrija Skračić- Socijaldemokratska partija

Hrvatske - SDP
Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS..33

Izabran je BORIS BAŠIĆ.

II. IZBORNA JEDINICA
Upisano je ukupno 275 birača.
Glasovalo je 128 birača, ili 46,54%.
Nevažećih listića bilo je 2 ili 1,5 %.
Kandidati su dobili broj glasova kako slijedi:

1. Ivan Božikov - Hrvatska seljačka stranka - HSS
Liberalna stranka - LS
Hrvatska narodna stranka - HNS 25

2. Neven Kurkut - Nezavisni kandidat 52
3. Milan Skračić - Socijaldemokratska partija

Hrvatske - SDP
Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS .
................................................................... 29

4. Tihomir Turčinov - Hrvatska demokratska
zajednica - HDZ ........................................ 20
Izabran je NEVEN KURKUT.

III. IZBORNA JEDINICA
Upisano je ukupno 633 birača.
Glasovalo je 408 birača, ili 64,45%.
Nevažećih listića bilo je 13 ili 3,2%.
Kandidati su dobili broj glasova kako slijedi:

1. Ivo Bašić - Hrvatska seljačka stranka - HSS
Liberalna stranka - LS
Hrvatska narodna stranka - HNS ........... 124

2. Ante Markov - Nezavisni kandidat ........... 56
3. Tomislav Maks Mudronja - Hrvatska socijalno

liberalna stranka HSLS
Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP...
............................................................... 119

4. Nino Putniković - Hrvatska demokratska
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zajednica-HDZ .....................96.
Izabran je IVO BAŠIĆ.

IV. IZBORNA JEDINICA
Upisano je ukupno 295 birača.
Glasovalo je 194 birača, ili 65,76%.
Nevažećih listića bilo je 4 ili 2,1 %.
Kandidati su dobili broj glasova kako slijedi:

1. Dobroslav Božikov - Nezavisni kandidat .....
................................................................. 31

2. Mirko Ježina- Hrvatska seljačka stranka - HSS
Liberalna stranka - LS
Hrvatska narodna stranka - HNS ............. 62

3. Stipe Juraga - Socijaldemokratska partija
Hrvatske -SDP
Hrvatska socijalno liberalna stranka-HSLS .
................................................................. 59

4. Filip Kulušić - Hrvatska demokratska zajednica
- HDZ ....................................................... 38
Izabran je MIRKO JEŽINA.

V. IZBORNA JEDINICA
Upisano je ukupno 182 birača.
Glasovalo je 97 birača, ili 53,29 %.
Nevažećih listića bilo je 5 ili 5,1%.
Kandidati su dobili broj glasova kako slijedi:

1. Željko Jerat - Hrvatska seljačka stranka - HSS
Liberalna stranka - LS ...................................
Hrvatska narodna stranka - HNS .............. 27

2. Darko Turčinov - Hrvatska demokratska
zajednica-HDZ .......................................... 11

3. Ljerka Turčinov - Nezavisni kandidat ....... 29
4. Ive Vodopija - Hrvatska socijalno liberalna

stranka-HSLS
Socijaldemokratska partija Hrvatske- SDP...
.................................................................. 25

Izabrana je LJERKA TURČINOV.

C. Sukladno stavku 2. članka 39. Zakona, ovo
izvješće dostavlja se županu  Šibensko-kninske
županije.

Broj : 12/2000.

U Murteru, 15. lipnja 2000.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE MURTER

Članovi:
1. Vedrana Toman Šandrić, v.r.
2. Dragica Bašić, v.r.

PREDSJEDNIK
Biserka Boljat, v.r.

____________________

VI.
OPĆINA PIROVAC

OPĆINSKO VIJEĆE

19
Na temelju članka l. stavka 2. Zakona o

sigurnosti prometa na cestama  (“Narodne
novine”, broj 59/96-pročišćeni tekst), ovlaštenja
iz točke I. Odluke o prijenosu  ovlaštenja za
uređenje prometa (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj  03/97), suglasnosti
Policijske uprave Šibensko-kninske broj: 511-13-
03-16-2405/00 i  članka 25. Statuta Općine
Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj  12/97 i 01/99), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 6. sjednici, od 09. srpnja 2000.
godine, donosi

ODLUKU
o reguliranju prometa u mjestu Pirovac

Članak 1.
Ovom se odlukom regulira promet u naselju

Pirovac i to u vremenskom  periodu od 01.07.
2000. do 31.08.2000.

Članak 2.
Prometovanje za period naveden u članku 1.

ove odluke će biti reguliran:
A) 02:00 sata do 19:30 sati promet se odvija

ustaljeno, što podrazumijeva da dolaskom  do
kraja Velike ulice (kod Ugostiteljskog obrta
“Ban”) vozač ima mogućnost kretanja:

- desno: Trg Domovinskog rata - ulica Kralja
Krešimira IV,

- lijevo: ulica Kralja Tomislava - ulica Petra
Draganića Vrančića - Mala ulica,

- pravo: prema Obali Hrvatske mornarice.
B) 19:30 sati do 02:00 sati promet se odvija

na način:
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a) vozač dolaskom do kraja Velike ulice -
centar, ima mogućnost vraćanja istom  ulicom
natrag, skretanja desno - Trg Domovinskog rata
- ulica Kralja Krešimira IV, te  mogućnost
zaustavljanja i parkiranja na prostoru ispred robne
kuće PZ “Pirovčanka”, na  Obali rtina ili na
označenim parkirnim mjestima na Trgu
Domovinskog rata,

b) vozač koji dolazi iz pravca ulice Kralja
Krešimira IV, a kreće se prema centru, ima
mogućnost vraćanja istom ulicom natrag,
nastavak kretanja preko Trga Domovinskog  rata
skretanjem lijevo u Veliku ulicu ili mogućnost
zaustavljanja i parkiranja na prostoru  ispred
robne kuće PZ “Pirovčanka”, na Obali rtina ili
na parkirnim mjestima na Trgu  Domovinskog
rata,

c) vozač koji dolazi iz pravca Male ulice, a
kreće se prema centru ima mogućnost  vraćanja
istom ulicom natrag, skretanja lijevo prema
Starinama ili desno prema ulici  Petra Draganića
Vrančića - ulica Kralja Tomislava,

d) vozač koji dolazi iz pravca Starina - ulica
Petra Draganića Vrančića, a kreće se  prema
centru ima mogućnost vraćanja istom ulicom
natrag, skretanja desno u Malu ulicu ili preko
ulice Kralja Tomislava nastaviti kretanje
skretanjem lijevo - prema Trgu Domovinskog rata
- ulica Kralja Krešimira IV, odnosno desno -
Velika ulica,

- u navedenom vremenskom periodu ulica
Kralja Tomislava je jednosmjerna u smjeru od
Vrata sela do križanja s Velikom ulicom.

Članak 3.
Na Trgu Domovinskog rata, uz ogradni zid

parka, dozvoljeno je zaustavljanje i parkiranje u
vremenu non-stop, na označenim parkirnim
mjestima.

Na Trgu Domovinskog rata, a ispred zgrade
ambulante, pošte, ljekarne, itd. zabranjeno je
parkiranje u vremenu non-stop, osim za vozila
navedenih ustanova.

U dijelu ulice Kralja Zvonimira, od križanja s
Velikom ulicom prema izlazu na JTC, zabranjeno
je zaustavljanje i parkiranje u vremenu od 22:00
sata do 04:00 sata.

Članak 4.
Za sva motorna vozila zabranjuje se

prometovanje, zaustavljanje i parkiranje u
vremenu od 19:30 sati do 02:00 sata na prostoru
i to:

- od trgovačkog obrta “Bonita” prema Obali
Hrvatske mornarice,

- od turističke agencije “Makirinaturist” prema
obali i centru,

- od samoposluge PZ “Pirovčanka” (u centru)
prema obali i centru.

Navedeni prostor proglašava se pješačkom
zonom u vremenu od 19:30 sati do 02:00 sata.

Članak 5.
Za sva motorna vozila parkiranje je dozvoljeno

na parkiralištu ispred robne kuće PZ
“Pirovčanka”, na označenim parkirnim mjestima
na Trgu Domovinskog rata i na prostoru prema
Obali rtinama.

Članak 6.
Za sva motorna vozila brzina kretanja kroz

centar odnosno preko Trga Domovinskog rata
prometnim znakom ograničena je na 20 km/h.

Članak 7.
Ograničenja zaustavljanja i parkiranja iz

članka 2., 3. i 4. ove odluke, za vozila prioriteta -
hitna pomoć, vatrogasci i policija, ne vrijede.

Članak 8.
Stručne službe i odgovarajući subjekti će

poduzeti odgovarajuće mjere radi označavanja
prometa u smislu ove odluke, te osiguranje
sigurnosnih uvjeta u smislu navedene suglasnosti
Policijske uprave Šibenik.

Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

objavit će se u “Službenom  vjesniku Šibensko-
kninske županije”, a primjenjivat će se od 01.
srpnja 2000. godine.

Klasa: 340-08/00-01/01
Ur.broj : 2182/11-01/00-01
Pirovac, 09. srpnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
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PREDSJEDNIK
Zoran Meić, v. r.

____________________

20
Na temelju članka 9. stavka l. i 2., članka 1 l.

stavka 2., članka 12. stavka 3. i 4., članka 31.
stavka 5. i članka 32. stavka 2. i 4. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine”, broj
46/97 - pročišćeni tekst, 68/98 i 45/99) i članka
25. Statuta općine Pirovac (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 12/97 i 01/99),
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 6. sjednici,
od 09. srpnja 2000. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj

djelatnosti

Članak l.
U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 04/99) članak 4. se mijenja i glasi:

“Svi ugostiteljski objekti iz članka 3. ove
odluke mogu raditi:

a) u ljetnom radnom vremenu od 06:00 sati
do 02:00 sata,

b) u zimskom radnom vremenu od 06:00 sati
do 23:00 sata, a petkom i subotom od 06:00 sati
do 01:00 sat.”

Članak 2.
Članak 5. mijenja se i glasi:
“Iznimno od članka 4. ove odluke:

a) u ljetnom radnom vremenu - noćni klub, noćni
bar i disko klub mogu raditi od 06:00 sati do
02:00 sata,

b) u zimskom radnom vremenu - noćni klub,
noćni bar i disko klub mogu raditi od 06:00
sati do 23:00 sata, te petkom i subotom od
06:00 sati do 0l :00 sat,

c) u ljetnom i zimskom radnom vremenu svi
ugostiteljski objekti koji su smješteni na
plažama Općine Pirovac mogu raditi od 08:00
sati do 22:00 sata,

d) svi ugostiteljski objekti uoči blagdana, te
prilikom manifestacija koje organiziraju

Općina Pirovac ili Turistička zajednica Općine
Pirovac mogu raditi bez ograničenja radnog
vremena.”

Članak 3.
Članak 11. stavak l. mijenja se i glasi:
“ Svi ugostiteljski objekti na području Općine

Pirovac zbog narušavanja javnog reda i mira ne
mogu koristiti vanjsko ozvučenje poslije 24:00
sata.”

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti

Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj
djelatnosti (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 07/99).

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

a objavit će se u  “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

Klasa. 335-02/00-01/01
Ur. broj : 2182/11-01/00-01
Pirovac, 09. srpnja.2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Zoran Meić, v. r.

____________________

21
Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom

gospodarstvu (“Narodne  novine”, broj 36/95, 70/
97, 128/99 i 57/00) i članka 25. Statuta Općine
Pirovac  (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/97 i 0l/99), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 6. sjednici, od 09. srpnja 2000.
godine, donosi

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se odlukom propisuju elementi za

naplaćivanje komunalne  naknade na području
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Općine Pirovac i to:
a) naselja u Općini Pirovac u kojima se naplaćuje

komunalna naknada,
b) područja zona u Općini Pirovac,
c) koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone,
d) koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor

i za građevinsko  zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti,

e) nekretnine važne za Općinu Pirovac koje se u
potpunosti ili  djelomično oslobađaju od
plaćanja komunalne naknade,

f) uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim
slučajevima može odobriti  privremeno
oslobadanje od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.
Sredstva komunalne naknade namjenjena su

financiranju obavljanja ovih  komunalnih
djelatnosti:

- odvodnje atmosferskih voda,
- održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,

- održavanja javnih površina,
- održavanja nerazvrstanih cesta,
- održavanja javne rasvjete.

II. TEMELJNE ODREDBE

a) Naselja u Općini Pirovac u kojima se
naplaćuje komunalna naknada

Članak 3.
Komunalna naknada plaća se u naseljima na

području Općine Pirovac:  Pirovac, Kašić i
Putičanje.

Komunalna naknada u smislu stavka 1. ovog
članka plaća se za pojedine  nekretnine u
odnosnom naselju, polazeći od ograničenja,
odnosno kriterija iz članka  19. stavak 3. do 6.
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

b) Područja zona u Općini Pirovac

Članak 4.
U Općini Pirovac određuju se ukupno tri zone

za naplaćivanje komunalne naknade i to: l. (prva),
2. (druga) i 3. (treća).

Članak 5.
U smislu članka 3. ove odluke:
- 1. (prva) zona obuhvaća dio naselja Pirovca

od mora do JTC,
- 2. (druga) zona obuhvaća dio naselja Pirovca

od JTC do groblja Sv. Ante,
- 3. (treća) zona obuhvaća naselja: Kašić i

Putičanje, te zaseoke: Slakovac, Škriline i
Prostrivrat.

c) Koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone

Članak 6.
Koeficijenti zona su:
- za prvu zonu 1,00,
- za drugu zonu 0,80,
- za treću zonu 0,50.

d) Koeficijenti namjene (Kn) za poslovni
prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti

Članak 7.
Za poslovni prostor i građevno zemljište koji

služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
koeficijenti namjene se određuju kako slijedi:

1. Za poslovni prostor koji služi za proizvodne
djelatnosti:

l. l. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
- proizvodnja hrane, pića i duhanskih

proizvoda ............................................ 5,00
- proizvodnja proizvoda od gume i plastike .
.............................................................. 5,00

- ostala prerađivačka industrija ............. 5,00
- proizvodnja kože i proizvoda od kože 5,00
- prerada drva i proizvoda od drva ........ 5,00
- proizvodnja metala i proizvoda od metala .
.............................................................. 5,00

1.2.OPSKRBA ELEKTRIČNOM
 ENERGIJOM I VODOM.................... 5,00

1.3. GRAĐEVINARSTVO ....................... 3,00
1.4. POLJOPRIVREDA, LOV, RIBARSTVO,

VAĐENJE KAMENICA I SL. ........... 2,50
2. Za poslovni prostor koji služi za ostale

djelatnosti:
2. l. TRGOVINA NA VELIKO I MALO .........
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.............................................................. 8,90
2.2. POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I

MOTOCIKALA, TE PREDMETA ZA
OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO ...
........................................................... 10,00

2.3. HOTELI .............................................. 1,80
2.4. KAMPOVI I DRUGE VRSTE

SMJEŠTAJA ZA KRAĆI BORAVAK1,00
2.5. RESTORANI I BAROVI ................. 10,00
2.6. POSLOVANJE NEKRETNINAMA .........

........................................................... 10,00
2.7. RAČUNALNE I SRODNE

DJELATNOSTI ................................... 1,80
2.8. DJELATNOST PUTNIČKIH

AGENCIJA I TUROPERATORA, OSTALE
USLUGE TURIZMA ........................ 10,00

2.9. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE ... 10,00
2.10. JAVNE UPRAVE OBRANE, PRAVO-

SUĐA, OBVEZNOG SOCIJALNOG
OSIGURANJA TE ZDRAVSTVA .. 3,50

2.10. KULTURA, ŠPORT I REKREACIJA .....
.......................................................... 2,00

2.1 l. OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI ....
.......................................................... 3,50

3. Za građevno zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti:

- koeficijent namjene se određuje u visini od
10% koeficijenta namjene koji je određen za
poslovni prostor kojemu građevno zemljište
služi u obavljanju poslovne djelatnosti.

Članak 8.
Utvrđuje se da, sukladno članku 20d. Zakona

o komunalnom gospodarstvu, koeficijent
namjene iznosi za:

1. stambeni prostor i prostor koji koriste
neprofitne organizacije ...................... 1,00

2. garažni prostor ................................... 1,00
3. neizgrađeno građevno zemljište ......... 0,05

e) Nekretnine važne za Općinu Pirovac koje
su u potpunosti ili djelomično oslobađaju od
plaćanja komunalne naknade

Članak 9.
Pored nekretnine iz članka 19. stavak 6. točka

1. do 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a
uz uvjete iz točke 7. iste odredbe Zakona, zbog
važnosti za Općinu Pirovac, u potpunosti se
oslobađaju plaćanja komunalne naknade sljedeće
nekretnine:

1. koje služe djelatnosti poljoprivrede i
poljoprivrednog domaćinstva,

2. koje služe kulturnim i športskim
djelatnostima, a u potpunosti se financiraju
iz Proračuna Općine Pirovac i

3. koje su u vlasništvu Općine Pirovac.

Članak 10.
Za poslovni se prostor i građevinsko zemljište

koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja
više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini,
koeficijent namjene umanjuje za 50%, ali ne
može biti manji od koeficijenta namjene za
stambeni prostor.

Postupak za djelomično oslobađanje plaćanja
komunalne naknade pokreće obveznik uz
predočenje rješenja nadležnog organa o prestanku
djelatnosti u odnosnom poslovnom prostoru.

f) Uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim
slučajevima može odobriti privremeno
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Članak 11.
Na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika

nekretnine, može se privremeno osloboditi od
plaćanja komunalne naknade:

- osobe koje su korisnici prava na naknadu
troškova stanovanja iz socijalne skrbi,

- privremeno nezaposlenom samohranom
roditelju za vrijeme trajanja nezaposlenosti.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
odobrit će se u navedenim slučajevima pod
uvjetom da navedene osobe žive u zajedničkom
domaćinstvu s obveznikom komunalne naknade.

III. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 12.
Vrijednost boda (B) određuje odlukom

Općinsko vijeće, najkasnije do kraja rujna tekuće
godine za sljedeću kalendarsku godinu, sukladno
članku 20b. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
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Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda
iz stavka l. ovog članka najkasnije do kraja rujna
tekuće godine, za obračun komunalne naknade u
sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se
ne mijenja.

Članak 13.
Komunalna naknada plaća se mjesečno,

najkasnije do 20-tog u mjesecu za  protekli
mjesec.

Članak 14.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti

Odluka Općinskog vijeća  Općine Pirovac o
komunalnoj naknadi (“Službeni vjesnik Ši-
bensko-kninske  županije”, broj 10/97), Odluka
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi (“Slu-
žbeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
07/99), Naredba o visini komunalne  naknade
{“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 10/97), te Odluka o  izmjeni Naredbe o visini
komunalne naknade (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske  županije”, broj 05/98).

Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

objavit će se u “Službenom  vjesniku Šibensko-
kninske županije”, a primjenjivat će se od 0l.
srpnja 2000. godine.

Klasa: 363-03/00-0l/01
Ur. broj : 2182/11-01/00-01
Pirovac, 09. srpnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Zoran Meić, v. r.

____________________

22
Na temelj u članka 20b. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
36/95, 70/97, 128/99 i 57/00) i članka 25. Statuta
Općine Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 12/97 i 01 /99), Općinsko
vijeće Općine Pirovac, na 6. sjednici, od 09.

srpnja 2000. godine, donosi

ODLUKU
o vrijednosti boda za obračun komunalne

naknade

Članak 1.
Vrijednost boda (B) za obračun komunalne

naknade za 2000. godinu iznosi 0,12 kn i ta
vrijednost je jednaka mjesečnoj visini komunalne
naknade po m2 (metru četvornom) korisne
površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine
Pirovac.

Članak 2.
Ova, odluka stupa na snagu danom donošenja,

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”, a primjenjivat će se od 0l.
srpnja 2000. godine.

Klasa: 363-03/00-01 /02
Ur.broj: 2182/11-01/00-01
Pirovac, 09. srpnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Zoran Meić, v. r.

____________________

23
Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,
broj 36/95, 70/97, 128/99 i 57/00) i članka 25.
Statuta Općine Pirovac (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 12/97 i 01/99),
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 6. sjednici,
od 09. srpnja 2000. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. UVODNE ODREDBE
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Članak l.
Ovom se odlukom za područje Općine Pirovac

utvrđuje:
a) područja zona u Općini Pirovac,
b) jedinična vrijednost komunalnog doprinosa

u kunama po m3 gradevine za pojedine zone,
c) načini i rokovi plaćanja komunalnog

doprinosa,
d) uvjeti i razlozi za oslobadanje od plaćanja

komunalnog doprinosa u pojedinačnim sluča-
jevima.

Članak 2.
Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne

čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno
investitor.

Članak 3.
Sredstva komunalnog doprinosa su prihodi

Proračuna Općine Pirovac, koji služi za fina-
nciranje izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Pirovac:

- javnih površina,
- nerazvrstanih cesta,
- javne rasvjete.

Članak 4.
Pod izgradnjom objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u smislu ove odluke, podra-
zumijeva se izgradnja novih i rekonstrukcija
postojećih objekata i uređaja komunalne
infrastrukture iz prethodnog članka.

II. TEMELJNE ODREDBE

a) Područja zona u Općini Pirovac

Članak 5.
U Općini Pirovac ovisno o pogodnosti

položaja, određuju se ukupno tri zone:
- l. (prva) zona obuhvaća dio naselja Pirovca

od mora do JTC uključujući ulice: Radnička,
Podravska, Jadranska, Primorska, Kvarnerska,
Istarska, Slavonska, te Pod Stražicom,

- 2. (druga) zona obuhvaća dio naselja Pirovca
od JTC do groblja Sv. Ante isključujući ulice
navedene u 1. (prvoj) zoni,

- 3. (treća) zona obuhvaća naselja: Kašić i
Putičanje, te zaseoke: Slakovac, Škriline i

Prostrivrat.

b) Jedinična vrijednost komunalnog
doprinosa u kunama po m3 građevine za
pojedine zone

Članak 6.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa

određuje se po m3 (prostornom metru) građevne
koja se gradi na određenoj građevnoj čestici, te
iznosi kako slijedi:

- za 1. (prvu) zonu .......... 20,00 kn,
- za 2. (drugu) zonu ........ 15,00 kn,
- za 3. (treću) zonu ......... 8,00 kn.

Članak 7.
Iznimno od članka 6. ove odluke, za otvorene

bazene, otvorena igrališta i druge otvorene
građevine, komunalni doprinos se određuje po
m2 (metru četvornom) tlocrtne površine odnosno
građevine, pri čemu je jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa po m2 jednaka jediničnoj
vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun
obujma, tj. jediničnoj vrijednosti koja se plaća
po m3 građevine u toj zoni, u smislu članka 6.
ove odluke.

Članak 8.
Visina komunalnog doprinosa na novim

lokacijama gdje nisu izgrađeni uređaji i objekti
komunalne infrastrukture, utvrđuje se prema
stvarnim troškovima izgradnje istih objekata.

Članak 9.
Obujam građevine za obračun komunalnog

doprinosa utvrđuje se sukladno Pravilniku o
načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun
komunalnog doprinosa (“Narodne novine”, broj
23/00).

c) Načini i rokovi plaćanja komunalnog
doprinosa

Članak 10.
Obveza plaćanja komunalnog doprinosa,

utvrđuje se Rješenjem o komunalnom doprinosu
koje donosi općinsko tijelo uprave, nadležno za
poslove komunalnog gospodarstva, najkasnije do
izdavanja akta tijela državne uprave na temelju
kojeg se može graditi.
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Članak 11.
Komunalni doprinos plaća se u korist

Proračuna Općine Pirovac, u roku od 15 dana od
pravomoćnosti Rješenja o komunalnom
doprinosu.

Obvezniku komunalnog doprinosa, može se
odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u
obrocima i to kvartalno, najviše u 4 obroka, tako
da prvi obrok dospijeva po proteku 3 mjeseca od
dana pravomoćnosti Rješenja, a ostali obroci
svaki po proteku 3 mjeseca u odnosu na dan
dospijeća prethodnog obroka.

Članak 12.
Izvršno Rješenje o komunalnom doprinosu

izvršava se u postupku i na način određen
propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak,
odnosno dobit.

d) Uvjeti i razlozi za oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa u
pojedinačnim slučajevima

Članak 13.
Na traženje investitora, odobrit će se potpuno

oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa
u sljedećim slučajevima:

- ako je investitor pravna osoba u potpunom
vlasništvu Općine Pirovac ili se u cijelosti
financira iz Proračuna Općine Pirovac,

- ako se radi o slučajevima kada je Općina
Pirovac po posebnim propisima dužna osigurati
i/ili opremiti odgovarajuće građevno zemljište.

Članak 14.
Obvezniku komunalnog doprinosa prilikom

obračunavanja visine istog za već postojeće
objekte, koji nemaju ishodovani akt tijela državne
uprave na temelju kojeg se može graditi,
komunalni doprinos će se umanjiti za visinu
dosadašnjeg učešća u izgradnji objekata i uređaja
komunalne infrastrukture koji se inače financiraju
iz komunalnog doprinosa.

Članak 15.
Temeljem stavka l. i 3. članka 26. Zakona o

pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”,

broj 108/96), obitelji poginulih, umrlih, zatočenih
i nestalih branitelja Domovinskog rata, 70% i više
hrvatski vojni invalidi Domovinskog rata,
oslobađaju se obveze plaćanja komunalnog
doprinosa u slučaju kad izgradnjom građevine
osiguravaju vlastito stambeno zbrinjavanje.

Članak 16.
Obveznik komunalnog doprinosa može uz

suglasnost općinskog tijela uprave nadležnog za
poslove komunalnog gospodarstva i sam snositi
troškove gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na način da mu se isti ti troškovi
priznaju u iznos komunalnog doprinosa.

III. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 17.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti

Odluka Općinskog vijeća Općine Pirovac o
komunalnom doprinosu i Odluka o visini
komunalnog doprinosa (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 06/99).

Članak 18.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”, a primjenjivat će se od 0l.
srpnja 2000. godine.

Klasa: 363-0l /00-0l/01
Ur.broj : 2182/11-01/00-01
Pirovac, 09. srpnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Zoran Meić, v. r.

____________________
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Na temelju članka 10. Zakona o komunalnom

gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/
97, 128/99 i 57/00) i članka 25. Statuta Općine
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Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/97 i 01/99), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 6. sjednici, od 09. srpnja 2000.
godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koncesijama za

obavljanje komunalne djelatnosti

Članak 1.
U Odluci o koncesijama za obavljanje

komunalne djelatnosti (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 10/97), članak
2. mijenja se i glasi:

“ Koncesijom se stječe pravo obavljanja ovih
komunalnih djelatnosti:

- opskrba pitkom vodom,
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz

septičkih, sabirnih i crnih jama,
- opskrba plinom,
- opskrba toplinskom energijom,
- prijevoz putnika u javnom prometu,
- skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
- tržnice na malo,
- obavljanje pogrebnih poslova,
- obavljanje dimnjačarskih poslova.”

Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
“Poradi donošenja Odluke o obavljanju

komunalnih poslova, temeljem dodjele koncesije,
provodi se javno prikupljanje ponuda ili javni
natječaj.

Javno prikupljanje ponuda ili javni natječaj
objavljuje se u “Narodnim novinama” - Službeni
list Republike Hrvatske ili u dnevnom tisku, a
ponude se primaju u roku petnaest (15) dana od
dana objave.”

Članak 3.
U članku 5. dodaje se stavak 2. koji glasi:
“Protiv odluke Općinskog vijeća o davanju

koncesije žalba nije dopuštena, već se može
pokrenuti upravni spor.”

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

Klasa: 363-02/00-0l/0l
Ur.broj : 2182/11-0l /00-0l
Pirovac, 09. srpnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Zoran Meić, v. r.

____________________

25
Na temelju članka 13a. Zakona o komunalnom

gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/
97, 128/99 i 57/00) i članka 25. Statuta Općine
Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/97 i 0l/99), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 6. sjednici, od  09. srpnja
2000. godine, donosi

ODLUKU
o obavljanju komunalnih djelatnosti
temeljem Ugovora o povjeravanju

komunalnih poslova

Članak 1.
Ovom se odlukom određuju komunalne

djelatnosti na području Općine Pirovac koje će
se obavljati preko pravne ili fizičke osobe, na
temelju pisanog ugovora, te uvjeti i mjerila za
provedbu javnog prikupljanja ponuda ili javnog
natječaja za sklapanje ugovora.

Članak 2.
Na temelju Ugovora o povjeravanju

komunalnih poslova, obavljat će se djelatnosti
upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne
rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih
cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih
cesta na cjelokupnom području Općine Pirovac.

Članak 3.
Poradi donošenja Odluke o obavljanju

komunalnih poslova, temeljem ugovora i
zaključenja istog, provodi se javno prikupljanje
ponuda ili javni natječaj.

Javno prikupljanje ponuda ili javni natječaj
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objavljuje se u “Narodnim novinama” - Službeni
list Republike Hrvatske, dnevnom tisku ili na
oglasnoj ploči Općine Pirovac, a ponude se
primaju u roku petnaest ( 15) dana od dana objave.

Članak 4.
Javni natječaj iz članka 3. stavka 2. ove odluke

mora sadržavati odgovarajuće podatke i zahtjeve
Općine Pirovac u smislu članka 13a. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, kako bi kandidati
imali odgovarajući okvir i elemente za
podnošenje ponuda.

Članak 5.
Po isteku roka za podnošenje ponuda,

Općinsko vijeće donosi odluku o izboru osobe
kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih
poslova na temelju ugovora, za čije zaključenje
je ovlašteno Općinsko poglavarstvo.

Protiv Odluke Općinskog vijeća o izboru
osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih
poslova na temelju ugovora žalba nije dopuštena,
već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

Klasa: 363-02/00-0l/02
Ur.broj : 2182/11-01/00-01
Pirovac, 09. srpnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Zoran Meić, v. r.

____________________
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Na temelju članka 13a. stavka 3. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,
broj 36/95, 70/97, 128/99 i 57/00), članka 2.
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti

temeljem Ugovora o obavljanju komunalnih
poslova, od 09. srpnja 2000. godine i članka 25.
Statuta Općine Pirovac (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 12/97 i 0l/99),
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 6. sjednici,
od 09. srpnja 2000. godine, donosi

ODLUKU
o dodijeli održavanja objekata i uređaja

javne rasvjete temeljem Ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova

Članak 1.
Ovom odlukom dodjeljuje se Poljoprivredno-

uslužnom obrtu “MRDEŽA” - Perković, vlasnik
Milan Mrdeža, obavljanje komunalne djelatnosti
temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova na području Općine Pirovac.

Članak 2.
Na temelju Ugovora o povjeravanju

komunalnih poslova iz članka 1. ove odluke,
obavljat će se djelatnosti upravljanja i održavanja
objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje
javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz
naselja i nerazvrstanih cesta na cjelokupnom
području Općine Pirovac.

Članak 3.
Komunalni poslovi iz članka 2. ove odluke

daju se na rok od četiri (4) godine, uz probni rok
od jedne (1) godine.

Članak 4.
Po stupanju na snagu ove odluke, Općinsko

poglavarstvo Općine Pirovac i Poljoprivredno-
uslužni obrt “MRDEŽA” - Perković će zaključiti
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova,
kojim će biti regulirana međusobna prava i
obveze.

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

Klasa: 363-02/00-0l/03
Ur.broj :2182/11-01/00-01
Pirovac, 09. srpnja 2000.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Zoran Meić, v. r.

____________________

27
Na temelju članka 25. Statuta Općine Pirovac

(“Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije”,
broj 12/97 i 01/99), Općinsko vijeće Općine
Pirovac, na 6. sjednici, od 09. srpnja 2000. godine,
donosi

ODLUKU
o pravu i obvezi prisustvovanja

predsjednika Općinskog vijeća sjednicama
Općinskog poglavarstva

Članak 1.
Ovom se odlukom određuju prava i obveze

predsjednika Općinskog vijeća za prisustvovanje
sjednicama Općinskog poglavarstva.

Članak 2.
Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo i

obvezan je prisustvovati sjednicama Općinskog
poglavarstva.

Predsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i
obveze kao i članovi Općinskog poglavarstva,
uključujući i pravo na naknadu za rad u tijelu,
izuzev prava glasa prilikom odlučivanja.

Članak 3.
Naknada iz članka 2. stavka 2. ove odluke se

isplaćuje sukladno članku 3. Odluke Općinskog
vijeća o naknadama vijećnicima i članovima
radnih tijela (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 02/99), a osigurava se iz
Proračuna Općine Pirovac.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”, a primjenjivat će se od 01.
travnja 2000. godine.

Klasa. 022-05/00-01/01
Ur.broj : 2182/11-01/00-01
Pirovac, 09. srpnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Zoran Meić, v. r.

____________________

 VII.
OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

3
Na temelju članka 11. Odluke o davanju na

korištenje javne  površine (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 6/00) i članka
104. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 9/94 i 6/97),
Općinsko poglavarstvo Općine Primošten, na 33.
sjednici, od 29. lipnja 2000, godine, donosi

ODLUKU
o naknadi za korištenje javne površine

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visina, način

obračunavanja plaćanja naknade za korištenje
javne površine u svrhu obavljanja ugostiteljske,
turističke djelatnosti, te izvođenje građevinskih
radova.

Članak 2.
Naknada će se naplaćivati u mjestu Primošten.

Članak 3.
Obračun naknade vrši se mjesečno za:
- predsezonu (od 0l. travnja do 0l. lipnja)
- sezona (0l. lipnja do 0l.rujna)
- podsezona (0l. rujna do 0l. listopada)
- ostatak godine (od 0l. studenog do 3l. ožujka)

Članak 4.
Naknada za korištenje javne površine za

postavljanje štekata;
- za 1 m2 površine za predsezonu 15,00 kuna
- za 1 m2 površine za sezone 30,00 kuna
- za 1 m2 površine za podsezonu 15,00 kuna
- za ostatak godine 05,00 kuna
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Korisnik javne površine za korištenje javne
površine dužan  je naknadu plaćati prema
sklopljenom Ugovoru s Općinskim pogla-
varstvom.

Članak 5.
Naknada za postavljanje kioska:
- za 1 m2 zauzete površine je 50,00 kuna, za

podsezonu,  sezonu, podsezonu i ostatak godine.

Članak 6.
Naknada za korištenje javne površine u svrhu

prekopavanja i odlaganja građevinskog materijala
i ostalog materijala, te za postavljanje skela,
naplaćivat će se 01,00 kuna po 1 m2 zauzete javne
površine.

Članak 7.
Početna naknada za korištenje javne površine

u svrhu postavljanja naprava za ugostiteljske i
turističke djelatnosti na navedenim lokacijama
iznosi:

- Štand za prodaju suvenira
- ulica Mala Raduča - 3.000,00 kuna
- Štand za prodaju robe široke potrošnje osim

preh.prozivoda
- ulica Mala Raduča - 6.000,00 kuna
-Aparati za kokice - ulica Mala Raduča -

2.000,00 kuna
Velika Raduča - 2 . 000,00 kuna
Stara riva (Lepar) - 2.000,00 kuna
Trg Rudina - 3.000,00 kuna
- Aparat za kukuruz - Mala Raduča, Tržnica -

2.000,00 kuna
- Aparat za sladoled, škrinja za sladoled,

šećerna vuna - ulica Mala Raduča,Trg Rudina,
Tržnica, Trg Stjepana Radića - 2.000,00 kuna

- Aparat za palačinke - Mala Raduča - 3.000,00
kuna

-Vrtuljak za prodaju razglednica 1 m2 - Mala
Raduča,Rudina - 1.000,00 kn

- Štand za prodaju eteričnih ulja 1 m2 - Rudina
- 3.000,00 kuna

- Štand za oglašavanje izleta - Rudina - Riva,
Mala Raduča - Trg Stjepana Radića - 1.000,00

kuna
- Štand za prodaju oslikanih majica - Mala

Raduča - 1.000,00 kuna
- Štand za prodaju slika i izradu portreta - Mala

Raduča, Stara riva - 1.000,00 kuna
Ponude se podnose pismeno poštom u roku 8

dana od objave natječaja u tisku i na oglasnoj
ploči Općine Primošten, na adresu: Općina
Primošten - Poglavarstvo, Trg don Ive Šarića 2,
22 202 Primošten, s naznakom “Ponuda za
korištenje općinske površine”. Izabrani ponuditelj
će u roku 8 dana sklopiti ugovor o zakupu
općinske površine. Prilikom sklapanja ugovora
potrebno je unaprijed platiti izlicitiranu cijenu na
žiro račun Općine Primošten broj: 34600-630-
63, poziv na broj 21 5738 s naznakom: Sredstva
za korištenje općinske površine. Na natječaju ne
može sudjelovati osoba fizička ili pravna koja
nije podmirila svoja dugovanja prema Općini
Primošten. Prednost pod istim uvjetima imaju
invalidi Domovinskog rata, članovi uže obitelji
poginulog branitelja i hrvatski branitelji. Troškovi
komunalnog opremanja, komunalnih davanja i
čistoća lokacije padaju na teret korisnika.
Otvaranje ponuda vršiti će Komisija, a rezultati
će biti objavljeni na oglasnoj ploči Općine
Primošten.

Članak 8.
Ambulantna prodaja naplaćivat će se za

ostatak godine (od 01.10. do 01.05.) po 50,00
kuna, a zabranjeno je od 01.05. (osim 09. i 10.
svibnja) do 01.10. u mjestu Primošten.

Naplatu ambulantne prodaje na javnoj površini
vršit će komunalni redar, izdavanjem računa.

Članak 9.
Naknada za zakup javne površine, naplaćuje

se za cijelo vrijeme zakupa neovisno o tome da li
se ta površina u tom vremenu privremeno koristi
ili ne koristi ili je eventualno napuštena, kao i za
vrijeme zauzeća javne općinske površine bez
odobrenja uz pokretanje zakonskog postupka.

Članak 10.
Svako korištenje javne površine mora biti

odobreno od strane Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Primošten.

Članak 11.
Kontrolu korištenja javne površine, kao i

postavljanje bilo kakvih naprava, reklama,
stupića, lanaca, aparata ili bilo čega drugog,
obavlja komunalni redar.
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Članak 12.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti

Odluka o naknadama korištenja javnih površina
u svrhu postavljanja pokretnih naprava KLASA:
363 - 03/97-02/06 Ur.br. 2182/02-02/97-01 i
KLASA: 363-03/97-02/05 Ur.br. 2182/02-02/00-
01, od 23. lipnja 1997. godine.

Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu od l. lipnja 2000.

godine, a objavit će se u ”Službenom-vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 363-03/00-02/01
Ur.br. 2182/02-02/00-01
Primošten, 29. lipnja 2000.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Josip Luketa, v.r.

____________________

VIII.
OPĆINA ROGOZNICA

OPĆINSKO VIJEĆE

8
Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom

gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/
95 i 128/99) i članka 21. Statuta Općine
Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 14/97), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 18. sjednici, od 20. lipnja 2000.
godine, donosi

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Ovom odlukom propisuju se elementi za
naplaćivanje komunalne naknade na području
Općine Rogoznica:

a) Naselja u Općini Rogoznica u kojima se
naplaćuje komunalna naknada,

b) Područja zona u Općini Rogoznica,
c) Koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone,
d) Koeficijenti namjene (Kn) za poslovni

prostor i građevno zemljište koje služi u
svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

e) Nekretnine važne za Općinu Rogoznica koje
se u potpunosti ili djelomično oslobađaju
od plaćanja komunalne naknade i

f) Uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim
slučajevima može odobriti privremeno
oslobađanje od plaćanja komunalne
naknade.

II. TEMELJNE ODREDBE

a) Naselja u Općini Rogoznica u kojima se
naplaćuje komunalna naknada

Članak 2.
Komunalna naknada naplaćuje se u sljedećim

naseljima na području Općine Rogoznica:
Rogoznica - otok, Kopača, Lozica, Zečevo,

Podglavica, Podorljak, Sapina Doca, Dvornica,
Ražanj.

b) Područja zona u Općini Rogoznica

Članak 3.
U Općini Rogoznica određuju se ukupno dvije

zone za naplaćivanje komunalne naknade i to:
- 1. (prva) zona
- 2. (druga) zona

Članak 4.
U smislu članka 3. ove odluke:
1. (prva) zona obuhvaća naselja i dijelove

naselja:
Rogoznica - otok, Kopača, Lozica, Zečevo,
Stara Draga, Zečevo - Rtić, Podglavica -
Prodanjica, Zatoglav, Stupin, Čelina,
Dvornice, uvala Luka, Kanica, Ljoljinica,
Oštrička luka, Ražanj, Mezaroca, Ploča,
Varoš, Stivašnica.

2. (druga) zona obuhvaća naselja i dijelove
naselja koja nisu obuhvaćena 1. zonom:
Dvornice, Bućinovi, Dvornice donje,
gornje, Donji Modrič, Gornji Modrič,
Draga, Kose, Kraljevići, Kukurini, Runcini,
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Zaselo, Podorljak, Babićeva Doca,
Jarebinjak, Podglavica, Mocira, Kobiljak,
Krugljica, Muljargovi, Zečevo - selo.

c) Keficijent zona (Kz) za pojedine zone

Članak 5.
Koeficijent zona su:
- za 1. zonu : 1,00
- za 2. (drugu) zonu: 0,90

d) Koeficijenti namjene (kn) za poslovni
prostor i za građevno zemljište koje služi
u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti

Članak 6.
Za poslovni prostor i građevno zemljište koje

služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
koeficijent namjene se određuje kako slijedi:

1. Za poslovni prostor koji služi za proizvodne
djelatnosti,

1.1. Prerađivačka industrija - proizvodnja
hrane i pića, odjeće, proizvoda od gume i
plastike, prerada metala 4

1.2. Opskrba električnom energijom i vodom
3,8

1.3. Građevinarstvo, poljoprivreda, lov,
šumarstvo, ribarstvo 3,8

2. Za poslovni prostor koji služi za ostale
djelatnosti

2.1 Trgovinu, popravci predmeta za osobnu
uporabu i kućanstvo, ugostiteljske
djelatnosti, te djelatnosti financijskog
posredovanja, poslovanja nekretninama,
iznajmljivanja i poslovnih usluga,
frizerski saloni, trafike 5

2.2 Hoteli, moteli, odmarališta 3
2.3 Kampovi 2,5
2.4 Automehaničari, bravari, radionice 3
2.5 Marine 2,5
2.6 Pošte, telekomunikacije i banke 3
2.7 Liječničke ordinacije 5

3. Za građevno zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent
namjene se određuje u visini od 10%
koeficijenta namjene koji je određen za
poslovni prostor kojemu građevno

zemljište služi u obavljanju poslovne
djelatnosti.

Članak 7.
Utvrđuje se da, sukladno članku 20d. Zakona

o komunalnom gospodarstvu, koeficijent
namjene iznosi za:

1. stambeni prostor i prostor koji koriste
neprofitne organizacije 1,00

2. garažni prostor 1,00
3. neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05

e) Nekretnine važne za Općinu Rogoznica koje
se u potpunosti ili djelomično oslobađaju
od plaćanja komunalne naknade

Članak 8.
Pored nekretnina iz članka 19. stavka 6. točka

1. do 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a
uz uvjete iz točke 7. iste odredbe Zakona, zbog
važnosti za Općinu Rogoznica, u potpunosti se
oslobađaju od plaćanja naknade nekretnine koje
služe kulturnim i športskim djelatnostima, a u
potpunosti se financiraju iz Proračuna Općine
Rogoznica.

Članak 9.
Postupak za djelomično oslobađanje plaćanja

komunalne naknade pokreće obveznik plaćanja
komunalne naknade uz predočenje rješenja
nadležnog organa o prestanku djelatnosti u
odnosnom poslovnom prostoru.

f) Uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojednim
slučajevima može odobriti privremeno
oslobađanje od plaćanja komunalne
naknade

Članak 10.
Na zahtjev vlasnika odnosno korisnika

nekretnina, oni će se privremeno osloboditi od
plaćanja komunalne naknade uz uvjet, da:

- su korisnici socijalne skrbi (što dokazuju
posebnom ispravom)

Za slučajeve iz stavka 1. ovog članka
oslobađanje se daje na rok od jedne godine.

III. ZAVRŠNE ODREDBE
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Članak 11.
O vrijednosti boda, sukladno članku 20b.

Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općinsko
vijeće donosi odluku.

Članak 12.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti

Odluka o komunalnoj naknadi (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 3/99).

Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od

dana objave u ”Službenom-vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

KLASA: 363-03/00-01/01
Ur.br. 2182/12-01/00-01
Rogoznica, 20. lipnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

PREDSJEDNIK
Ante Karabatić, v.r.

____________________

9
Na temelju članka 20b. Zakona o komunalnom

gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/
95 i 128/99), Općinsko vijeće Općine Rogoznica,
na 18. sjednici, od 20. lipnja 2000. godine, donosi

ODLUKU
o vrijednosti boda za obračun komunalne

naknade

Članak 1.
Vrijednost boda (B) za obračun naknade za

2000. godinu iznosi 0,24 kuna i ta vrijednost
jednaka je visini komnalne naknade po m2
korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni
Općine Rogoznica.

Članak 2.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti

Odluka o visini komunalne naknade, KLASA:

363-02/97-02/01, Ur.br. 2182/12-02/97-01, od 04.
srpnja 1997. godine.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od

dana objave u ”Službenom-vjesniku Šibensko-
kninske županije”, a primjenjivat će se od 01.
srpnja 2000. godine.

KLASA: 363-03/00-01/2
Ur.br. 2182/12-01/00-01
Rogoznica, 20. lipnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

PREDSJEDNIK
Ante Karabatić, v.r.

____________________

10
Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o

ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine”, broj
48/95, 20/97, 46/97 - pročišćeni tekst i 68/98) i
članka 21. Statuta Općine Rgoznica (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 14/97),
Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 18.
sjednici, od 20. lipnja 2000. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj

djelatnosti

Članak 1.
U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 8/97) u članku 2. točkama 3. i 4. riječi: “od
07,00 do 01,00” zamjenjuju se riječima: “od
07,00 do 03,00”.

Članak 2.
U članku 3. riječi: “u 01,00 sati” zamjenjuju

se riječima: “u 03,00 sati”.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
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a objavit će se u ”Službenom-vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

KLASA: 335-01/00-01/1
Ur.br. 2182/12-01/00-01
Rogoznica, 20. lipnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

PREDSJEDNIK
Ante Karabatić, v.r.

____________________

11
Na temelju članka 13a. stavak 3. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine”,
broj 36/95, 70/97 i 128/99) i članka 5. Odluke o
obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,
Klasa: 363-05/00-01/2, Ur. broj: 2182/12-01/00-
01, od 23. svibnja 2000. godine i članka 21.
Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 14/97),
Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 18.
sjednici, od 20. lipnja 2000. godine, donosi

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih

poslova upravljanja i održavanja objekata i
uređaja javne rasvjete na području Općine

Rogoznica

Članak 1.
Ovom odlukom, poduzeću “Marzes” d.o.o.

Rogoznica, Obala K. Domagoja 50, se povjerava
obavljanje komunalnih poslova upravljanja i
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za
rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje
prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta na
cjelokupnom području Općine Rogoznica.

Članak 2.
Obavljanje komunalnih poslova iz čl. 1. ove

odluke, povjerit će se temeljem pisanog ugovora,
na rok od dvije godine.

Članak 3.
Po donošenju ove odluke, Općinsko

poglavarstvo i “Marzes” d.o.o. Rogoznica,
zaključit će ugovor o povjeravanju obavljanja
komunalnih poslova na upravljanju i održavanju
objekata i uređaja javne rasvjete na području
Općine Rogoznica, kojim ugovorom će biti
regulirana međusobna prava i obveze obiju
ugovornih strana.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

a objavit će se u ”Službenom-vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

KLASA: 363-05/00-01/3
Ur.br. 2182/12-01/00-01
Rogoznica, 20. lipnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

PREDSJEDNIK
Ante Karabatić, v.r.

Izdavač: Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića  I, broj 2.
Uređuje: Dane Maretić, dipl. iur.

Tisak: Tiskara Kačić d.d. - Šibenik

____________________
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