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I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

13
Na temelju članka 16. Statuta Šibensko-

kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/97) i članka
14. Odluke o nagradama i priznanjima Šibensko-
kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 6/00 i 12/00), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 24.
sjednici, od 18. travnja 2001. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli nagrada i priznanja

Šibensko-kninske županije za 2001. godinu

I.

A). Nagrada Šibensko-kninske županije
dodjeljuje se:

1. Ligi za borbu protiv raka Šibensko-kninske
županije

(zbog dugogodišnjeg humanitarnog rada, te
posebice preventivnog djelovanja i zdravstvenog
prosvjećivanja građana).

B). Grb Šibensko-kninske županije
dodjeljuje se:

1. msgr.  ANTI IVASU, šibenskom biskupu
(zbog velikih osobnih zasluga na kulturnom,

duhovnom i vjerskom polju).

2. piscu IVI BREŠANU, prof.
(zbog izuzetnog doprinosa za dugogodišnje

umjetničko djelovanje kao velikana hrvatske
književnosti, dramskog pisca, autora filmskih
scenarija, noveliste, romansijera, kao i osobnog
doprinosa ostvarivanju programa Međunarodnog
dječjeg festivala i očuvanju ansambla Šibenskog
kazališta).

3. dr. VESNI GIRARDI JURKIĆ
(zbog dugogodišnje suradnje s kulturnim

institucijama s područja Šibensko-kninske
županije, te osobnog doprinosa za uvrštavanje
šibenske Katedrale Sv. Jakova i stare gradske
jezgre na svjetsku listu UNESCO-a).

4. glazbeniku MAKSIMU MRVICI
(zbog velikog uspjeha na glazbenom polju, te

sudjelovanja na brojnim pijanističkim
natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu).

5. akademiku ANTI VULINU
(zbog toga što je najveći dio svog

arhitektonskog stvaralaštva posvetio Šibeniku,
gdje su i nastala njegova najznačajnija izvedena
djela).

C). Plaketa Šibensko-kninske županije
dodjeljuje se:

1. KLAPI ŠIBENIK Šibenik
(zbog dugogodišnjeg doprinosa u razvoju

glazbene kulture kroz izvedbu izvornih
dalmatinskih pjesama i šansona).

2. Hrvatskom planinarskom društvu
“KAMENAR” - Šibenik

(zbog dugogodišnjeg doprinosa, unapređenju
i razvoju planinarstva na području Šibensko-
kninske županije).

3. KNINSKOM MUZEJU-Knin
(zbog ostvarenih rezultata na skupljanju i

zaštiti kulturne baštine kninskog kraja).

4. Osnovnoj glazbenoj školi “KRSTO ODAK”
- Drniš

(zbog dugogodišnjeg doprinosa unapređenju
i razvoju glazbene kulture na području Drniša i
Šibensko-kninske županije).

5. Veslačkom klubu “KRKA”- Šibenik
(zbog dugogodišnje tradicije u razvoju

veslačkog športa).

6. Galeriji Sv. Krševana - Šibenik
(zbog doprinosa u razvoju likovne kulture).

7. Obrtničkoj komori Šibensko-kninske
županije

(zbog uspješnog rada u promicanju obrtništva,
a posebice rada Ceha ugostitelja i turističkih
djelatnika u promicanju vrijednosti Šibensko-
kninske županije).

8. Omladinskom košarkaškom klubu
“DRAŽEN PETROVIĆ”- Šibenik (za uspješnu
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organizaciju, promidžbu i rezultate mlađih
uzrasta u košarkaškom športu).

D). Počasnim građaninom Šibensko-
kninske županije proglašava se:

l. gosp. HANS GEORG KLUGE landrat
(župan) Okruga Herford u Njemačkoj

(zbog svog političkog i osobnog djelovanja i
značajnog doprinosa u promicanju i ugledu
Šibensko-kninske županije, ostvarenja i razvoja
međusobnih gospodarskih, društvenih i kulturnih
odnosa između dviju županija, te
tridesetpetogodišnje tradicije prijateljstva i
suradnje dviju županija).

II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

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

Klasa: 061-01/01-01/1
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

14
Na temelju članka 62. i 63. 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 24. sjednici, od 18. travnja 2001.
godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u

uvali Peleš

I.
Ovom odlukom Županijska skupština

Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu:

davatelj koncesije), na temelju nalaza i mišljenja
Stručnog tijela za ocjenu koncesije na
pomorskom dobru, dodjeljuje trgovačkom
društvu “Klismar” d.o.o. Split (u daljnjem tekstu:
ovlaštenik koncesije), koncesiju za gospodarsko
korištenje pomorskog dobra na dijelu morskog
akvatorija u uvali Peleš, k.o. Rogoznica.

II.
Pomorsko dobro koje je predmet ove odluke

sačinjava morski akvatorij površine 2.520 m2, u
uvali Peleš, k.o. Rogoznica a sve kako je ucrtano
i označeno na kopiji katastarskog plana, list broj
5, u mjerilu 1:2904, koji je sastavni dio ove
odluke.

III.
Na pomorskom dobru iz prethodne točke

koncesija se daje u svrhu postavljanja naprava
za obavljanje djelatnosti uzgoja ribe.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski
koristiti pomorsko dobro na način i u skladu s
ovom odlukom i s važećim zakonima i
podzakonskim aktima Republike Hrvatske, a na
način koji će osigurati najveću moguću zaštitu
okoliša.

IV.
Koncesija iz točke I. ove odluke daje se na

rok od 4 godine od dana sklapanja ugovora o
koncesiji.

Koncesija prestaje u slučaju da se u roku iz
stavka 1. ove točke donese prostorni plan prema
kojem bi djelatnost za koju je dodijeljena
koncesija bila u suprotnosti s namjenom
predmetne površine, odnosno u roku od 30 dana
od dana izvršnosti građevne dozvole kojom se
dozvoljava zahvat u prostoru koji je u suprotnosti
s namjenom predmetne lokacije.

V.
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.

VI.
Ovlaštenik koncesije dužan je podnijeti

zahtjev za lokacijsku dozvolu s potpunom
dokumentacijom, u roku od 30 dana od dostave
ove odluke.
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Ovlaštenik koncesije je dužan u roku od 30
dana od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole
zaključiti ugovor o koncesiji.

U slučaju da ovlaštenik koncesije na poštuje
rokove iz stavka 1. i 2. ove točke gubi sva prava
određena ovom odlukom.

VII.
Ovlaštenik koncesije je dužan davatelju

koncesije plaćati godišnju naknadu za koncesiju.
Godišnja naknada, koju ovlaštenik koncesije

plaća za koncesiju, određuje se u iznosu od 2,00
kn/m2 koncesionirane površine, uz primjenu
valutne klauzule.

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

VIII.
Ovlaštenik koncesije nema pravo koncesiju iz

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

IX.
Ovlaštenik koncesije je dužan u roku od dvije

godine ishodovati rješenje kojim se daje
odobrenje za predmetni zahvat, a sukladno članku
30. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”,
broj 82/94 i 128/99).

Koncesija prestaje u slučaju da se rješenjem
uskraćuje odobrenje za predmetni zahvat ili se
ne poštuje rok iz stavka l. ove točke.

X.
Ako ovlaštenik koncesije koristi pomorsko

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

XI.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije

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

XII.
Ovlaštenik koncesije je obvezan o svom trošku

dati suglasnost da davatelj koncesije može
neposredno tražiti prisilno izvršenje, radi
ostvarenja naplate naknade iz točke VII. ove

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

XIII.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani za ovu

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

XIV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

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

Klasa: 934-01/01-01/5
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

15
Na temelju članka 62. i 63. 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 24. sjednici, od 18. travnja 2001.
godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru na

lokalitetu jugoistočno od uvale Prosika

I.
Ovom odlukom Županijska skupština

Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu:
davatelj koncesije), na temelju nalaza i mišljenja
Stručnog tijela za ocjenu koncesije na
pomorskom dobru, dodjeljuje Tomi Eraku vl.
obrta MARI KULTURA, Murter, (u daljnjem
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tekstu: ovlaštenik koncesije), koncesiju za
gospodarsko korištenje pomorskog dobra na
dijelu morskog akvatorija na lokalitetu
jugoistočno od uvale Prosika.

II.
Pomorsko dobro koje je predmet ove odluke

sačinjava morski akvatorij površine 2.200 m2, na
lokalitetu jugoistočno od uvale Prosika, k.o.
Murter-Betina, a sve kako je ucrtano i označeno
na presliku Osnovne državne karte Sekcija Tisno,
list 13, u mjerilu 1:5000, koji je sastavni dio ove
odluke.

III.
Na pomorskom dobru iz prethodne točke

koncesija se daje u svrhu postavljanja naprava
za obavljanje djelatnosti uzgoja školjkaša.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski
koristiti pomorsko dobro na način i u skladu s
ovom odlukom i s važećim zakonima i
podzakonskim aktima Republike Hrvatske, a na
način koji će osigurati najveću moguću zaštitu
okoliša.

IV.
Koncesija iz točke I. ove odluke daje se na

rok od 4 godine od dana sklapanja ugovora o
koncesiji.

Koncesija prestaje u slučaju da se u roku iz
stavka 1. ove točke donese prostorni plan prema
kojem bi djelatnost za koju je dodijeljena
koncesija bila u suprotnosti s namjenom
predmetne površine, odnosno u roku od 30 dana
od dana izvršnosti građevne dozvole kojom se
dozvoljava zahvat u prostoru koji je u suprotnosti
s namjenom predmetne lokacije.

V.
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.

VI.
Ovlaštenik koncesije dužan je podnijeti

zahtjev za lokacijsku dozvolu s potpunom
dokumentacijom, u roku od 30 dana od dostave
ove odluke.

Ovlaštenik koncesije je dužan u roku od 30
dana od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole
zaključiti ugovor o koncesiji.

U slučaju da ovlaštenik koncesije na poštuje
rokove iz stavka 1. i 2. ove točke gubi sva prava
određena ovom odlukom.

VII.
Ovlaštenik koncesije je dužan davatelju

koncesije plaćati godišnju naknadu za koncesiju.
Godišnja naknada, koju ovlaštenik koncesije

plaća za koncesiju, određuje se u iznosu od 2,00
kn (dvije kune) po m2 koncesionirane površine,
uz primjenu valutne klauzule.

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

VIII.
Ovlaštenik koncesije nema pravo koncesiju iz

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

IX.
Ovlaštenik koncesije je dužan naprave za

uzgoj školjkaša postaviti u roku od jedne godine
od zaključenja ugovora o koncesiji.

X.
Ako ovlaštenik koncesije koristi pomorsko

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

XI.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije

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

XII.
Ovlaštenik koncesije je obvezan o svom trošku

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

XIII.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani za ovu
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odluku ne riješe sporazumno spor će rješavati
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

XIV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

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

Klasa: 934-01/01-01/6
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

16
Na temelju članka 62. i 63. 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 24. sjednici, od 18. travnja 2001.
godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u

južnom dijelu uvale Strmica u Prokljanskom
tjesnacu

I.
Ovom odlukom Županijska skupština

Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu:
davatelj koncesije), na temelju nalaza i mišljenja
Stručnog tijela za ocjenu koncesije na
pomorskom dobru, trgovačkom društvu
CONVENTO ALBAMARIS d.o.o. Tkon (u
daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije), koncesiju
za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na
dijelu morskog akvatorija u južnom dijelu uvale
Strmica u Prokljanskom tjesnacu.

II.
Pomorsko dobro koje je predmet ove odluke

sačinjava morski akvatorij površine 3.500 m2, u

južnom dijelu uvale Strmica u Prokljanskom
tjesnacu, k.o. Crnica, a sve kako je ucrtano i
označeno na presliku Osnovne državne karte
sekcija Skradin list 31 u mjerilu 1:5000, koja je
sastavni dio ove odluke.

III.
Na pomorskom dobru iz prethodne točke

koncesija se daje u svrhu postavljanja naprava
za obavljanje djelatnosti uzgoja ribe i školjkaša.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski
koristiti pomorsko dobro na način i u skladu s
ovom odlukom i s važećim zakonima i
podzakonskim aktima Republike Hrvatske, a na
način koji će osigurati najveću moguću zaštitu
okoliša.

IV.
Koncesija iz točke I. ove odluke daje se na

rok od 4 godine od dana sklapanja ugovora o
koncesiji.

Koncesija prestaje u slučaju da se u roku iz
stavka 1. ove točke donese prostorni plan prema
kojem bi djelatnost za koju je dodijeljena
koncesija bila u suprotnosti s namjenom
predmetne površine, odnosno u roku od 30 dana
od dana izvršnosti građevne dozvole kojom se
dozvoljava zahvat u prostoru koji je u suprotnosti
s namjenom predmetne lokacije.

V.
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.

VI.
Ovlaštenik koncesije dužan je podnijeti

zahtjev za lokacijsku dozvolu s potpunom
dokumentacijom, u roku od 30 dana od dostave
ove odluke.

Ovlaštenik koncesije je dužan u roku od 30
dana od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole
zaključiti ugovor o koncesiji.

U slučaju da ovlaštenik koncesije na poštuje
rokove iz stavka 1. i 2. ove točke gubi sva prava
određena ovom odlukom.

VII.
Ovlaštenik koncesije je dužan davatelju
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koncesije plaćati godišnju naknadu za koncesiju.
Godišnja naknada, koju ovlaštenik koncesije

plaća za koncesiju, određuje se u iznosu od 2,00
kn/m2 koncesionirane površine, uz primjenu
valutne klauzule.

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

Ovlaštenik koncesije je dužan sudjelovati u
podmirenju troškova izrade studije utjecaja na
okoliš u iznosu do 3,00 kn/mz koncesionirane
površine, a temeljem posebne odluke
Županijskog poglavarstva.

VIII.
Ovlaštenik koncesije nema pravo koncesiju iz

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

IX.
Ovlaštenik koncesije je dužan naprave za

uzgoj ribe i školjkaša postaviti u roku od jedne
godine od zaključenja ugovora o koncesiji.

X.
Ako ovlaštenik koncesije koristi pomorsko

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

XI.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije

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

XII.
Ovlaštenik koncesije je obvezan o svom trošku

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

XIII.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani za ovu

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

XIV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

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

Klasa: 934-01/01-01/7
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

17
Na temelju članka 62. i 63. 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 24. sjednici, od 18. travnja 2001.
godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru

sjeverozapadno od otoka Borovnik

I.
Ovom odlukom Županijska skupština

Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu:
davatelj koncesije), na temelju nalaza i mišljenja
Stručnog tijela za ocjenu koncesije na
pomorskom dobru, dodjeljuje trgovačkom
društvu JADRAN-TUNA d.o.o. Turanj (u
daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije), koncesiju
za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na
dijelu morskog akvatorija sjeverozapadno od
otoka Borovnik, k.o. Sali-Kornati.

II.
Pomorsko dobro koje je predmet ove odluke

sačinjava morski akvatorij površine 30.000 m2,
sjeverozapadno od otoka Borovnik, a sve kako
je ucrtano i označeno na geodetskoj podlozi u
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mjerilu 1:25000, koja je sastavni dio ove odluke.

III.
Na pomorskom dobru iz prethodne točke

koncesija se daje u svrhu postavljanja naprava
za uzgoj tuna, kapaciteta 48 tona.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski
koristiti pomorsko dobro na način i u skladu s
ovom odlukom i s važećim zakonima i
podzakonskim aktima Republike Hrvatske, a na
način koji će osigurati najveću moguću zaštitu
okoliša.

IV.
Koncesija iz točke I. ove odluke daje se na

rok od 4 godine od dana sklapanja ugovora o
koncesiji.

Koncesija prestaje u slučaju da se u roku iz
stavka l. ove točke donese prostorni plan prema
kojem bi djelatnost za koju je dodijeljena
koncesija bila u suprotnosti s namjenom
predmetne površine, odnosno u roku od 30 dana
od dana izvršnosti građevne dozvole kojom se
dozvoljava zahvat u prostoru koji je u suprotnosti
s namjenom predmetne lokacije.

V.
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.

VI.
Ovlaštenik koncesije dužan je podnijeti

zahtjev za lokacijsku dozvolu s potpunom
dokumentacijom, u roku od 30 dana od dostave
ove odluke.

Ovlaštenik koncesije je dužan u roku od 30
dana od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole
zaključiti ugovor o koncesiji.

U slučaju da ovlaštenik koncesije na poštuje
rokove iz stavka l. i 2. ove točke gubi sva prava
određena ovom odlukom.

VII.
Ovlaštenik koncesije je dužan davatelju

koncesije plaćati godišnju naknadu za koncesiju.
Godišnja naknada, koju ovlaštenik koncesije

plaća za koncesiju, određuje se u iznosu od 2,00

kn/m2 koncesionirane površine, uz primjenu
valutne klauzule.

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

VIII.
Ovlaštenik koncesije nema pravo koncesiju iz

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

IX.
Ovlaštenik koncesije je dužan naprave za

uzgoj tuna postaviti u roku od jedne godine od
sklapanja ugovora o koncesiji.

X.
Ovlaštenik koncesije je dužan u roku od dvije

godine ishodovati rješenje kojim se daje
odobrenje za predmetni zahvat, a sukladno članku
30. Zakona o zaštiti okoliša (‘Narodne novine”,
broj 82/94 i 128/99).

Koncesija prestaje u slučaju da se rješenjem
uskraćuje odobrenje za predmetni zahvat ili se
ne poštuje rok iz stavka 1. ove točke.

XI.
Ako ovlaštenik koncesije koristi pomorsko

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

XII.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije

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

XIII.
Ovlaštenik koncesije je obvezan o svom trošku

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

XIV.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani za ovu
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odluku ne riješe sporazumno spor će rješavati
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

XV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

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

Klasa: 934-01/01-01/8
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

18
Na temelju članka 62. i 63. 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 24. sjednici, od 18. travnja 2001.
godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru na

lokalitetu zapadno od obalnog svjetla
Magaretuša u Prokljanskom tjesnacu

I.
Ovom odlukom Županijska skupština

Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu:
davatelj koncesije), na temelju nalaza i mišljenja
Stručnog tijela za ocjenu koncesije na
pomorskom dobru, dodjeljuje Eugenu Mišuliću
vl. obrta PLAVI morski ribolov, Šibenik, Bilice-
Stubalj (u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije),
koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog
dobra na dijelu morskog akvatorija na lokalitetu
zapadno od obalnog svjetla Magaretuša u
Prokljanskom tjesnacu.

II.
Pomorsko dobro koje je predmet ove odluke

sačinjava morski akvatorij površine 2.500 m2,
na lokalitetu zapadno od obalnog svjetla
Magaretuša u Prokljanskom tjesnacu, k.o. Crnica,
a sve kako je ucrtano i označeno na presliku
Osnovne državne karte sekcija Skradin list 31 u
mjerilu 1:5000, koja je sastavni dio ove odluke.

III.
Na pomorskom dobru iz prethodne točke

koncesija se daje u svrhu postavljanja naprava
za obavljanje djelatnosti uzgoja ribe.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski
koristiti pomorsko dobro na način i u skladu s
ovom odlukom i s važećim zakonima i
podzakonskim aktima Republike Hrvatske, a na
način koji će osigurati najveću moguću zaštitu
okoliša.

IV.
Koncesija iz točke I. ove odluke daje se na

rok od 4 godine od dana sklapanja ugovora o
koncesiji.

Koncesija prestaje u slučaju da se u roku iz
stavka l. ove točke donese prostorni plan prema
kojem bi djelatnost za koju je dodijeljena
koncesija bila u suprotnosti s namjenom
predmetne površine, odnosno u roku od 30 dana
od dana izvršnosti građevne dozvole kojom se
dozvoljava zahvat u prostoru koji je u suprotnosti
s namjenom predmetne lokacije.

V.
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.

VI.
Ovlaštenik koncesije dužan je podnijeti

zahtjev za lokacijsku dozvolu s potpunom
dokumentacijom, u roku od 30 dana od dostave
ove odluke.

Ovlaštenik koncesije je dužan u roku od 30
dana od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole
zaključiti ugovor o koncesiji.

U slučaju da ovlaštenik koncesije na poštuje
rokove iz stavka 1. i 2. ove točke gubi sva prava
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određena ovom odlukom.

VII.
Ovlaštenik koncesije je dužan davatelju

koncesije plaćati godišnju naknadu za koncesiju.
Godišnja naknada, koju ovlaštenik koncesije

plaća za koncesiju, određuje se u iznosu od 2,00
kn/m2 koncesionirane površine, uz primjenu
valutne klauzule.

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

Ovlaštenik koncesije je dužan sudjelovati u
podmirenju troškova izrade studije utjecaja na
okoliš u iznosu do 3,00 kn/m2 koncesionirane
površine, a temeljem posebne odluke
Županijskog poglavarstva.

VIII.
Ovlaštenik koncesije nema pravo koncesiju iz

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

IX.
Ovlaštenik koncesije je dužan naprave za

uzgoj ribe postaviti u roku od jedne godine od
zaključenja ugovora o koncesiji.

X.
Ako ovlaštenik koncesije koristi pomorsko

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

XI.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije

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

XII.
Ovlaštenik koncesije je obvezan o svom trošku

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

XIII.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani za ovu

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

XIV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

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

Klasa: 934-01/01-01/9
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

19
Na temelju članka 62. i 63. 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 24. sjednici, od 18. travnja 2001.
godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru na

lokalitetu jugoistočno od rta Arasovo u
potopljenom ušću rijeke Krke

I.
Ovom odlukom Županijska skupština

Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu:
davatelj koncesije), na temelju nalaza i mišljenja
Stručnog tijela za ocjenu koncesije na
pomorskom dobru, dodjeljuje Dušku Gulinu vl.
obrta MANGA, Šibenik (u daljnjem tekstu:
ovlaštenik koncesije), koncesiju za gospodarsko
korištenje pomorskog dobra na dijelu morskog
akvatorija na lokalitetu jugoistočno od rta
Arasovo u potopljenom ušću rijeke Krke.
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II.
Pomorsko dobro koje je predmet ove odluke

sačinjava morski akvatorij površine 2.500 m2,
na lokalitetu jugoistočno od rta Arasovo u
potopljenom ušću rijeke Krke, k.o. Zaton, a sve
kako je ucrtano i označeno na presliku Osnovne
državne karte Sekcija Šibenik, list 2, u mjerilu
1:5000, koji je sastavni dio ove odluke.

III.
Na pomorskom dobru iz prethodne točke

koncesija se daje u svrhu postavljanja naprava
za obavljanje djelatnosti uzgoja školjkaša.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski
koristiti pomorsko dobro na način i u skladu s
ovom odlukom i s važećim zakonima i
podzakonskim aktima Republike Hrvatske, a na
način koji će osigurati najveću moguću zaštitu
okoliša.

IV.
Koncesija iz točke I. ove odluke daje se na

rok od 4 godine od dana sklapanja ugovora o
koncesiji.

Koncesija prestaje u slučaju da se u roku iz
stavka l. ove točke donese prostorni plan prema
kojem bi djelatnost za koju je dodijeljena
koncesija bila u suprotnosti s namjenom
predmetne površine, odnosno u roku od 30 dana
od dana izvršnosti građevne dozvole kojom se
dozvoljava zahvat u prostoru koji je u suprotnosti
s namjenom predmetne lokacije.

V.
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.

VI.
Ovlaštenik koncesije dužan je podnijeti

zahtjev za lokacijsku dozvolu s potpunom
dokumentacijom, u roku od 30 dana od dostave
ove odluke.

Ovlaštenik koncesije je dužan u roku od 30
dana od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole
zaključiti ugovor o koncesiji.

U slučaju da ovlaštenik koncesije na poštuje
rokove iz stavka 1. i 2. ove točke gubi sva prava

određena ovom odlukom.

VII.
Ovlaštenik koncesije je dužan davatelju

koncesije plaćati godišnju naknadu za koncesiju.
Godišnja naknada, koju ovlaštenik koncesije

plaća za koncesiju, određuje se u iznosu od 2,00
kn (dvije kune) po m2 koncesionirane površine,
uz primjenu valutne klauzule.

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

Ovlaštenik koncesije dužan je sudjelovati u
podmirenju troškova izrade studije utjecaja na
okoliš u iznosu do 3,00 kn/m2 koncesionirane
površine, a temeljem posebne odluke
Županijskog poglavarstva.

VIII.
Ovlaštenik koncesije nema pravo koncesiju iz

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

IX.
Ovlaštenik koncesije je dužan naprave za

uzgoj školjkaša postaviti u roku od jedne godine
od zaključenja ugovora o koncesiji.

X.
Ako ovlaštenik koncesije koristi pomorsko

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

XI.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije

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

XII.
Ovlaštenik koncesije je obvezan o svom trošku

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

XIII.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani za ovu
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odluku ne riješe sporazumno spor će rješavati
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

XIV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

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

Klasa: 934-01/01-01/10
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

20
Na temelju članka 62. i 63. Pomorskog

zakonika (“Narodne novine”, broj 17/94, 74/94 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 24. sjednici, od 18. travnja 2001.
godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u

uvali Strmica u Prokljanskom tjesnacu

I.
Ovom odlukom Županijska skupština

Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu:
davatelj koncesije), na temelju nalaza i mišljenja
Stručnog tijela za ocjenu koncesije na
pomorskom dobru, dodjeljuje trgovačkom
društvu “Mytilus” d.o.o. Šibenik (u daljnjem
tekstu: ovlaštenik koncesije), koncesiju za
gospodarsko korištenje pomorskog dobra na
dijelu morskog akvatorija u uvali Strmica u
Prokljanskom tjesnacu.

II.
Pomorsko dobro koje je predmet ove odluke

sačinjava morski akvatorij površine 3.150 m2, u
uvali Strmica u Prokljanskom tjesnacu, k.o.
Crnica, a sve kako je ucrtano i označeno na
presliku osnovne državne karte Sekcija Skradin
31 u mjerilu 1:5000, koji je sastavni dio ove
odluke.

III.
Na pomorskom dobru iz prethodne točke

koncesija se daje u svrhu postavljanja naprava
za obavljanje djelatnosti uzgoja školjkaša.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski
koristiti pomorsko dobro na način i u skladu s
ovom odlukom i s važećim zakonima i
podzakonskim aktima Republike Hrvatske, a na
način koji će osigurati najveću moguću zaštitu
okoliša.

IV.
Koncesija iz točke 1. ove odluke daje se na

rok od 4 godine od dana sklapanja ugovora o
koncesiji.

Koncesija prestaje u slučaju da se u roku iz
stavka l. ove točke donese prostorni plan prema
kojem bi djelatnost za koju je dodijeljena
koncesija bila u suprotnosti s namjenom
predmetne površine, odnosno u roku od 30 dana
od dana izvršnosti građevne dozvole kojom se
dozvoljava zahvat u prostoru koji je u suprotnosti
s namjenom predmetne lokacije.

V.
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.

VI.
Ovlaštenik koncesije dužan je podnijeti

zahtjev za lokacijsku dozvolu  s potpunom
dokumentacijom, u roku od 30 dana od dostave
ove odluke.

Ovlaštenik koncesije je dužan u roku od 30
dana od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole
zaključiti ugovor o koncesiji.

U slučaju da ovlaštenik koncesije na poštuje
rokove iz stavka 1. i 2. ove točke gubi sva prava
određena ovom odlukom.
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VII.
Ovlaštenik koncesije je dužan davatelju

koncesije plaćati godišnju naknadu za koncesiju.
Godišnja naknada, koju ovlaštenik koncesije

plaća za koncesiju, određuje se u iznosu od 2,00
kn (dvije kune) po m2 koncesionirane površine,
uz primjenu valutne klauzule.

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

VIII.
Ovlaštenik koncesije nema pravo koncesiju iz

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

IX.
Ovlaštenik koncesije je dužan naprave za

uzgoj školjkaša postaviti u roku od jedne godine
od zaključenja ugovora o koncesiji.

X.
Ako ovlaštenik koncesije koristi pomorsko

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

XI.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije

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

XII.
Ovlaštenik koncesije je obvezan o svom trošku

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

XIII.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani za ovu

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

XIV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

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

Klasa: 934-01/01-01/11
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

21
Na temelju članka 62. stavak 1. Pomorskog

zakonika (“Narodne novine”, broj 17/94, 74/94 i
43/96), članka 16. stavak 1. točke 25. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/
97) i Suglasnosti Ministarstva pomorstva,
prometa i veza Kl.: 342-01/01-01/139, od 19.
veljače 2001. godine, Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 24. sjednici, od
18. travnja 2001. godine, donosi

ODLUKU
o koncesiji pomorskog dobra na predjelu

“nove uljare” u Murteru

I.
Ovom odlukom Županijska skupština

Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu:
davatelj koncesije), na temelju nalaza i mišljenja
Stručnog tijela za ocjenu koncesije na
pomorskom dobru, dodjeljuje trgovačkom
društvu “Murterska uljara” d.o.o. Murter (u
daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije), ovlaštenje
za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na
predjelu “nove uljare” na području Butina u
Murteru.

II.
Pomorsko dobro koje je predmet ove odluke

sačinjava nasip koji se sastoji od čest. zgr. 907
površine 1130 m2 u naravi postojeći objekt ( nova
uljara) i dijela čest. zem. 23536 površine 710 m2
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u naravi uređeno zemljište sjeverozapadno od
objekta sve k.o. Murter-Betina, ukupno zauzete
površine 1840 m2 u Murteru, a sve sukladno
geodetskom elaboratu za korištenje pomorskog
dobra Klasa: 936-06/99-01/300, od 3. veljače
2000. godine.

Geodetski elaborat u mjerilu 1:1000 sastavni
je dio ove odluke, a ne objavljuje se u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

III.
Koncesija se dodjeljuje u svrhu gospodarskog

korištenja postojećeg objekta s pripadajućim
uređenim zemljištem iz točke II stavak 1. ove
odluke, a za proizvodno-prerađivačku i trgovačku
namjenu, a sve sukladno dokumentima
prostornog uređenja.

Ovlaštenik koncesije je dužan postojeći objekt
s pripadajućim zemljištem održavati pažnjom
dobrog gospodara, a naknade i troškove u svezi
korištenja istog uredno plaćati.

Ovlaštenik koncesije je dužan za svaku novu
gradnju ili rekonstrukciju ishoditi suglasnost
davatelja koncesije i lokacijsku dozvolu ukoliko
ne postoji detaljni plan uređenja prostora, te
građevnu dozvolu nadležnog tijela.

IV.
Ovlaštenik koncesije je dužan koristiti

pomorsko dobro u skladu s važećim zakonima i
podzakonskim aktima iz područja zaštite okoliša
te, građevnom i uporabnom dozvolom i to na
način koji će osigurati najveću moguću zaštitu
okoliša.

V.
Koncesija iz točke I. ove odluke dodjeljuje se

na vremensko razdoblje od 10 godina, računajući
od dana sklapanja u Ugovora o koncesiji
pomorskog dobra.

VI.
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.

VII.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u

točki II. stavak 1. ove odluke ovlaštenik koncesije
je obvezan uredno plaćati davatelju koncesije
godišnju naknadu u iznosu od 32,00 kn/m2
zauzete površine pomorskog dobra.

Način i rokovi plaćanja naknade za koncesiju
utvrdit će se Ugovorom o koncesiji pomorskog
dobra.

VIII.
Ovlaštenik koncesije nema pravo koncesiju iz

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

IX.
Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti,

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

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

X.
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.

XI.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije

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

XII.
Ovlaštenik koncesije je obvezan o svom trošku

dati suglasnost da davatelj koncesije može
neposredno tražiti prisilno izvršenje, radi
ostvarenja naplate naknade za koncesiju iz točke
VII stavak 1. ove odluke, kao i radi preuzimanja
posjeda na predmetnu koncesiju nakon isteka
Ugovora o koncesiji, te nakon prestanka,
oduzimanja ili opoziva koncesije.

XIII.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani uz ovu

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

XIV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

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

Klasa: 934-01/01-01/12
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

22
Na temelju članka 62. stavak 1. Pomorskog

zakonika (“Narodne novine”, broj 17/94, 74/94 i
43/96), članka 16. stavak 1. točke 25. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/
97) i Suglasnosti Ministarstva pomorstva,
prometa i veza Kl.: 342-01/01-01/67, od 13.
travnja 2001. godine, Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 24. sjednici, od
18. travnja 2001. godine, donosi

ODLUKU
o koncesiji pomorskog dobra u svrhu

izgradnje i korištenja dijela kanalizacijskog
kolektora Rogoznice

I.
Ovom odlukom Županijska skupština

Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu:
davatelj koncesije), na temelju nalaza i mišljenja
Stručnog tijela za ocjenu koncesije na
pomorskom dobru, dodjeljuje trgovačkom
društvu “Vodovod i odvodnja” d.o.o. Šibenik (u
daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije), ovlaštenje
za izgradnju i korištenje dijela kanalizacijskog
kolektora Rogoznice.

II.
Pomorsko dobro koje je predmet ove odluke

sačinjava trasa od pozicije sjeverozapadno od
Debelog rta na čest. zem. 806 k.o. Rogoznica (od
točke x = 4 821 098,00  y= 5 577 478,80 do točke
x = 4 821 096,10 y = 5 577 472,80) do pozicije
podmorskog ispusta jugozapadno od otoka
Lukvenjak (točka x = 4 820 958,60 y = 5 576
434,05), dužine 1.054 metara i širine 5 metara, a
sve kako je ucrtano i označeno i grafičkom
prilogu na preglednoj situaciji u mjerilu 1:5000.

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

III.
Koncesija se dodjeljuje u svrhu izgradnje i

korištenja kanalizacijskog kolektora na trasi
navedenoj u točci II. stavak 1. ove odluke.

Svi radovi izgradnje kolektora, a naročito
priroda, oblik, kvaliteta i opseg radova moraju
biti potpuno u skladu s izdanom lokacijskom
dozvolom Kl. UPI-35005/99-01/342/LJ.G.,
Urbroj: 2182-09/04-01/01, od 21. siječnja 2001.
godine i građevnom dozvolom koja će se izdati
na temelju ugovora o koncesiji pomorskog dobra
i lokacijske dozvole.

Ovlaštenik koncesije je dužan za svaku novu
gradnju ili rekonstrukciju ishoditi suglasnost
davatelja koncesije i lokacijsku dozvolu ukoliko
ne postoji detaljni plan uređenja prostora, te
građevnu dozvolu nadležnog tijela.

IV.
Ovlaštenik koncesije je dužan izvoditi sve

radove i koristiti kolektor u skladu s važećim
zakonima i podzakonskim aktima iz područja
zaštite okoliša te lokacijskom, građevnom i
uporabnom dozvolom i to na način koji će
osigurati najveću moguću zaštitu okoliša.

V.
Koncesija iz točke I. ove odluke dodjeljuje se

na vremensko razdoblje od 12 godina, računajući
od dana sklapanja u Ugovora o koncesiji
pomorskog dobra.

VI.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz

uvjete utvrđene Pomorskim zakonikom, ovom
odlukom i Ugovorom o koncesiji.
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Koncesija prestaje ako ovlaštenik koncesije,
u roku od 30 dana od donošenja ove odluke, ne
potpiše Ugovor o koncesiji.

VII.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u

točci II. stavak l. ove odluke ovlaštenik koncesije
je obvezan uredno plaćati davatelju koncesije
godišnju naknadu u iznosu od 1,50 kn/m trase
kolektora.

Način i rokovi plaćanja naknade za koncesiju
utvrdit će se Ugovorom o koncesiji pomorskog
dobra.

VIII.
Ovlaštenik koncesije nema pravo koncesiju iz

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

IX.
Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti,

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

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

X.
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.

XI.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije

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

XII.
Ovlaštenik koncesije je obvezan o svom trošku

dati suglasnost da davatelj koncesije može
neposredno tražiti prisilno izvršenje, radi
ostvarenja naplate naknade za koncesiju iz točke
VII stavak I. ove odluke, kao i radi preuzimanja
posjeda na predmetnu koncesiju nakon isteka
Ugovora o koncesiji, te nakon prestanka,
oduzimanja ili opoziva koncesije.

XIII.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani uz ovu

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

XIV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

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

Klasa: 934-01/01-01/14
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

23
Na temelju članka 62. stavak 1. Pomorskog

zakonika (“Narodne novine”, broj 17/94, 74/94 i
43/96), članka 16. stavak l. točke 25. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/
97) i Suglasnosti Ministarstva pomorstva,
prometa i veza Kl.: 342-01/01-01/154, od 27.
veljače 2001. godine, Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 24. sjednici, od
18. travnja 2001. godine, donosi

ODLUKU
o koncesiji pomorskog dobra na predjelu

objekta “otkupa ribe sa skladištem” u
Murteru

I.
Ovom odlukom Županijska skupština

Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu:
davatelj koncesije), na temelju nalaza i mišljenja
Stručnog tijela za ocjenu koncesije na
pomorskom dobru, dodjeljuje trgovačkom
društvu “Branko i Edi” d.o.o. Murter (u daljnjem
tekstu: ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za
gospodarsko korištenje pomorskog dobra na
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predjelu objekta “otkupa ribe sa skladištem” na
području Butina u Murteru.

II.
Pomorsko dobro koje je predmet ove odluke

sačinjava nasip na dijelu čest. zem. 23536 k.o.
Murter-Betina, u naravi objekt “otkupa ribe sa
skladištem” i uređenim zemljište jugoistočno od
objekta, ukupno zauzete površine 838 m2 u
Murteru, a sve kako je ucrtano i označeno na
precrtu katastarskog plana br. lista 41 Klasa: 935-
06/98-01/610, od 20. travnja 1998. godine.

Precrt katastarskog plana u mjerilu 1:1000
sastavni je dio ove odluke, a ne objavljuje se u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

III.
Koncesija se dodjeljuje u svrhu gospodarskog

korištenja postojećeg objekata s pripadajućim
uređenim zemljištem iz točke II stavak l. ove
odluke, a za poslovno-trgovačku namjenu, a sve
sukladno dokumentima prostornog uređenja.

Ovlaštenik koncesije je dužan postojeći objekt
s pripadajućim zemljištem održavati pažnjom
dobrog gospodara, a naknade i troškove u svezi
korištenja istog uredno plaćati.

Ovlaštenik koncesije je dužan za svaku novu
gradnju ili rekonstrukciju ishoditi suglasnost
davatelja koncesije i lokacijsku dozvolu ukoliko
ne postoji detaljni plan uređenja prostora, te
građevnu dozvolu nadležnog tijela.

IV.
Ovlaštenik koncesije je dužan koristiti

pomorsko dobro u skladu s važećim zakonima i
podzakonskim aktima iz područja zaštite okoliša
te, građevnom i uporabnom dozvolom i to na
način koji će osigurati najveću moguću zaštitu
okoliša.

V.
Koncesija iz točke I. ove odluke dodjeljuje se

na vremensko razdoblje od 10 godina, računajući
od dana sklapanja u Ugovora o koncesiji
pomorskog dobra.

VI.
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.

VII.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u

točki II. stavak 1. ove odluke ovlaštenik koncesije
je obvezan uredno plaćati davatelju koncesije
godišnju naknadu u iznosu od 29,00 kn/mz
zauzete površine pomorskog dobra.

Način i rokovi plaćanja naknade za koncesiju
utvrdit će se Ugovorom o koncesiji pomorskog
dobra.

VIII.
Ovlaštenik koncesije nema pravo koncesiju iz

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

IX.
Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti,

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

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

X.
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.

XI.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije

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

XII.
Ovlaštenik koncesije je obvezan o svom trošku

dati suglasnost da davatelj koncesije može
neposredno tražiti prisilno izvršenje, radi
ostvarenja naplate naknade za koncesiju iz točke
VII stavak 1. ove odluke, kao i radi preuzimanja
posjeda na predmetnu koncesiju nakon isteka
Ugovora o koncesiji, te nakon prestanka,
oduzimanja ili opoziva koncesije.

XIII.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani uz ovu
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odluku ne riješe sporazumno, spor će rješavati
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

XIV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

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

Klasa: 934-01/01-01/13
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

24
Na temelju članka 70. Zakona o sudovima

(“Narodne novine”, broj 3/94) i članka 12. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/
97), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 24. sjednici, od 18. travnja 2001.
godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju sudaca porotnika

Trgovačkog suda u Šibeniku

I. Za suce porotnike Trgovačkog suda u
Šibeniku, imenuju se:
a) po prijedlogu Grada Šibenika
1. ZVONKO ANTIĆ, Šibenik, Težačka 6/III
2. ANITA AUŽINA, Šibenik, J. Bana Jelačića 18
3. MIRO BALABAN, Šibenik, Sarajevska 3/5
4. ANDRO BAUS, Šibenik, Pod Vidilicom 11
5. FRANE BILIĆ, Šibenik, I. Bana Mažuranića 20
6. NEDJELJKO BOJČIĆ, Šibenik, 8. Dalmatinske

udarne brigade
7. JANJA ČEKO, Šibenik, Nove crkve 2
8. JOSO ČULAR, Šibenik, Bože Peričića 28

9. ŽELJKO DULIBIĆ, Šibenik, A. Šupuka 22
10. MATE ĐAKOVIĆ Šimin, Šibenik, Dal. udarne

brigade 42
11.ODESA FRIGANOVIĆ, Šibenik, Ivana

Mažuranića 7
12. JOSO GOVIĆ, Žaborić
13. JOSIP JAKOVLJEVIĆ, Knin, Kralja Zvonimira 38
14. MLADENKA JERKOV, Šibenik, Vidici M-2
15. NATAŠA JURKOVIĆ, Šibenik, Stankovačka 21
16. IVO KRIŽANAC, Šibenik, 29. listopada 1918.

br. 51
17. ANTE NIKO LAĆA, Šibenik, I. Bana

Mažuranića 32
18. DAMIR LASAN, Šibenik, F. Dismanića 3
19. BORISLAV LOKAS, Šibenik, J. Bana Jelačića 2B
20. ANTE LUČEV, Šibenik, Fra J. Milete 1
21. IVO LJUBIĆ, Zablaće, Mate Leoni 36
22. FRANE MALENICA, Šibenik, Nova treća 7
23. VINKO MATOŠIN, Šibenik, Njegošev trg 2
24. VLATKO MRŠA, Šibenik, Stjepana Radića 79 A
25. IVANA NINIĆ, Šibenik, Prilaz tvornici 6
26. JOSIP OLIVARI, Šibenik, Tina Ujevića 15
27. VELIBOR PAIĆ, 22207 Jadrtovac
28. LUKA RADAK, Žaborić, Krbela 11
29. VINKA RADOVIĆ, Šibenik, Prilaz tvornici 14
30. ZORAN SEKSO, Šibenik, Težačka 82
31. ZORAN ŠIMAC, Šibenik, Uskočka 4
32. MIROSLAV ŠKUGOR, Šibenik, Bosanska 21
33. IVE VUDRAG, Šibenik, Ante Šupuka 1
34. LIDIJA ZNAOR, Šibenik, Bože Peričića 26
35. ŽIVKO ŽAJA, Šibenik, Tina Ujevića 6

b) po prijedlogu Grada Knina
1. MILE BOKANOVIĆ, Knin, Tomislavova 54
2. ANTE JUKIĆ, Šibenik, Brodarica - Krapanjska 78
3. IVAN KLJAIĆ, Knin, Velebitska 21
4. ZDRAVKO KREZIĆ, Knin, Ante Kovačića
5. ANTO MARJANOVIĆ, Knin, Ul. dr. Franje

Tuđmana 14
6. JOZO MEDJEDOVIĆ, Knin, Šimunovićeva 4
7. SANDA PETROVIĆ-BRNIĆ, Knin, Vrančićeva 8

c) po prijedlogu Grada Skradina
1. IVAN KOVILIĆ, Šibenik, V. Nazora 157
2.  NIKOLA ŠIRINIĆ, Skradin, Trgovačka 65
3. MILENA VREBAC, Brodarica, Obale 4.

kolovoza 1941.
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d) Po Prijedlogu Grada Vodica
1.VESNA FRANIN, Vodice, Kamila

Pamukovića br.59
2. PETAR IVAS, Vodice, Braće Kaje 13 a
3. RADE IVAS, Vodice, Kamila Pamukovića 28b
4. SLOBODAN MAČUKAT, Vodice, Blata 43
5. DAMIR PILIPAC, Tribunj, Put Sovlja b.b.

e) po prijedlogu Općine Pirovac
1. ANTE UREM, Pirovac, Jurja Dalmatinca 11

f) po prijedlogu Općine Primošten
1. ANTE BOLANČA, Primošten, Dubrovačka 6
2. Mr. ANTE HULJEV, Primošten, Raduča 4
3. ANTE HULJEV, Primošten, Riva žrtava

Dvanjke 22

g) po prijedlogu Općine Rogoznica
1. SVETIN LOVRIĆ, Ražanj bb
2. ANTE SKORIN, Rogoznica, Trogirska ul.
3. IVO ŽIVKOV1Ć, Rogoznica, Trogirska ul.

h) po prijedlogu Općine Tisno
1. DANIELA BILAN, Jezera, Donji kraj 1/52
2. PORIN LISIČIN, Tisno, Vukovarska 10 A
3. VLADIMIR LUKIN, Betina, Zdrače 34

i) po prijedlogu Općine Unešić
1. MILE MARKETIĆ, Planjane G.,Unešić

i) po prijedlogu Hrvatske udruge sindikata
1. BRANKO GARDIJAN, Šibenik, B. Ivana

Mažuranića 61
2. DALIBOR PERICA, Šibenik, Njegošev trg 2A
3. DRAGICA STANČIĆ, Slivno, Nova I 9

k) Po prijedlogu Saveza samostalnih sindikata
Hrvatske

1. SVETISLAV DŽALE, Šibenik, Bana I.
Mažuranića 1

2. LJILJANA GOSPODNETIĆ, Šibenik, M.
Marulića 2.

3. ŽIVKO PETROVIĆ, Šibenik, N. Tesle 27

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

KLASA: 711-02/01-01/1
URBROJ: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

25
Na temelju članka 70. Zakona o sudovima

(“Narodne novine”, broj 3/94) i članka 12. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/97),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na
24. sjednici, od 18. travnja 2001. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju sudaca porotnika

Općinskog
suda u Šibeniku

I. Za suce porotnike Općinskog suda u Šibeniku,
imenuju se:

a) po prijedlogu Grada Šibenika :
1. LJUBICA ANTOLOS, Zablaće, Braće Antolosa 23
2. JAKOV ARAMBAŠIĆ, Sitno Donje
3. ANĐELKO BAN, Šibenik, 8. dalm. udarne bri-

gade 3
4. JOSO BANIĆ, Šibenik, 8. dalm. udarne brigade 4
5. DRAŽEN BARAĆ, Šibenik, Njegošev trg 2a
6. IVANICA BELAMARIĆ, Šibenik, Mandalinskih

žrtava 11 B
7. KAZIMIR BELAMARIĆ, Šibenik, Triglavska 23
8. ZDENKA BELAMARIĆ, Šibenik, Vidici I
9. NEDJELJKO BOJČIĆ, Šibenik, 8. dalm. udarne

brigade
10. NADA BOKUN, Šibenik, Mandalinskih

žrtava 13 C
11. MIRA BOŽIKOV, Šibenik, Stjepana Radića 31
12. NINA BRAJKOVIĆ, Brodarica, Obala

Maratuše 72
13. DUBRAVKO BURIĆ, Šibenik, Put gvozdenova
14. BOŽIDAR BRNIĆ, Šibenik, Milice i Turka 84
15. NIKICA BUKIĆ, Lozovac
16. BOŽIDAR ČATLAK, Šibenik, Vladimira

Nazora 37
17. BOŠKO DUJIĆ, Šibenik, Petra Preradovića 13/5
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18. ANKA DUVANČIĆ, Šibenik, Vidici 12
19. IVANKA ERAK, Šibenik, Šišak 3
20. ŽELJKA ERAK, Šibenik, Mandalinskih

žrtava 13 D
21. ŠIME GOVIĆ, Žaborić
22. EDITA GRUBIŠIĆ, Šibenik, Obala hrvatske

mornarice 1
23. VUJO GRULOVIĆ, Šibenik, Vidici “O”
24. DANE GULIN, Šibenik, Stjepana Radića 46
25. RANKO JADRONJA, Šibenik, 29. listopada

1918., br. 57
26. DAVOR JURIN, Šibenik, Mariborska 27
27. STANKO KRNČEVIĆ, Šibenik, Bana J.

Jelačića 30
28. VERA LAMBAŠA, Šibenik, Ivana

Meštrovića 36
29. BORE MARIJAN, Šibenik, 8. Dalm, udarne bri-

gade 20
30. VELJKO MARTINOVIĆ, Šibenik, Tijatska 10
31. KRUNOSLAV MAZALIN, Šibenik, Trg Andrije

Hebranga 19
32. SLAVKO MIKULANDRA Mirkov, Šibenik,

Bilice-Stubalj
33. ZORAN MIKULANDRA, Šibenik, Sv. Nikole

Tavelića 6
34. KARMELA MILOVAC, Šibenik, Kralja

Zvonimira 91
35. MLADEN MRAOVIĆ, Šibenik, Stipe Ninića 4
36. ANTE NINIĆ, Šibenik, Mandalinskih žrtava 22
37. MIRANDA PAIĆ, Šibenik, Vinka Maglice 10
38. DRAGUTIN PUTNIKOVIĆ, Šibenik, Fra. J.

Milete 22
39. MIRKO RADAK, Šibenik, Ive Družića 72
40. NIKOLA RENJE, Šibenik, Trg Kapetana 14
41. NADA STOŠIĆ, Šibenik, Slobodana Macure 10
42. LIDIJA ŠARIĆ, Šibenik, 8. Dalm. udarne bri-

gade 16 E1
43. JADRANKA ŠKARICA, Šibenik, Stara cesta 20
44. ANTE ŠUPE, Šibenik, Petra Preradovića 26
45. STIPE TOMIČIĆ, Šibenik, 8. dalm. udarne bri-

gade 40
46. GORAN VLAHOV, Šibenik, Težačka 4
47. VINKO VUČENOVIĆ, Šibenik, Borajska 44
48. MARIJA VUDRAG, Šibenik, Stjepana Radića 83
49. MILJENKO VUKŠIĆ, Šibenik, Vidici “O”
50. LIDIJA ŽAJA, Šibenik, Matije Gupca 82

b) po prijedlogu Grada Skradina:
1. IVICA BRAJKOVIĆ, Dubravice, Grahovo Donje 1
2. NEDILJKO DUJIĆ, Ićevo, Ićevo 2

3. TONČI PETROVIĆ, Skradin, Ribarska 12
4. ROBERT PODRUG, Piramatovci, Bili Stanov 12
5. JADRANKA ŽURA, Skradin, Grgura Ninskog 9

c) po prijedlogu Grada Vodica:
1. MARKO CUKROV, Srima, Ulica XVI br. 3
2. ANTE ČORIĆ, Vodice, Prvomajska 2
3. GRGO FRIGANOVIĆ, Vodice, Blata 35b
4. JOSO GRUBIŠIN, Tribunj, Težačka 16
5. ŠIME FRŽOP, Vodice, Španja Ante 24
6. MARIJAN PERIŠA, Vodice, Kamila

Pamukovića 43a
7. IVICA PEŠIĆ, Skradin, Čista Velika
8. OMER ŠEVERDIJA, Gaćelezi, Zaton

d) po prijedlogu Općine Primošten
1. IVAN BAKOTIĆ, Primošten, Trn 32
2. JOSIP PAŽANIN, Primošten, Grgura Ninskog 61
3. MARIJA VIDOVIĆ, Primošten, Bana J. Jelačića 3

e) po prijedlogu Općine Rogoznica
1. TANJA BOŽAN, Dvornice, Zaselo 46
2. NIKOLA LOVRIĆ, Miline
3. IVAN RADIĆ p. Josipa, Podorljak bb
4. BORISLAV ŽIVKOVIĆ, Lozica
5. DINKO ŽUPANOVIĆ, Rogoznica, Rogozničkih

branitelja

f) po prijedlogu Hrvatske udruge sindikata:
1. ZDRAVKO BURAZER, Šibenik, Frana Supila 9
2. TOMISLAV ERAK, Šibenik, Petra Preradovića 26
3. MILENA SMOLIĆ, Šibenik, Put kroz Meterize 24
4. RADOJKA TOMAŠEVIĆ, Šibenik, Bana I.

Mažuranića 29
5. MIRJAM TOMLJANOVIĆ, Šibenik, Pulska 72
6. VINKO ŽIVKOVIĆ, Šibenik, Stjepana Radića

60/4

g) po prijedlogu Saveza samostalnih sindikata
Hrvatske:

1. ANTE BURAZER, Šibenik, Podsolarsko b.b.
2. SVETISLAV DŽALE, Šibenik, Bana I.

Mažuranića 1
3. IVO LABURA, Šibenik, Kralja Zvonimira 120.
4. ŽIVKO PETROVIĆ, Šibenik, Nikole Tesle 27

II. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
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Klasa: 711-02/01-01/2
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

26
Na temelju članka 70. Zakona o sudovima

(“Narodne novine”, broj 3/94) i članka 12. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/
97), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 24. sjednici, od 18. travnja 2001.
godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju sudaca porotnika Općinskog

suda u Tisnom

I. Za suca porotnika Općinskog suda u Tisnom,
imenuju se:
a) po prijedlogu Općine Murter:
1. VEDRANA TOMAN-ŠANDRIĆ, Betina,

Branimirova 19
2. DRAGICA BAŠIĆ, Murter, J. Markova 1
3. MILAN JURAGA, Murter, Put poja 10
4. STIPE JURAGA, Murter, Kornatska 24

b) po prijedlogu Općine Tisno:
1. ALIDA CRVELIN, Jezera, Gornji put 5
2. BRUNO GIRIN, Betina, Trg na moru 17
3. BRANKO JADREŠIĆ, Betina, Obala kralja

P. Krešimira IV br. 30
4. ROMEO JELOVČIĆ, Jezera, Ul. kneza

Domagoja 15
5. TOMISLAV LUKIN, Betina, Ul. Stjepana

Radića 29
6. SVEMIR MEIĆ-SIDIĆ, Jezera, Stara ulica bb
7. FRANE OLIVARI, Tisno, Put Karavaja 1
8. JAGODA REŠKOV, Dubrava kod Tisna
9. MILENA STILINOVIĆ, Tisno, Put Luke 3
10. ZVONKO VUČIĆ, Tisno, Crkvena ulica 2

c) po prijedlogu Općine Pirovac:
1. NIKOLA BAUS, Pirovac, Dublje b.b.
2. MARKO ČUBRIĆ, Pirovac, Kralja Zvonimira

b.b.
3. ŠIME GULAM, Pirovac, P.D. Vrančića 19

d) no prijedlogu Hrvatske udruge sindikata
1. NEDILJKA BARIŠIĆ, Skradin, Rupe 138 ili

Tisno, Zagrebačka 6
2. BOŽIDAR TURICA, Šibenik, Petra

Preradovića 21

e) po prijedlogu Saveza samostalnih sindikata
Hrvatske

1. ANDRIJA BRAČANOV, Jezera, Žrtava
fašizma 67

2. BORIS DUBRAVICA, Pirovac, Kralja Petra
Krešimira IV br. 37

3. ANKA KURKUT, Murter, Jose Markova 2

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

Klasa: 711-02/01-01/3
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

27
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 24.
sjednici, od 18. travnja 2001. godine, donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju

mrtvozornika
za područje Općine Kijevo
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1. U Rješenju o imenovanju mrtvozornika za
područje Općine Kijevo (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 10/98), točka
I. mijenja se na način, da se umjesto dr.med.
Blaška Pavića imenuje:

- dr. DAMIR KAPETANOVIĆ.

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

Klasa: 119-01/01-01/5
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

28
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 24.
sjednici, od 18. travnja 2001. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju mrtvozornika za područje

Općine Murter

1. Za doktora medicine koji utvrđuje nastup,
vrijeme i uzrok smrti (mrtvozornika), imenuju se:

- dr.med SLAVICA MENĐUŠIĆ,
- dr. med. TATJANA MARKOV-SALAMUN,
- dr. med MIHAILO VLADIĆ,
- dr. med.  DIJANA ČELIĆ i
- dr. med. VOJANA LABURA-TOLO

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

Klasa: 119-01/01-01/7
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

29
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 24.
sjednici, od 18. travnja 2001. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju mrtvozornika za područje

Općine Tisno

1. Za doktora medicine koji utvrđuje nastup,
vrijeme i uzrok smrti (mrtvozornika), imenuju se:

- dr.med. SLAVICA MENĐUŠIĆ
- dr.med. TATJANA MARKOV SALAMUN,
- dr. med. MIHAILO VLADIĆ i
- dr. med. DIJANA ČELIĆ.

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

Klasa: 119-01/01-01/6
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________
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30
Na temelju članka 18. stavka 3. Odluke o

osnivanju Županijske uprave za ceste Šibensko-
kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije “, broj 3/97 i 1/98) 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 24. sjednici, od 18. travnja
2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske

uprave za ceste Šibensko-kninske županije u
2000. godini

1. Prihvaća se Izvješće o radu Županijske
uprave za ceste Šibensko-kninske županije za
2000. godinu, od 11. travnja 2001. godine.

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

Klasa: 340-01/01-01/1
Urbroj: 2182/I-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

31
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 24. sjednici, od 18. travnja
2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Financijski plan i

godišnji program građenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta u 2001. godini

1. Daje se suglasnost na Financijski plan i
godišnji program građenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave
za ceste Šibensko-kninske županije, od 7. travnja
2001. godine.

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

KLASA: 340-03/01-01/1
URBROJ: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

32
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 24. sjednici, od 18. travnja 2001. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Šibensko-kninske županije, za

2000. godinu

l. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji
Proračuna Šibensko-kninske županije za 2000.
godinu, Državnog ureda za reviziju, Područnog
ureda Šibenik, od 14. ožujka 2001. godine.

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

Klasa. 041-01/01-01/1
Urbroj: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
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PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

33
Na temelju članka 46. Zakona o proračunu

(“Narodne novine”, broj 92/94), članka 73., 74. i
76. Zakona o financiranju jedinica lokalne
samouprave i uprave (“Narodne novine”, broj
117/93), članka 24. stavka 2. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi (“Narodne novine”, broj 90/
92, 94/93, 117/93 i 128/99) i članka 16. Statuta
Šibenskokninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/
97), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 24. sjednici, od 18. travnja 2001.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna

Proračuna Šibensko-kninske županije za
2000.  godinu

l. Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna
Šibensko-kninske županije za 2000. godinu, te
se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni
dio.

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

KLASA: 900-06/01-01/2
URBROJ: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

34
Na temelju članka 76. Statuta Šibensko-

kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 8/94, 4/95 i 6/97),

Županijska skupština Šibensko-kninske županije,
na 24. sjednici, od 18. travnja 2001. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju

sredstava tekuće pričuve za razdoblje od 01.
siječnja do 31. ožujka 2001. godine

1. Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava
tekuće pričuve Proračuna Šibensko-kninske
županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka
2001. godine.

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

Klasa: 400-09/01-01-1
Urbroj: 2182/7-01-01-1
Šibenik, 18. travnja 2001.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

II.
GRAD KNIN

GRADSKO VIJEĆE

19
Na temelju članka 13. i 14. Zakona o

poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”,
broj 54/94, 48/95 i 105/99) i članka 17. Statuta
Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 7/97 i 3/99), Gradsko
vijeće Grada Knina, na 33. sjednici, od 13. travnja
2001. godine, donosi

ODLUKU
o davanju u zakup neobrađenog

poljoprivrednog zemljišta na području
Grada Knina
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Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti pod kojima

se daje na iskorištavanje obradivo poljoprivredno
zemljište na području Grada Knina koje nije
obrađeno u prethodnom vegetativnom periodu.

Članak 2.
Obradivo poljoprivredno zemljište iz članka

1. ove odluke dat će se na iskorištavanje domaćoj
fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju zakupa, na
vrijeme od najviše tri godine, uz naknadu tržišne
vrijednosti.

Članak 3.
Pravo na podnošenje zahtjeva za

iskorištavanje neobrađenog poljoprivrednog
zemljišta imaju sve domaće pravne i fizičke
osobe.

Članak 4.
Osobe iz članka 3. dužne su uz ponudu

dostaviti i program iskorištavanja
poljoprivrednog zemljišta.

Temeljem ponude i programa iskorištavanja
poljoprivrednog zemljišta, Gradsko poglavarstvo
će odabrati najpovoljniju ponudu.

Članak 5.
Pravo na zaključivanje ugovora o zakupu ima

osoba iz članka 3. ove odluke čija je ponuda
ocijenjena kao najpovoljnija, pri čemu prvenstvo
imaju branitelji iz Domovinskog rata koji su
hrvatski državljani.

Članak 6.
Zakupoprimatelj ima obvezu plaćati

zakupninu, porez, doprinose i dr. naknade koje
se plaćaju s osnova vlasništva i korištenja.

Zakupoprimatelj nema pravo dodijeljeno
zemljište dati u podzakup ili na iskorištavanje
drugoj osobi.

Članak 7.
Sastavni dio ove odluke čine taksativno

nabrojane katastarske čestice s područja Grada
Knina, koje će se dati putem zakupa na
iskorištavanje, s podacima iz zemljišne knjige ili
katastra nekretnina o razredu i vrsti korištenja,

K.O., površini i početnom iznosu naknade ovisno
o vrsti i razredu zemljišta.

Članak 8.
Ova odluka se objavljuje na oglasnoj ploči

gradske uprave, dr. Franje Tuđmana br. 2., Knin,
te se dostavlja vlasniku, odnosno posjedniku
zemljišta.

Članak 9.
Vlasnik, odnosno posjednik zemljišta može

protiv ove odluke staviti prigovor u roku od 8
dana od dana prijema odnosno sastavljanja iste
na oglasnu ploču.

O prigovoru rješenjem odlučuje Gradsko
vijeće.

Članak 10.
Ako u roku iz članka 9. ove odluke nije

istaknut prigovor ili je prigovor rješenjem
Gradskog vijeća odbijen ili odbačen, temeljem
ove odluke i Odluke o izboru najpovoljnije
ponude, gradonačelnik Grada Knina će sa
osobom čija je ponuda ocijenjena kao
najpovoljnija zaključiti ugovor o zakupu
poljoprivrednog zemljišta.

Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Utvrđuje se da je ova odluka objavljena na

oglasnoj ploči Gradske uprave dana 17. travnja
2001. godine.

Klasa: 320-02/01-01/14
Urbroj: 2182-10-01-01-1
Knin 13. travnja 2001.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.
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POPIS KATASTARSKIH ČESTICA

površina poč.
Red. Br. K.O. k.č.z. kultura klasa ha a m2 cijena po ha
1. KNIN 3744 ORANICA 4 40 02 90,00
2. ŽAGROVIĆ 2868 ORANICA 2 1 80 190,00
3. ŽAGROVIĆ 2871 ORANICA 2 1 88 190,00
4. OĆESTOVO 1459/2 ORANICA 3 5 54 140,00
5. OĆESTOVO 1460/1 ORANICA 3 2 15 140,00
6. OĆESTOVO 1460/2 ORANICA 3 1 45 140,00
7. OĆESTOVO 1460/3 ORANICA 3 1 92 140,00
8. OĆESTOVO 1460/4 ORANICA 3 2 12 140,00
9. OĆESTOVO 1464/1 ORANICA 2 7 08 190,00
10. OĆESTOVO 1464/2 ORANICA 2 3 72 190,00
11. OĆESTOVO 1464/3 ORANICA 2 1 53 190,00
12. OĆESTOVO 1464/4 ORANICA 2 4 52 190,00
13. OĆESTOVO 1464/5 ORANICA 2 4 02 190,00
14. OĆESTOVO 1468 ORANICA 2 2 92 190,00
15. OĆESTOVO 1469 ORANICA 2 97 190,00
16. OĆESTOVO 1470/1 ORANICA 2 1 12 190,00
17. OĆESTOVO 1470/2 ORANICA 2 88 190,00
18. OĆESTOVO 1471 ORANICA 2 2 18 190,00
19. OĆESTOVO 1472 ORANICA 2 7 62 190,00
20. OĆESTOVO 1474 ORANICA 2 2 40 190,00
21. OĆESTOVO 1475/1 ORANICA 2 1 63 190,00
22. OĆESTOVO 1475/2 ORANICA 2 2 78 190,00
23. OĆESTOVO 1476 ORANICA 2 3 33 190,00
24. OĆESTOVO 1477 ORANICA 2 16 23 190,00
25. OĆESTOVO 1480 ORANICA 2 7 71 190,00
26. OĆESTOVO 1481 ORANICA 2 18 54 190,00
27. OĆESTOVO 1482 ORANICA 2 11 12 190,00
28. OĆESTOVO 1484 ORANICA 2 3 54 190,00
29. OĆESTOVO 1485 ORANICA 2 1 44 190,00
30. OĆESTOVO 1486/1 ORANICA 2 1 94 190,00
31. OĆESTOVO 1486/2 ORANICA 2 9 30 190,00
32. OĆESTOVO 1488 ORANICA 2 6 13 190,00
33. OĆESTOVO 1490/1 ORANICA 2 4 79 190,00
34. OĆESTOVO 1490/2 ORANICA 2 4 15 190,00
35. OĆESTOVO 1490/3 ORANICA 2 11 77 190,00
36. OĆESTOVO 1492 ORANICA 2 9 32 190,00
37. OĆESTOVO 1493/1 ORANICA 2 8 18 190,00
38. OĆESTOVO 1493/2 ORANICA 2 4 01 190,00
39. OĆESTOVO 1494 ORANICA 2 9 79 190,00
40. OĆESTOVO 1495 ORANICA 2 2 55 190,00
41. OĆESTOVO 1496/1 ORANICA 2 3 65 190,00
42. OĆESTOVO 1496/2 ORANICA 2 3 61 190,00
43. OĆESTOVO 1497/1 ORANICA 2 4 40 190,00
44. OĆESTOVO 1497/2 ORANICA 2 2 44 190,00
45. OĆESTOVO 1499 ORANICA 2 5 99 190,00
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46. OĆESTOVO 1500/1 ORANICA 1 14 33 240,00
47. OĆESTOVO 1500/2 ORANICA 1 10 07 240,00
48. OĆESTOVO 1500/3 ORANICA 1 8 82 240,00
49. OĆESTOVO 1500/4 ORANICA 1 11 59 240,00
50. OĆESTOVO 1501 ORANICA 1 48 64 240,00
51. OĆESTOVO 1504/1 ORANICA 1 3 12 240,00
52. OĆESTOVO 1504/2 ORANICA 1 3 22 240,00
53. OĆESTOVO 1505/1 ORANICA 1 4 44 240,00
54. OĆESTOVO 1505/2 ORANICA 1 2 99 240,00
55. OĆESTOVO 1506/1 ORANICA 1 3 29 240,00
56. OĆESTOVO 1506/2 ORANICA 1 2 13 240,00
57. OĆESTOVO 1506/3 ORANICA 1 5 31 240,00
58. OĆESTOVO 1507 ORANICA 1 24 62 240,00
59. OĆESTOVO 1508 ORANICA 1 6 24 240,00
60. OĆESTOVO 1509 ORANICA 1 2 69 240,00
61. OĆESTOVO 1510 ORANICA 1 17 16 240,00
62. OĆESTOVO 1511/1 ORANICA 1 6 06 240,00
63. OĆESTOVO 1511/2 ORANICA 1 9 03 240,00
64. OĆESTOVO 1512 ORANICA 1 4 90 240,00
65. OĆESTOVO 1513/1 ORANICA 1 1 23 240,00
66. OĆESTOVO 1513/2 ORANICA 1 3 02 240,00
67. OĆESTOVO 1513/3 ORANICA 1 3 27 240,00
68. OĆESTOVO 1513/4 ORANICA 1 1 42 240,00
68. OĆESTOVO 1514/1 ORANICA 1 5 10 240,00
69. OĆESTOVO 1514/2 ORANICA 1 11 32 240,00
70. OĆESTOVO 1515 ORANICA 1 11 56 240,00
71. OĆESTOVO 1516 ORANICA 1 13 68 240,00
72. OĆESTOVO 1517 ORANICA 1 7 94 240,00
73. OĆESTOVO 1518 ORANICA 1 11 44 240,00
74. OĆESTOVO 1519 ORANICA 1 31 82 240,00
75. OĆESTOVO 1521 ORANICA 1 5 51 240,00
76. OĆESTOVO 1522/1 ORANICA 1 5 77 240,00
77. OĆESTOVO 1522/2 ORANICA 1 6 07 240,00
78. OĆESTOVO 1522/3 ORANICA 1 10 14 240,00
79. OĆESTOVO 1524/1 ORANICA 1 2 49 240,00
80. OĆESTOVO 1524/2 ORANICA 1 2 62 240,00
81. OĆESTOVO 1524/3 ORANICA 1 4 51 240,00
82. OĆESTOVO 1524/4 ORANICA 1 4 50 240,00
83. OĆESTOVO 1524/5 ORANICA 1 16 18 240,00
84. OĆESTOVO 1524/6 ORANICA 1 5 85 240,00
85. OĆESTOVO 1531/1 ORANICA 2 9 17 190,00
86. OĆESTOVO 1531/2 ORANICA 2 6 26 190,00
87. OĆESTOVO 1532 ORANICA 2 16 32 190,00
88. OĆESTOVO 1533/1 ORANICA 2 2 67 190,00
89. OĆESTOVO 1533/2 ORANICA 2 2 72 190,00
90. OĆESTOVO 1534/1 ORANICA 2 2 94 190,00
91. OĆESTOVO 1534/2 ORANICA 2 2 92 190,00
92. OĆESTOVO 1534/3 ORANICA 2 15 37 190,00
93. OĆESTOVO 1534/4 ORANICA 2 8 98 190,00
94. OĆESTOVO 1535 ORANICA 2 16 08 190,00
95. OĆESTOVO 1536 ORANICA 2 30 71 190,00
96. OĆESTOVO 1537 ORANICA 2 7 07 190,00

____________________
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Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom

odgoju i naobrazbi (“Narodne novine”, broj 10/
97) i članka 12. 14. stavka 1. alineja 4. Statuta
Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibensko
kninske županije”, broj 7/97 i 3/99) , Gradsko
vijeće Grada Knina, na 33. sjednici, od 13. travnja
2001. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini sudjelovanja
roditelja u cijeni pružanja - korištenja

usluga Dječjeg vrtića

Članak 1.
U Odluci u visini sudjelovanja roditelja u

cijeni pružanja - korištenja usluga Dječjeg vrtića
(“Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije”,
broj 6/00), članak 1. mijenja se glasi:

Pružanje usluga Dječjeg vrtića “Cvrčak” u
Kninu, roditelji - korisnici usluga će plaćati
500,00 kuna za 10-o satni program, 300,00 kuna
za 6-o satni program, odnosno 100,00 kuna za
skraćeni 3-satni program.

Samohranim roditeljima, te roditeljima s troje
i više djece, cijena korištenja usluga dječjeg vrtića
umanjuje se za 1/3 (jednu trećinu), te će isto
iznositi 335,00 kuna, za 10-o satni program,
odnosno 200,00 kuna za 6-o satni program, pod
uvjetom da osobna primanja roditelja ne prelaze
1.000,00 kuna po jednom članu obitelji, dok će
cijena usluge za trosatni program ostati
nepromijenjena (100,00 kuna).

Ostatak troškova osigurat će osnivač ustanove
- Grad Knin’’.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

i objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko -
kninske županije”, a primjenjivat će se od 1.
svibnja 2001. godine.

Klasa: 601-02/01-01/01
Ur.broj: 2182-10-01-0l-1
Knin, 13. travnja 2001.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

____________________

21
Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o

predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne
novine”, broj 10/97) i članka l7. Statuta Grada
Knina (“Službeni vjesnik Šibensko - kninske
županije”, broj 7/97 i 3/99), Gradsko vijeće Grada
Knina, na 33. sjednici, od 13. travnja 2001.
godine, donosi

ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu

djece u Dječji vrtić “CVRČAK”

Članak 1.
Utvrđuje se da po Zakonu, pri upisu djece u

dječje vrtiće koji su u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave, prednost imaju djeca roditelja žrtava
i invalida domovinskog rata, djeca iz obitelji s
troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja,
djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih
roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje, djeca u
godini prije polaska u osnovnu školu i djeca
roditelja koji primaju dječji doplatak.

Članak 2.
U smislu Zakonom utvrđenog prava prvenstva

iz članka 1. ove odluke, pri upisu u Dječji vrtić
“Cvrčak”, koja ustanova je u vlasništvu Grada
Knina, djeca ostvaruju prvenstvo po redoslijedu
i to:

- djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog
rata,
-djeca s teškoćama u razvoju,
-djeca zanemarenog roditeljskog staranja,
-djeca koja žive u teškim socijalnim ili
zdravstvenim uvjetima,
-djeca roditelja koji primaju dječji doplatak,
-djeca u godini prije polaska u školu,
-djeca samohranih roditelja ili uzetih na
uzdržavanje,
-djeca iz obitelji s troje i više djece,
-djeca zaposlenih roditelja,
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Članak 3.
U smislu članka 2. ove odluke:
a) pri računanju broja djece polazi se od

ukupnog broja djece odnosne obitelji,
b) dijete obitelji s više djece, u okviru iste

točke, ima prednost nad obitelji s manje djece,
c) za dijete uzeto na uzdržavanje roditeljima

se smatraju osobe koje dijete uzdržavaju, a pod
ukupnim brojem djece smatraju se uzdržavano
dijete i sva djeca te obitelji.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u

“Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjivat će se kod upisa djece
pedagoške 2001/2002. godine.

Klasa: 601-02/01-01/02
Urbroj: 2182-10-01-01-1
Knin, 13. travnja 2001.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

____________________

22
Na temelju članka 17. Statuta Grada Knina

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 7/97 i 3/99), Gradsko vijeće Grada Knina,
na 33. sjednici, od 13. travnja 2001. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o Izvješću o obavljenoj reviziji Proračuna

Grada Knina za 2000. godinu

Gradsko vijeće Grada Knina prima na znanje
Izvješće-nalaz Državnog ureda za reviziju-
Područnog ureda Šibenik o obavljenoj reviziji
Proračuna Grada Knina za 2000. godinu, Klasa:
041-0L/01-01/04, urbroj: 613-17-0l-4, od 29.
ožujka 2001. godine.

Klasa: 241-01/01-01/01
Urbroj: 2182-10-01-01-2
Knin, 13. travnja 2001.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

____________________

23
Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom

odgoju i naobrazbi (“Narodne novine”, broj 10/
97), članka 13. Odluke o elementima standarda
društvene brige o djeci predškolskog uzrasta
(“Narodne novine”, broj 29/83) i članka 17.
Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibensko
- kninske županije”, broj 7/97 i 3/99), Gradsko
vijeće Grada Knina, na 33. sjednici, od 13. travnja
2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog

vijeća D.V. “Cvrčak” Knin  o povećanju
upisnog normativa djece u  odgojnim

skupinama vrtića u radnoj
2001/2002. godini za 20%

Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća

D.V. “Cvrčak” Knin kojom se povećava upisni
normativ u jasličkim i vrtićnim skupinama
Dječjeg vrtića “Cvrčak” Knin za 20%, u radnoj
2001/2002. godini.

Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom

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

Klasa: 601-02/01-01/03
Ur.broj: 2182-10-01-01-1
Knin, 13. travnja 2001.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

____________________
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Na temelju članka 17. Statuta Grada Knina

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 7/97 i 3/99). Gradsko vijeće Grada Knina,
na 33. sjednici, od 13. travnja 2001. godine,
donosi

 ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Udruge

“Klub roditelja” Knin za 2000. godinu

l. Prihvaća se Financijsko izvješće Udruge
“Klub roditelja” Knin za 2000. godinu.

2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Zaključak će se objaviti u “Službenom

vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 400-01/01-01/09
Urbroj: 2182-10-01-2
Knin, 12. travnja 2001.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

____________________

25
Na temelju članka 17. Statuta Grada Knina

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 7/97 i 3/99), Gradsko vijeće Grada Knina na
33. sjednici, od 13. travnja 2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Matice

hrvatske Knin za 2000. godinu

l. Prihvaća se Financijsko izvješće Matice
hrvatske Knin za 2000. godinu.

2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Zaključak će se objaviti u “Službenom

vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 400-0l/01-01/06
Urbroj: 2182-10-0l-01-2
Knin l3. travnja 2001.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

____________________

26
Na temelju članka 17. Statuta Grada Knina

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 7/97 i 3/99), Gradsko vijeće Grada Knina,
na 33. sjednici, od 13. travnja 2001. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
 o prihvaćanju Financijskog izvješća

Izviđačke udruge “Viola” Knin za 2000.
godinu

l. Prihvaća se Financijsko izvješće Izviđačke
udruge “Viola” Knin za 2000. godinu.

2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Zaključak će se objaviti u “Službenom

vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 400-01/01-01/08
Urbroj: 2182-10-01-01-2
Knin, l2. travnja 2001 .

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

____________________

27
Na temelju članka 17. Statuta Grada Knina

(“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”,
broj 7/97 i 3/99), Gradsko vijeće Grada Knina,
na 33. sjednici, od 13. travnja 2001. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Društva

“Naša djeca” Knin za razdoblje od 26.
svibnja do 31. prosinca 2000. godine
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1. Prihvaća se Financijsko izvješće Društva
“Naša djeca” Knin za 2000. godinu za razdoblje
od 26. svibnja do 31. prosinca 2000. godine.

2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Zaključak će se objaviti u “Službenom

vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 400-01/01-01/11
Urbroj : 2182-10-01-0l-1
Knin l3. travnja 2001.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

____________________

28
Na temelju članka 17. Statuta Grada Knina

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 7/97 i 3/99), Gradsko vijeće Grada Knina,
na 33. sjednici, od 13. travnja 2001. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća

Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske
županije - DVD-a “Knin” Knin za 2000.

godinu

1. Prihvaća se Financijsko izvješće Vatrogasne
zajednice Šibensko-kninske županije - DVD-a
“Knin” Knin za 2000. godinu.

2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Zaključak će se objaviti u “Službenom

vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 400-01/-01/07
Urbroj: 2182-10-01-01-2
Knin, 12. travnja 2001.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

____________________

29
Na temelju članka 17. Statuta Grada Knina

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 7/97 i 3/99), Gradsko vijeće Grada Knina,
na 33. sjednici, od 13. travnja 2001. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Saveza
športova Grada Knina i športskih klubova

za 2000. godinu

l. Prihvaća se Financijsko izvješće Saveza
športova Grada Knina i športskih klubova za 2000
godinu:

- KK “Novodob” Knin
- NK “Dinara” Knin
- RK “Knin `95”
- Ženski rukometni klub “Knin” Knin
- Taekwondo klub “Knin”
- Sportsko ribolovno društvo “Krka” Knin
- Društvo športske rekreacije “Šport za sve”

Knin
- Stolnoteniski klub “Knin”
- Kuglački klub “Knin” Knin
- Boćarski klub “Zrinski” Knin
- Šahovski klub “Knin”
- Karate klub Knin
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Zaključak će se objaviti u “Službenom

vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 400-01/01-01/10
Urbroj: 2182-10-01-01-2
Knin 13. travnja 2001.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

____________________
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III.
GRAD ŠIBENIK

POVJERENIK VLADE RH

17
Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01) 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), povjerenik Vlade Republike
Hrvatske u Gradu Šibeniku, dana 11. travnja
2001. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Skupštine

Podi-Ražine d.o.o. Šibenik

1. Prihvaća se ostavka, te se Jakov Terzanović,
dipl. sociolog, razrješuje dužnosti člana Skupštine
Podi-Ražine d.o.o. Šibenik.

2. Za člana Skupštine Podi-Ražine d.o.o.
Šibenik, kao predstavnik Grada Šibenika,
imenuje se Diana Dulibić Vlahov, dipl.iur.

3. Ovo rješenje objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 119-02/0l-01/11
URBROJ: 2182/01-01/01-01-2
Šibenik, 11. travnja 2001.

POVJERENIK
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

U GRADU ŠIBENIKU
 Paško Višić, dipl. iur., v.r.

____________________

18
Na temelju članka 5. i 11. Zakona o zaštiti

pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine”,
broj 60/92), članka 50. i 78. Statuta Grada

Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 4/94, 4/97 i 15/97) i članka 88.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01),
povjerenik Vlade Republike Hrvatske u Gradu
Šibeniku, donosi

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa mjera obvezatne
preventivne dezinsekcije i deratizacije

na području grada Šibenika za 2001. godinu

1. Donosi se Program mjera obvezatne
preventivne dezinsekcije i deratizacije na
području grada Šibenika za 2001. godinu, u tekstu
kako ga je predložio Zavod za javno zdravstvo
Šibensko-kninske županije.

2. Program iz točke 1. ovog zaključka nalazi
se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

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

KLASA: 501-05/01-01/2
URBROJ: 2182/01-03/1-01-1
Šibenik, 24. travnja 2001.

POVJERENIK
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

U GRADU ŠIBENIKU
 Paško Višić, dipl. iur., v.r.

____________________

19
Na temelju članka 84e. Zakona o lokalnoj

samoupravi i upravi (“Narodne novine”, broj 90/
92, 94/93, 117/93, 5/97, 17/99 i 128/99),
povjerenik Vlade Republike Hrvatske u Gradu
Šibeniku, donosi

ZAKLJUČAK
o izvješću o obavljenoj reviziji Proračuna

za 2000. godinu

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u Gradu
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Šibeniku nema primjedbi na Izvješće Državnog
ureda za reviziju - područnog ureda Šibenik, o
obavljenoj reviziji Proračuna Grada Šibenika za
2000. godinu.

KLASA: 041-01/01-01/1
URBROJ: 2182/01-06/1-01-3
Šibenik, 09. travnja 2001.

POVJERENIK
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

U GRADU ŠIBENIKU
 Paško Višić, dipl. iur., v.r.

____________________

IV.
OPĆINA PIROVAC

OPĆINSKO VIJEĆE

6
Na temelju članka 25. Statuta Općine Pirovac

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 12/97, 01/99 i 02/00), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 2. sjednici, od 10. travnja
2001. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama

vijećnicima i članovima
radnih tijela

Članak 1.
U Odluci o naknadama vijećnicima i

članovima radnih tijela (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 02/99), u
članku 1. riječ: “brutto” i iznos: “166,05 kn” se
zamjenjuju riječju: “netto” odnosno iznosom:
“123,00 kn”.

Članak 2.
U članku 3. riječ: “brutto” i iznos: “810,00 kn”

se zamjenjuju riječju: “netto” odnosno iznosom:
“600,00 kn”.

Članak 3.
Iza članka 3. se dodaje novi članak 3a. koji

glasi:
“Članak 3a.
Naknadu troškova u slučaju upućivanja na

službena putovanja vijećnici i članovi radnih tijela
ostvaruju prema nastalim troškovima u skladu s
važećim propisima”.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

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

Klasa: 121-15/01-01/01
Ur.broj: 2182/11-0l/0l-01
Pirovac, 10. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Zoran Meić, v.r.

____________________

7
Na temelju članka l. i 9a. Zakona o

financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne
novine”, broj 47/90 i 27/93) i članka 25. Statuta
Općine Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 12/97, 01/99 i 02/00),
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 2. sjednici,
od 10. travnja 2001. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području

Općine Pirovac u 2001. godini

I. UVODNA ODREDBA

Točka 1.
Ovim Programom se utvrđuju svi oblici

poticanja i promicanja kulture i kulturnih
djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređenju
kulturnog života na području Općine Pirovac,
njihov sadržaj i opseg, kao i iskaz financijskih
sredstava za njegovo ostvarivanje u 2001. godini.
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II. JAVNE POTREBE U KULTURI
Točka 2.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa će se
rasporediti za:

1. djelatnost i poslove udruženja i drugih
organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

2. kulturne akcije i manifestacije,
3. adaptiranje i prijeko potrebni zahvati na

objektima kulture,
4. ostale kulturne djelatnosti.

1. Djelatnost i poslove udruženja i drugih
organizacija u kulturi, kao i pomaganje i
poticanje umjetničkog i kulturnog
stvaralaštva

Važniji oblik djelovanja u sferi kulture na
području Općine Pirovac predstavljaju kulturno-
umjetničke udruge s različitim područjima
umjetničkog stvaralaštva. Za poticanje i
promicanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
istih, proračunom su predviđena određena
financijska sredstva, kako slijedi:

-Kulturno-umjetnička udruga “Bezdan”
Pirovac 20.000,00 kn,

-Pjevački zbor “Sv. Juraj” Pirovac
20.000,00 kn,

-Narodna glazba Pirovac 25.000,00 kn.

Navedena sredstva se odobravaju sukladno
dostavljenim financijskim planovima pojedine
udruge, s definiranim programom i za to
specificiranim izdacima.

Općina Pirovac osigurava i proračunska
sredstva za izdatke proizašle po osnovi korištenja
prostorija za rad udruga.

2. Kulturne akcije i manifestacije
Tijekom 2001. godine na području Općine

Pirovac planiraju se slijedeće kulturne, zabavne
i druge akcije i manifestacije:

- maškare, obilježavanje Dana Općine
Pirovac-Sv. Juraj, obilježavanje Dana državnosti
i Dana domovinske zahvalnosti, tradicionalno
pirovačko zabavno ljeto (ribarske noći, utrka
“tovara”, modne revije, nastupi estradnih
zvijezda, večer dalmatinskih klapa, nastupi
kulturno-umjetničkih udruga), prijem KUD-a
“Vatroslav Lisinski” iz Vinkovaca i “Vinišće” iz

Vinišća, te ostale kulturne akcije i manifestacije
od značaja za Općinu Pirovac.

Općinsko poglavarstvo Općine Pirovac u
suradnji s Turističkim vijećem Turističke
zajednice Općine Pirovac je zaduženo za
realizaciju navedenih manifestacija. U istu svrhu
su osigurana proračunska sredstva u iznosu od
10.000,00 kn.

3. Adaptiranje i prijeko potrebni zahvati
na objektima kulture

Planira se izvršiti prva faza adaptacije zvonika
župne crkve Gospe od Karmela u Pirovcu,
sagrađenog u XV stoljeću, koja se sastoji od
učvršćivanja postolja zvona. Predmetna faza
prethodi kompletnoj sanaciji zvonika za čije
izvođenje je izrađena projektna dokumentacija.

Za izvođenje navedene adaptacije osigurana
su proračunska sredstva u iznosu od 50.000,00
kn.

4. Ostale kulturne djelatnosti

Osim poticanja rada udruga kulture, adaptacije
objekata kulture, organizacije kulturnih akcija i
manifestacija, Općina Pirovac sudjeluje i u
drugim oblicima zadovoljavanja potreba u
kulturi, kao što su osiguranje financijske pomoći
za podmirenje troškova tiskanja školskog lista
“Novi svijet”, razni oblici financijske i
materijalne pomoći udrugama kulture prilikom
njihova gostovanja, i sl..

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Točka 3.
Sredstva namjenjena za zadovoljenje javnih

potreba u kulturi na području Općine Pirovac u
2001. godini osigurana su u Proračunu Općine
Pirovac za istu godinu, a obim i dinamika njihove
isplate zavisit će od proračunskih mogućnosti.

Točka 4.
Ovaj Program će se objaviti u “Službenom

vjesniku Šibensko-kninske županije”, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2001. godine.

Klasa: 612-01/01-01/01
Ur.broj: 2182/11-0l/01-01
Pirovac, 10. travnja 2001.
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OPĆINSKO VIJEĆE
 OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Zoran Meić, v.r.

____________________

8
Na temelju članka 25. Statuta Općine Pirovac

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 12/97, 01/99 i 02/00), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 2. sjednici, od 10. travnja
2001. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru tajnika Općine Pirovac

1. Za tajnika Općine Pirovac bira se MARIN
BARIĆ, dipl. ekonomist.

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

Klasa: 119-01/01-0l/01
Ur.broj: 2182/11-01 /01-01
Pirovac, 10. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Zoran Meić, v.r.

____________________

9
Na temelju članka 46. Zakona o proračunu

(“Narodne novine”, broj 92/94) i članka 25.
Statuta Općine Pirovac (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 12/97, 01/99 i
02/00), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 2.
sjednici, od 10. travnja 2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna

Proračuna Općine Pirovac

za 2000. godinu
Članak 1.

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna
Općine Pirovac za 2000. godinu, klasa: 400-05/
01-01/01, ur.broj: 2182/11-01/0l-01, od 10.
travnja 2001. godine, koji čini sastavni dio ovog
zaključka.

Članak 2.
Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom

vjesniku Šibensko-kninske  županije”.

Klasa: 400-05/0l-01/02
Ur.broj: 2182/11-01 /01-01
Pirovac, 10. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Zoran Meić, v.r.

____________________

10
Na temelju članka 25. Statuta Općine Pirovac

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 12/97, 01/99 i 02/00), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 2. sjednici, od 10. travnja
2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Pirovac za 2000. godinu

Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za

reviziju RH, Područni ured Šibenik, o obavljenoj
reviziji Proračuna Općine Pirovac za 2000.
godinu, klasa: 041-01/00-01/10, urbroj: 613-17-
0l-6, od 19. siječnja 2001. godine.

Članak 2.
Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom

vjesniku Šibensko-kninske  županije”.

Klasa: 041-01/01-01/01
Ur.broj: 2182/11-01/0l-01
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Pirovac, 10. travnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Zoran Meić, v.r.

____________________

11
Na temelju članka 25. Statuta Općine Pirovac

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 12/97, 01/99 i 02/00), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 2. sjednici, od 10. travnja
2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zapisnika o obavljenoj

kontroli određenog dijela
financijsko-materijalnog poslovanja

Općine Pirovac

Članak 1.
Prihvaća se Zapisnik Financijske policije

Ministarstva financija RH, Postaje financijske
policije za Šibensko-kninsku županiju, o
obavljenoj kontroli određenog dijela financijsko-
materijalnog poslovanja Općine Pirovac za
razdoblje od 01.01. - 31.12.1999. godine, klasa:
470-06/01-01/1, urbroj: 513-10-16/01-2, od 15.
siječnja 2001. godine.

Članak 2.
Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom

vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 470-06/01-01/01
Ur.broj : 2182/11-01/01-01
Pirovac, 10. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Zoran Meić, v.r.

____________________
12
Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o zaštiti

od požara (“Narodne novine”, broj 58/93),
Mišljenja Policijske uprave šibensko-kninske,
Odjela zaštite od požara i CZ, broj: 511-13-09-
84-661/2-2000. D.S.T. i članka 25. Statuta Općine
Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/97, 01/99 i 02/00), Općinsko
vijeće Općine Pirovac, na 2. sjednici, od 10.
travnja 2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Procjene ugroženosti od
požara i Plana zaštite od požara Općine

Pirovac

Članak 1.
Prihvaća se Procjena ugroženosti od požara i

Plan zaštite od požara Općine Pirovac koje je
izradila tvrtka “Protection” d.o.o. Umag.

Članak 2.
Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom

vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 214-02/01-01/0l
Ur.broj: 2182/11-0l /0l-01
Pirovac, 10. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Zoran Meić, v.r.

____________________

V.
OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKO VIJEĆE

10
Na temelju članka 54. Zakona o prijevozu u

cestovnom prometu (“Narodne novine”, broj 36/
98) i članka 73. Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 9/94 i 6/97), Općinsko vijeće Općine
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Primošten, na 35. sjednici, od l9. travnja 2001.
godine, donosi

ODLUKU
o autotaxi prijevozu osoba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se odlukom određuju uvjeti,

organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza
u javnom prometu (u daljnjem tekstu: autotaksi
prijevoz).

Članak 2.
Autotaksi prijevoz mogu obavljati pravne i

fizičke osobe s registriranom djelatnošću za
obavljanje autotaksi prijevozom (u daljnjem
tekstu: autotaksi prijevoznik) koji su s Općinom
Primošten ( u daljnjem tekstu: Općina) sklopili
ugovor o koncesiji i imaju sjedišta na području
općine.

Autotaksi prijevoznici iz prethodnog stavka
moraju imati zajedničko stajalište i isti cjenik
usluga.

Članak 3.
Autotaksi prijevoz obavlja se po dogovoru

između korisnika usluga i autotaksi prijevoznika,
uz unaprijed utvrđene cjenike usluga i uvjeta što
su određeni ovom odlukom.

Članak 4.
Autotaksi prijevoz se obavlja kao javni

slobodni prijevoz i ne može se obavljati kao
linijski prijevoz (kružni tok).

II. KONCESIJA

Članak 5.
1.) Koncesija je odobrenje kojim se autotaksi

prijevozniku povjerava obavljanje autotaksi
prijevoz osoba na području Općine Primošten (
u daljnjem tekstu: koncesija).

2.) Koncesiju dodjeljuje Općinsko
poglavarstvo na temelju javnog natječaja po
načinu jedna koncesija za jednog autotaksi
prijevoznika.

3.) Općinsko vijeće utvrđuje broj koncesija za
područje općine koji ne može biti veći od 7 niti
manji od 3.

4.) Općinsko vijeće utvrdit će stvarni broj
koncesija iz točke 3. ove odluke za svaku tekuću
godinu, do kraja travnja tekuće godine.

Članak 6.
Koncesija se daje na rok od četiri godine uz

naknadu od 500,00 kuna godišnje.
Naknada za koncesiju se sastoji od jednokratne

naknade koja se uplaćuje u korist Proračuna
Općine, a sredstva od naknade koristit će se
prvenstveno za uređenje stajališta.

Članak 7.
Općinsko poglavarstvo dodjeljuje koncesiju na

temelju natječaja koji se objavljuje u sredstvima
javnog priopćavanja i oglasnoj ploči.

Članak 8.
Općinsko poglavarstvo osniva i imenuje

Komisiju za provođenje natječaja za dodjelu
koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza (u
daljnjem tekstu: Komisija). Komisiju čini
predsjednik i dva (2) člana.

Članak 9.
Natječaj za prikupljanje ponude za dodjelu

koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza sadrži:
- broj slobodnih mjesta
- vrijeme na koje se koncesija daje
- najniži iznos naknade za koncesiju
- rok za podnošenje ponude
- kome se ponuda podnosi
- naznaku da je ponuđač dužan priložiti

obrtnicu nadležnog tijela o obavljanju autotaksi
prijevoza, odnosno rješenje Trgovačkog suda o
upisu trgovačkog društva u sudski registar

- naznaku da je ponuđač dužan priložiti dokaz
da je uplatio jamčevinu u iznosu od 10 % najniže
naknade za koncesiju

- naknadu da ponuđač koji bi odustao od
koncesije gubi pravo na povrat uplaćene
jamčevine

- rok u kojem se mora platiti naknada za
koncesiju

- naznaku da se nepotpune ponude neće
uzimati u obzir
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- te druge obavijesti.
Članak 10.

Ponuda za autotaksi koncesiju uplaćuje se
Općinskom poglavarstvu - Komisiji, u zatvorenoj
kuverti, omotnici s naznakom “Ponude za
obavljanje autotaksi prijevoza”.

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana
od dana objave u  sredstvima javnog
priopćavanja.

Članak 11.
Prispjele ponude Komisija otvara i provjerava

da li prijavljeni kandidat ispunjava propisane
uvjete.

Članak 12.
Najduže 15 (petnaest) dana nakon isteka roka

za podnošenje ponude Općinsko poglavarstvo na
prijedlog Komisije donosi akt kojim se bira
ponuđač.

Članak 13.
O rezultatima izbora pismeno se obavještavaju

svi sudionici natječaja. Natjecatelji imaju pravo
podnijeti prigovor Općinskom vijeću na izbor
ponuđača u roku od 8 (osam) dana od dana
primitka obavijesti.

Članak 14.
Na temelju akta Općinskog poglavarstva o

davanju koncesije sklapa se ugovor između
koncesionara i Općine koje u ime Općine potpi-
suje načelnik ili od njega ovlaštena osoba.

Članak 15.
Ugovor o davanju koncesije sadrži:
- naznačenje ugovornih strana
- rok na koji se koncesija daje koncesionaru
- način plaćanja i iznos naknade koncesionaru
- obvezu koncesionara da se pridržava uvjeta

prijevoza utvrđenih zakonskim propisima i ovom
odlukom

- druge uvjete vezane za obavljanje autotaksi
prijevoza.

Članak 16.
Ako osoba koja je izabrana ne sklopi ugovor

o koncesiji smatrat će se da je odustala od
koncesije.

Članak 17.
Koncesija prestaje istekom vremena za koje

je izdana. Koncesija može prestati i prije isteka
vremena za koje je izdana i protiv koncesionarove
volje ako koncesionar više ne ispunjava uvjete
za njenu dodjelu.

Članak 18.
Koncesionar koji želi nastaviti obavljati

autotaksi prijevoz i nakon isteka vremena za koje
mu je koncesija dodijeljena dužan je u roku od
tri (3) mjeseca prije isteka koncesije zatražiti
njeno produljenje.

Zahtjev za produljenje koncesije podnosi se
Općinskom poglavarstvu koje može odlučiti da
se koncesija, bez provođenja natječaja, ponovo
dodijeli dosadašnjem koncesionaru, uz uvjete
predviđene ovim člankom, a uz naknadu koja će
utvrditi Općinsko poglavarstvo.

Između davatelja i koncesionara sklapa se
Ugovor.

Članak 19.
Koncesionar može prenijeti koncesiju na

drugu osobu uz suglasnost Općinskog
poglavarstva.

Članak 20.
Koncesionar-obavlja autotaksi prijevoz sam ili

preko zaposlenog vozača.

III. VOZILA

Članak 21.
Autotaksi prijevoz obavlja se osobno, vozilom

koje osim zakonskih uvjeta mora ispunjavati i
slijedeće:

- da ima motor najmanje zapremnika 1300
cm2 i najmanje snage 51 kW ( 70 ks)

- da ima najmanje četiri vrata za ukrcaj
putnika, osim jednovolumenskog vozila

- da ima protupožarni aparat
- da ima na krovu vozila transparent s natpisom

TAXI
- da na vidljivom mjestu ima ugrađen

baždaren, isparavan, osvijetljen i plombiran,
taksimetar
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- da ima ispravan uređaj za grijanje i
provjetravanje kabine

- da ima ispravnu rasvjetu u kabini vozila
- da je vozilo uredno, čisto i neoštećeno.

Članak 22.
Na autotaksi vozilima može biti istaknut

propagandni oglas, kao svjetleća reklamna ili
oslikana na vozilu, ako se s tim ne zaklanjaju
transparenti i ne ometa kretanje vozila.

Propagandni oglas iz prethodnog stavka ne
smije zauzimati više od 25 % površine na vozilu.

Članak 23.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza,

autotaksi prijevoznik ili njegov zaposleni vozač,
dužan je u vozilu imati:

- ugovor o koncesiji ili ugovor o zapošljavanju
- ovjeren izvadak iz cjenika taksi usluga na

hrvatskom i engleskom-jeziku (ovjeru vrši
Udruženje)

- knjiga računa s pečatom autotaksi prijevoza.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza,

autotaksi prijevoznik mora biti uredan i prikladno
odjeven.

Članak 24.
Autotaksi prijevoznik, odnosno zaposleni

vozač prima putnike na autotaksi stajalištu i to
po redoslijedu stajanja njegova vozila na
stajalištu.

Autotaksi prijevoznik ne smije stajati izvan
određenog stajališta. Iznimno, ukoliko putnik ima
posebne zahtjeve glede urednosti, pouzdanosti i
prostranosti vozila ili uljudnosti vozača, može
zatražiti uslugu i od autotaksi prijevoznika koji
nije prvi po redoslijedu čekanja na stajalištu.

Članak 25.
Autotaksi prijevoznik dužan je pružiti uslugu

svakoj osobi koja prijevoz naruči neposredno ili
telefonom bez obzira na duljinu vožnje.

Izuzetno iz stavka 1. ovog članka, autotaksi
prijevoznik uskratit će vožnju osobi ako:

- ako je naručitelj pod utjecajem alkohola i
pri tome agresivan

- ako se naručitelj ili njegova prtljaga po ocjeni
vozača prljavi da bi mogli uprljati druge putnike
ili unutrašnjost vozila

- ako se dogovori s autotaksi prijevoznikom
koji je na redu odmah poslije njega, da umjesto
njega obavi naručenu vožnju ali uz suglasnost
stranke.

Članak 26.
Autotaksi prijevoznik dužan je putnike primiti

i njihovu osobnu prtljagu smjestiti u propisano
spremište za prtljagu.

Članak 27.
Odredište vožnje određuje putnik.
Autotaksi prijevoznik dužan je prijevoz

obaviti najkraćim putem, odnosno putem koji mu
odredi putnik.

Putnik može odbiti prijevozniku da uz njega
primi druge putnike, ukoliko u tom trenutku na
stajalištu nema drugih taksi vozila.

Članak 28.
Autotaksi prijevoznik dužan je započeti

prijevoz i dovršiti dolaskom na odredište.
Ako zbog kvara prijevoz nije moguće dovršiti,

autotaksi prijevoznik je dužan osigurati putniku
drugo vozilo za prijevoz na odredište.

Članak 29.
Autotaksi prijevoznik je dužan na početku

vožnje uključiti taksimetar.
Kada je prijevoz naručen telefonom sa

stajališta taksimetar se uključuje od mjesta
polaska taksi vozila.

Članak 30.
Autotaksi prijevoznik je dužan, na zahtjev

putnika, izdati uredan račun za obavljeni prijevoz
koji sadrži:

- pečat autotaksi prijevoznika i potpis vozača
 - datum vožnje
- polazište i odredište
 - novčani iznos naknade

Članak 31.
Po završetku vožnje autotaksi vozač je dužan

pregledati vozilo, a nađene stvari predati
nadležnoj službi Ministarstva unutarnjih poslova.
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IV. AUTOTAKSI STAJALIŠTA
Članak 32.

Autotaksi stajališta su označena mjesta na
kojima stoji autotaksi vozilo i primaju putnike.

Stajališta određuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 33.
Autotaksi stajališta obilježavaju se

odgovarajućim vertikalnim znakom i oznakom
na kolniku sukladno Zakonu i provedbenim
propisima.

Članak 34.
Na autotaksi stajalištima ne smije stajati više

vozila nego što ima obilježenih mjesta i ne smiju
se parkirati druga vozila.

V.  CJENIK

Članak 35.
Cijenu usluge za autotaksi prijevoz na relaciji

do 25 km računajući od centra mjesta utvrđuje
Udruženje u skladu s propisima o načinu
formiranja i kontroli cijena.

Cijenom se određuje cijena:
- početka vožnje (start)
- vožnja po kilometru
- čekanje
- prijevoz osobne prtljage.
Cijena vožnje na relaciji preko 25 km,

računajući od centra mjesta, ugovara se
slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

 Cijena prijevoza domaćih životinja i stvari
koje ne spadaju u osobnu prtljagu utvrđuje se
slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

VI. POSEBNE ODREDBE

Članak 36.
Vozač koji obavlja autotaksi prijevoz osoba

ne može otpočeti s obavljanjem prijevoza ukoliko
nije položio program poznavanja osnovnih
podataka s kulturnim, gospodarskim, turističkim,
prometnim i drugim značajnim objektima i
znamenitostima na području općine.

VII. NADZOR

Članak 37.
Inspekcijski nadzor nad izvršavanjem ove

Odluke obavlja inspekcija cestovnog prometa i
cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza kao
i ostale nadležne inspekcije.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 38.
Novčanom kaznom od 1.000,00 - 2.000,00

kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
- postupi suprotno odredbama iz članka 2. st.

l, članka 4. i članka 18. st. 1.
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit

će se i odgovorna osoba prijevoznika, novčanom
kaznom od 500,00 kuna.

Članak 39.
Novčanom kaznom od 500,00 - 1.000,00 kuna

kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- postupi suprotno odredbama iz članka 24.,
članka 25. st. 2, članka 27, i članka 28. odluke.

Za prekršaje iz članka 24. i članka 25. stavak
2. kaznit će se i odgovorna osoba novčanom
kaznom od 500,00 kuna.

Za prekršaje iz članka 27, članka 28. kaznit
će se fizička osoba novčanom kaznom od 400,00
kuna.

Novčanom kaznom od 100,00 - 500,00 kuna
kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

- postupi suprotno odredbama iz članka 2.
stavak 1, članak 4, članak 18, st. l, članak 24,
članak 24. st. 2, članak 27. i članak 28. ove
odluke.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.
Autotaksi prijevoznici koji na dan donošenja

ove odluke obavljaju autotaksi prijevoz na
području općine mogu zatražiti zaključenje
ugovora o koncesiji i nastaviti obavljanje
autotaksi prijevoza na području općine pod
slijedećim uvjetima:

- da su članovi Udruženja i da na dan
donošenja ove odluke, vrše autotaksi prijevoz
prema rasporedu Udruženja.

Autotaksi prijevoznici iz prethodnog stavka
dužni su u roku od tri mjeseca od dana stupanja
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na snagu ove odluke podnijeti zahtjev za
zaključenje ugovora.

Autotaksi prijevoznici iz ovog članka plaćaju
naknadu za koncesiju prema članku 6. ove
odluke.

Članak 41.
Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 340-09/01-01/01
Ur.br. 2182/02-01/0l-0l
Primošten, l9. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Josip Gracin, v.r.

____________________

11
Na temelju članka 74. Statuta Općine

Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 9/94 i 6/97) i članka 5. Odluke o
autotaksi prijevozu, Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 35. sjednici, od 19. travnja 2001.
godine, donosi

O D L U K U
o utvrđivanju broja koncesija sa autotaksi

prijevoz

1. Općinsko vijeće utvrđuje za 2001. godinu
pet koncesija za autotaksi prijevoz.

2. Ova odluka objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 340-09/0l-01/02
Ur.br. 2182/02-01/07-01
Primošten, 19. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Josip Gracin, v.r.

____________________
12
Na temelju članka 3. i 9. Zakona o financiranju

javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj
47/90 i 27/93) i članka 73. Statuta Općine
Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 9/94 i 6/97), Općinsko vijeće
Općine Primošten, na  35. sjednici, od 19. travnja
2001. godine, donosi

PROGRAM
javnij potreba u kulturi Općine Primošten

za 2001. godinu

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici, način

poticanja kulture i kulturnih djelatnosti, opseg,
kvaliteta i način zadovoljavanja javnih potreba u
kulturi za Općinu Primošten, te obim i dinamika
sufinanciranja tih potreba za 2001. godinu.

Javne potrebe iz stavka 1. ovog članka poticat
će se, promicati i zadovoljavati:

- ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih
programa ustanova kulture, udruga i organizacija
u kulturi

- podržavanjem pojedinačnih akcija i
manifestacija u kulturi koji pridonosi razvitku,
obogaćivanju i promicanju kulturnog života.

Članak 2.
U smislu članka 1. ovog Programa u proračunu

Općine Primošten za 2001. godinu osigurat će se
dio sredstava za ostvarivanje djelatnosti i
programa pojedinih ustanova, udruga i
organizacija, za pojedine akcije i manifestacije u
kulturi, te za druge kulturne potrebe.

l. Pučka knjižnica i čitaonica “Ante Starčević
1912.”

Obavlja djelatnost i poslove zadovoljavanja
pučanstva za knjigom i informiranjem, širenjem
naobrazbe i kulture. Općina osigurava
proračunska sredstva za izdatke zaposlenih,
utrošeni materijal, energiju i za izdatke tekućeg
održavanja, te sufinanciranje povećanja knjižnog
fonda.

Dio troškova programa Pučke knjižnice
pokriva se iz sredstava dobivenih od Ministarstva
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kulture, te vlastitih prihoda (članarina).
Planirani iznos sredstava iz Proračuna za 2001.

godinu je 20.000,00 kuna koji će se isplatiti preko
Matice Hrvatske.

DJELATNOST UDRUGE KULTURE
Vrijedan dio kulture Općine je djelovanja

udruge na različitim područjima kulturno
umjetničkog stvaralaštva, te se u javne potrebe
uvršćuje:

l. Limena glazba Primošten
2. Matica Hrvatska Primošten
a) Likovna galerija
b) Ženska klapa “Murtilica”
c) Knjižnica

Osim promotivnih i drugih manifestacija u
okviru osnovnih djelatnosti ustanova i udruga
kulture tijekom 2001. godine u Općini Primošten
planiraju za sljedeće kulturne, zabavne i druge
manifestacije: Obilježavanje Dana Općine
(Gospe od Loreta), obilježavanje Dana držav-
nosti, Primoštensko kulturno i zabavno ljeto, te
ostale manifestacije i obljetnice od značenja za
Općinu Primošten.

Planirani iznos sredstava je 95.000,00 kuna.

l. Matica Hrvatska 20.00,00 kn
a) Knjižnica 20.000,00 kn
Limena glazba 47.000,00 kn
4. Kulturne manifestacije 8.000,00 kn
UKUPNO: 95.000,00 kn

Članak 3.
Sredstva namijenjena za osnovnu djelatnost

ustanova u kulturi dostavljat će se mjesečnim
akontacijama, a sredstva namijenjena udrugama
kulture, te za organiziranje kulturne manifestacije
prema zahtjevima za definiranim i specifičnim
troškovima.

Članak 4.
Ovaj Program javnih potreba u kulturi Općine

Primošten objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”, a primjenjivat će se
od 01. siječnja 2001. godine.

KLASA: 612-01/01-0l/0l
Ur.br. 2182/02-01/0l-01
Primošten, l9. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Josip Gracin, v.r.

____________________

13
Na temelju članka 73. Statuta Općine

Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 9/94 i 6/97), Općinsko vijeće
Općine Primošten, na 35. sjednici, od 19. travnja
2001. godine, donosi

PROGRAM
socijalno-zdravstvenih i humanitarnih

potreba Općine Primošten za 2001. godinu

Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuju oblici i način

zadovoljavanja socijalnih potreba u Općini
Primošten, te obim i način sufinanciranja, tih
potreba kroz Proračun Općine Primošten u 2001.
godini.

Članak 2.
I. Socijalni Program ostvaruje se kroz sljedeće

oblike pomoći:

I. POMOĆ U NOVCU

l. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
socijalne ugroženosti građana koji ispunjavaju
uvjete i kriterije prema Zakonu o socijalnoj skrbi
i drugim propisima.

2. Jednokratna novčana pomoć utvrđena
člankom 7. stavak 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine”, broj 73/97)

- sufinanciranje različitih troškova ugroženom
stanovništvu

- sufinanciranje komunalne naknade za
socijalno ugroženo stanovništvo

- jednokratna novčana pomoć građanima
lošijeg materijalnog i socijalnog statusa

- pomoć za pokop umrlih osoba na području
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općine nepoznatog identiteta
- pomoć stanovnicima koji se nađu u trenutnim

teškoćama zbog bolesti, potrebnog odlaska na
liječenje i sl.

Ukupna planirana sredstva u 2001. godinu su
45.000,00 kuna.

Sredstva će se isplatiti nakon utvrđenih potreba
i pojedinačnih zahtjeva Općinskom poglavarstvu.

II. POMOĆ U NARAVI

Pomoć u naravi sastoji se od kućnih
potrepština, higijenskih i drugih potrepština koje
distribuira Općina Primošten.

Članak 3.
Sva pomoć u novcu i naravi iz ovog Programa

je nepovratna, nemaju trajni karakter osim da nije
drugačije riješeno.

Članak 4.
Korisnici socijalnog programa je socijalno

ugroženo stanovništvo, državljani Republike
Hrvatske, s prebivalištem na područja Općine
Primošten.

Članak 5.
Svi korisnici socijalnih pomoći koji proizlaze

iz ovog Programa morat će zadovoljiti osnovne
kriterije za ostvarivanje prava na jedno od davanja
ili posebne kriterije određene Zakonom o
socijalnoj skrbi.

Članak 6.
Korisnici socijalnog programa dužni su dati

točne osobne podatke o imovinskom stanju, kao
i promjene o prethodnom stanju.

Ukoliko je korisnik dao neistinite podatke,
zadržava se pravo na povrat davanja uz
mogućnost zakonske zatezne kamate.

Članak 7.
Rješenje i druga pisma o provođenju ovog

Programa donositi će jedinstveni upravni odjel.
Pomoć u novcu dodjeljivat će se u obliku

jednokratne novčane pomoći na tekući ili žiro
račun korisnika ili direktnim plaćanjem računom
tijekom godine na žiro račun dobavljača roba i

usluga ili putem blagajne.
Članak 8.

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju
u planiranom  iznosu izdaci za potrebnu
realizaciju ovog Programa realizirat će se u visini
ostvarenih prihoda.

Članak 9.
Ovaj Program stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”, i primjenjivat će se
od 0l. siječnja 2001. godine.

KLASA: 550-02/0l-01/0l
Ur.br. 2182/02-01/01-01
Primošten, l9. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Josip Gracin, v.r.

____________________

14
Na temelju članka 39. Zakona o športu

(“Narodne novine”, broj 111/97) i članak 53.
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 9/94 i 6/95),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 35
sjednici, od 19. travnja 2001.  godine, donosi

PROGRAM
o športu Općine Primošten za 2001. godinu

I. TEMELJNE ODREDBE
Program javnih potreba u športu Općine

Primošten za 2001. godinu temelji se na:
- postignutom stupnju razvitka primoštenskog

športa
- zakonskim obvezama koje su utvrđene

člankom 39. Zakona o športu, osobito djece i
mladih

- osigurati poticajna sredstva za ospos-
obljavanje i usavršavanje stručnih kadrova u
športu
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II. CILJ DONOŠENJA PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

Osigurati očuvanje i poboljšanje postignute
razine kvalitete primoštenskog športa, posebice
onog dijela koji će doprinijeti promidžbi Općine
Primošten.

Osigurati da se što veći broj djece i mladeži
uključi u športu putem športskih škola koje
djeluju unutar športskih udruga.

III. PROGRAMSKA PODRUČJA
Sredstva planirana u Proračunu Općine

Primošten za 2001. godinu u ukupnom iznosu od
95.000,00 kuna, a rasporedit će se za:

1. Malonogometni klub “Primošten” -
60.000,00 kn

2. Košarkaški klub “Primošten” - 20.000,00
kn

3. Vaterpolo klub “Primošten” - 5.000,00 kn
4. Ostali programi u športu - 10.000,00 kn
1. Izdaci će se prenositi na račune navedenih

korisnika ovisno o tekućoj likvidnosti općinskog
Proračuna.

2. Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju
u planiranom iznosu izdaci za športsku djelatnost
izvršavat će se u visini ostvarenih prihoda.

3. Raspodjelu sredstava vršiti će Jedinstveni
upravni Općine Primošten.

IV. Ovaj Program javnih potreba u športu
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”, a primjenjivat će se od 0l.
siječnja 2001. godine.

KLASA: 620-0l/01-01/01
Ur.br. 2182/02-01/01-01
Primošten, l9. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Josip Gracin, v.r.

____________________

15
Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o

određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga
jedinice lokalne samouprave i uprave (“Narodne

novine”, broj 75/93) , a u svezi članka 9. Zakona
o naseljima (“Narodne novine”, broj 54/88) i
članak 73. Statuta Općine Primošten (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 9/94 i
6/97), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 35
sjednici, od 19. travnja 2001. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o izmjeni naziva ulice u Primoštenu

1. Ulici u Primoštenu, ranijeg imena Mala
Raduča daje se novo ime i to: Ulica dr. Franje
Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika.

2. Ovo rješenje objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 015-08/0l-0l/0l
Ur.br. 2182/02-01/00-0l
Primošten, l9. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Josip Gracin, v.r.

____________________

16
Na temelju članka 74. Statuta Općine

Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 9/94 i 6/97), Općinsko vijeće
Općine Primošten, na 35. sjednici, od l9. travnja
2001. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju financijskog izvješća Dječjeg

vrtića

1. Općinsko vijeće prihvaća Financijsko
izvješće Dječjeg vrtića Općine Primošten u tekstu
koji čini sastavni dio ovog zaključka.

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

KLASA: 400-09/01-01/03
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Ur.br. 2182/02-01/07-01
Primošten, 19. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Josip Gracin, v.r.

____________________

17
Na temelju članka 74. Statuta Općine

Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 9/94 i 6/97),Općinsko vijeće
Općine Primošten, na 35. sjednici, od 19. travnja
2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvješća

“Bucavac” d.o.o.

1. Općinsko vijeće prihvaća financijsko
izvješće “Bucavca” d.o.o. za 2000. godinu, u tekst
koji. čini sastavni dio ovog zaključka.

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

KLASA: 400-09/01-01/02
Ur.br. 2182/02-01/01-01
Primošten, l9. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Josip Gracin, v.r.

____________________

18
Na temelju članka 94. Statuta Općine

Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 9/94 i 6/97), Općinsko vijeće

Općine Primošten, na 35. sjednici, od l9. travnja
2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvješća DVD

Primošten

1. Općinsko vijeće prihvaća financijsko
izvješće DVD Primoštena za 2000. godinu, u
tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.

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

KLASA: 400-09/01-01/01
Ur.br. 2182/02-01/0l-01
Primošten, l9. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Josip Gracin, v.r.

____________________

VI.
OPĆINA ROGOZNICA

OPĆINSKO VIJEĆE

8
Na temelju članka 4. Zakona o proračunu

(“Narodne novine”, broj 92/94), članka 24.
Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (“Narodne
novine”, broj 90/92, 92/93 i 117/93) i članka 21.
Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 14/97),
Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 22.
sjednici, od 17. travnja 2001. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Rogoznica za 2001. godinu (I.)

Članak 1.
Proračun Općine Rogoznica za 2001. godinu

(u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Proračuna)
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sastoji se od:

Bilance prihoda i izdataka

Plan 2001. Povećanje Novi plan
Smanjenje

UKUPNI PRIHODI 3.884.000 463.917 4.367.917
NETO FINANCIRANJE - 775.186 775.186
UKUPNI PRIHODI I NETO FINANCIRANJE - 1.239.103 5.143.103
UKUPNI IZDACI 3.884.000 463.917 4.367.917
VIŠAK - MANJAK  - + 775.186 + 775.186

i Račun financiranja 

Plan za 2001. Povećanje  Novi
Smanjenje plan

PRIMICI FINANCIRANJA - 1.025.186 1.025.186
IZDACI FINANCIRANJA  - 250.000 250. 000
NETO FINANCIRANJE - 775.186 775.186
VIŠAK - MANJAK - 775.186 - 775.186

Članak 2.
Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka za 2001. godinu, kako slijedi:

Skup. Pods. Odj.Osn. Naziv računa                              Plan Povećanje Novi
                            rn                                      za 2001. Smanjenje plan

UKUPNI PRIHODI 3.884.000 1.259.103 5.143.103
POREZNI PRIHODI 1.930.000 1.930.000

000 Porez na dohodak 275.000 275.000
10 Porez na dohodak 265.000 265.000

010 Porez na dohodak od nesamostalnog rada 180.000 180.000
10 Porez na dohodak od nesamostalnog rada 180.000 180.000

020 Porez na dohodak od samostalne djelat. 35.000 35.000
10 Porez na dohodak od samostalne djelat. 30.000 30.000

20 Porez na dohodak od povremenih djelat. 5.000 5.000
030 Porez na dohodak samozaposlenih 30.000 30.000

10 Porez od obrta i slobodnih zanima.1424 30.000 30.000
040 Porez na dohodak od imovine 15.000 15.000

10 Porez na dohodak od imovine i imov. prava 15.000 15.000
050 Porez na dohodak od igara na sreću 5.000 5.000

10 Porez na dobitke od igara na sreću 5.000 5.000
20 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 10.000 10.000

010 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 10.000 10.000
10 Uplata poreza na dohodak po god.prijavi 10.000 10.000

005 Porez na dobit 50.000 50.000
10 Porez na dobit od poduzetnika 50.000 50.000

010 Porez na dobit od poduzetnika 50.000 50.000
10 Porez na dobit od poduzetnika 50.000 50.000
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015 Porez na promet nekretnina 450.000 450.000
40 Povremeni porez na imovinu 450.000 450.000

010 Porez na promet nekretnina 450.000 450.000
10 Porez na promet nekretnina 2848 450.000 450.000

020 PDV, Posebni porezi na promet i potroš. 1.150.000 1.150.000
40 Porez na tvrtku, reklamu, javne površ. 1.050.000 1.050.000

010 Porez na tvrtku, reklamu, javne površ. 1.050.000 1.050.000
10 Porez na tvrtku 40.000 40.000
20 Porez na reklamu 10.000 10.000
40 Porez na kuće za odmor 1.000.000 1.000.000

50 Ostali porezi na promet 100.000 100.000
010 Porez na potrošnju alkoh. i bezalk. pića 100.000 100.000

10 Porez na potrošnju alkoh. i bezalk. pića , 100.000 100.000
030 Ostali porezi, pristojbe i doprinosi 5.000 5.000

20 Ostali  neraspoređeni porezi 5.000 5.000
030 Ostali neraspoređeni porezi 5.000 5.000

20 Neprepoznati nalozi zaprimljeni u HP-u 3.000 3.000
30 Neprepoznati nalozi zaprimljeni u bankama 2.000 2.000

NEPOREZNI PRIHODI 1.954.000 20.000 1.974.00
035 Prihodi od poduzetn. aktivnosti i imovine 540.000 540.000

10 Naknade za koncesiju 10.000 10.000
010 Naknada od koncesija 10.000 10.000

40 Naknada od koncesija na pomorskom dobru 10.000 10.000
30 Prihodi od kamata i tečajnih razlika 5.000 5.000

010 Prihodi od kamata 5.000 5.000
10 Prihodi od kamata 5.000 5.000

40 Ostali prihodi od poduzetn. aktivn. i imov. 130.000 130.000
070 Naknada za korištenje javne površine 130.000 130.000

10 Naknada za korištenje javnih površina 130.000 130.000
50 Prihodi od zakupa 15.000 15.000

010 Prihodi od zakupa 15.000 15.000
30 Prihodi od zakupa nekretnina 15.000 15.000

60 Prihodi od sufinanciranja građana 380.000 380.000
010 Prihodi od sufinanciranja građana 380.000 380.000

10 Prihodi od sufinanciranja građana-PUP 80.000 80.000
11 Prihodi od sufinanciranja građana-ceste 300.000 300.000

040 Upravne pristojbe 114.000 114.000
10 Boravišna pristojba 114.000 114.000

040 Prihodi ostvareni prodajom držav. biljega 4.000 4.000
10 Prihod ostvaren prodajom državnih biljega 4.000 4.000

060 Ostale pristojbe 110.000 110.000
10 Boravišna pristojba 110.000 110.000

045 Prihodi po posebnim propisima 1.300.000 20.000 1.320.000
40 Komunalni doprinosi i sl. 1.300.000 1.300.000

010 Komunalni doprinosi i sl. 1.300.000 1.300.000
10 Komunalni doprinos 300.000 300.000
20 Komunalna naknada i usluga 1.000.000 1.000.000

70 Ostali nespomenuti prihodi po pos. propisima 20.000 20.000
010 Ostali nespomenuti prihodi po pos. propisima 20.000 20.000
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10 Ostali nespomenuti prihodi po poseb. prop. 20.000 20.000

KAPITALNI PRIHODI 1.239.103 1.239.103
055 Prihod od prodaje imovine (kapitala) 70.000 70.000

10 Prihodi od prodaje zemljišta 70.000 70.000
010 Prihodi od prodaje zemljišta 70.000 70.000

10 Prihod od prodaje zemljišta 70.000 70.000
060 Prihodi iz proračuna 130.000 130.000

10 Prihodi od pror. drugih državnih razina 130.000 130.000
010 Prihodi iz drugih pror. kod tekuće potpore 130.000 130.000

60 Prihodi iz drugih pror. iz župan. pror. tekućepotpore 130.000 130.000
070 Primici od zaduživanja 775.186 775.186

10 Primici od tuzemnog zaduživanja 775.186 775.186
010 Primici od tuzemnog zaduživanja 1.025.186 1.025.186

30 Primici od zaduživanja po dugoroč. zajmovima 1.025.186 1.025.186
050 Ispravak tuzemnog duga - 250.000 - 250.000

20 Ispravak tuzemnog duga za prim. i vrać. sred. fis. - 250.000 - 250.000
075 Sredstva zamjenskog fonda 263.917 263.917

10 Sredstva zamjenskog fonda 263.917 263.917
010 Sredstva zamjenskog fonda 263.917 263.917

10 Sredstva zamjenskog fonda 263.917 263.917

B. IZDACI
PLAN  PROMJENA REBALANS

UKUPNO (I + II ) 3.884.000 483.917 4.367.917
I TEKUĆI IZDACI 2.514.000 275.025 2.789.025
100 Izdaci poslovanja 1.604.700 70.000 1.674.700
200 Tekući vanjski izdaci za materijal i us. 198.000 40.000 238.000
300 Tekući transferi
310 Tekući prijenosi i potpore izvan pro. 711.300 80.102 791.402
800 Dani zajmovi 84.923 84.923

II KAPITALNI IZDACI 1.370.000 43.815 1.413.815
600 Nabava kapitalnih sredstava 1.370.000 43.815 1.413.815

III OSTALI IZDACI 165.077 165.077
810 Povrat danih zajmova - 84.923 - 84.923
900 Tuzemni državni dug 250.000 250.000
950 Zamjenski fond, ostala rezerv. st

II POSEBNI DIO
Članak 3.

Izdaci proračuna u iznosu od 4.367.917 kuna raspoređuju se po nositeljima - korisnicima u
posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

C. RAČUN FINANCIRANJA

SKUPINA PODSKUPINA NAZIV

DRŽAVNI DUG
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(ZADUŽIVANJE UMANJENO
ZA UPLATE) 775.986

I. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
070 10 Primici od tuzemnog

zaduživanja (robni kredit) 1.025.186
UKUPNO I 1.025.186

II.OTPLATE 250.000
900 10 Otplate tuzemnog duga 250.000

Sk.Pod.Od. Osn.Naziv računa Plan za Povećanje Novi
rn. 2001. g. Smanjenje plan

Razdjel 1 OPĆINSKA UPRAVA
Glava 1 Općinska uprava

100 IZDACI POSLOVANJA 1.604.770 70.000 1.674.700
10 Izdaci za zaposlene 936.700 936.700

010 Osnovne bruto plaće 780.000 780.000
10 Plaće namještenika i davanja iz plaće 780.000 780.000

040 Doprinosi poslodavca 142.700 142.700
10 Doprinos za MIO 78.400 78.400
20 Doprinos za zdravstvo 57.500 57.500
30 Doprinos za zapošljavanje 6.800 6.800

050 Naknada troškova zaposlenima 14.000 14.000
90 Ostale naknade zaposlenima 14.000 14.000

20 Izdaci za materijal i usluge 416.000 416.000
010 Izdaci za energ. i kom. izdaci 226.000 226.000

10 Izdaci za električnu energiju 80.000 80.000
20 Troškovi za vodu 6.000 6.000
60 Izdaci za odvoz smeća 140.000 140.000

020 Uredski materijal 8.500 8.500
10 Izdaci za obrasce, nalivpera, olovke i sl. 4.500 4.500
30 Izdaci za fotokopirni papir 1.500 1.500
50 Izdaci za stručnu literaturu za red. potrebe 2.500 2.500

025 Ostali potrošni materijal 83.000 83.000
10 Izdaci za materijal za čišćenje 1.000 1.000
20 Izdaci za gorivo 80.000 80.000
30 Izdaci za materijal za higijenske potrebe 1.000 1.000
50 Izdaci za radnu odjeću i obuću 1.000 1.000

030 Izdaci za komunikacije 50.000 50.000
10 Izdaci za telef. i telefax. usluge 15.000 15.000
30 Izdaci za poštanske pošiljke 35.000 35.000

040 Izdaci za informiranje 12.500 12.500
90 Štampanje Službenog glasnika i sl. 5.000 5.000
30 Izdaci za savjet. i seminare 2.500 2.500
80 Izdaci za natječaj i oglase 5.000 5.000

050 Izdaci za službena putovanja 6.500 6.500
20 Izdaci za dnevnice za službena putovanja 3.000 3.000
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30 Izdaci za prijevoz na službena putovanja 500 500
40 Izdaci za smještaj na službenom putu 3.000 3.000

060 Izdaci osiguranja 29.500 29.500
10 Osiguranje trajne imovine 6.000 6.000
20 Izdaci osiguranja prometnih sredstava 18.000 18.000
40 Izdaci osiguranja osoblja 5.500 5.500

30 Izdaci za tekuće održavanje 252.000 70.000 322.000
010 Održavanje automobila 10.000 10.000

40 Ostali izdaci za održavanje 10.000 10.000
020 Održavanje opreme 2.000 2.000

40 Ostali izdaci za održavanje opreme 2.000 2.000
030 Održavanje zgrade 40.000 40.000

80 Ostali izdaci za održavanje zgrada 40.000 40.000
040 Izdaci za tekuće održavanje cesta 60.000 60.000

10 Tekuće održavanje cesta 60.000 60.000
070 Izdaci za održavanje parkova 40.000 20.000 60.000

90 Održavanje parkova i javnih površina 40.000 20.000 60.000
080 Izdaci za tekuće održavanje ostali 100.000 50.000 150.000

90 Ostalo nespomenuto tekuće održavanje 100.000 50.000 150.000
200 TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA

MATERIJAL I USLUGE 198.000 40.000 238.000
25 Izdaci za geodetsko prostorni sustav 2.000 2.000

010 Izdaci za geodetsko prostorni sustav 2.000 2.000
10 Izdaci za geodetsko prostorni sustav 2.000 2.000
40 Financijski izdaci 21.000 40.000 61.000

010 Izdaci platnog prometa i bankovne usluge 9.000 9.000
10 Izdaci ZAP-u 9.000 9.000

050 Ostali financijski izdaci 12.000 40.000 52.000
20 Ostali nespomenuti financijski izdaci 12.000 40.000 52.000

80 Ostali izdaci 175.000 175.000
060 Izdaci za intelekt. usluge i projek. dokument. 20.000 20.000

60 Izdaci za ostale intelektualne usluge 20.000 20.000
065 Izdaci za reprezentaciju 30.000 30.000

10 Izdaci za reprezentaciju 30.000 30.000
070 Ostali nespomenuti izdaci 125.000 125.000

20 Naknade za članove poglavarstva i vijeća 125.000 125.000
310 Tekući prijenosi i potpore izvanpror. korisn. 711.300 80.102 791.402

10 Tekući prijenosi sredst. državnih institucija 252.460 30.154 282.614
010 Prijenosi sredstava za pomoć obitelji i kuć. 194.200 23.196 217.396

10 Prijenosi za socijalni program 194.200 23.196 217.396
060 Prijenos sredstava u sluč. nepogoda 58.260 6.958 65.218

10 Prijenos za slučaj elementarne nepogode 58.260 6.958 65.218
20 Prijenosi sredstava neprofitnim organizacijama260.000 10.000 270.000

010 Prijenos sredstava neprofitnim organizacijama 20.000 20.000
40 Prijenosi sredstava sportskim organizacijama 20.000 20.000

050 Prijenosi sredstava vjerskim zajednicama 10.000 10.000
10 Prijenosi vjerskim organizacijama 10.000 10.000

060 Prijenos sredstava udrugama 10.000 10.000 20.000
20 Prijenosi udrugama građana i politič. strank. 10.000 10.000 20.000
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070 Ostali prijenosi neprofitnim organizacijama 220.000 220.000
10 Prijenosi neprofitnim organizacijama-UHVDR 20.000 20.000
20 Prijenos za dječji vrtić 170.000 170.000
30 Prijenos za kulturu neprofitnim org. 30.000 30.000

60 Ostale tekuće potpore 198.840 39.948 238.788
010 Ostale tekuće potpore i prijenosi 198.840 39.948 238.788

10 Prijenosi DVD-u 160.000 32.396 192.396
20 Prijenosi za malo gospodarstvo 38.840 7.552 46.392

600 NABAVA KAPITALNIH SREDSTAVA 1.370.000 43.815 1.413.815
10 Zemljište i ostala materijalna imovina 269.615 269.615

010 Zemljište 269.615 269.615
90 Zemljište 269.615 269.615

20 Građevinski objekti 300.000 24.200 324.200
040 Ostali građevinski objekti 300.000 24.200 324.200

10 Vodovod 174.200 174.200
20 Kanalizacija 300.000 - 150.000 150.000

40 Nabava vozila 250.000 - 250.000 0
040 Kamion 250.000 - 250.000

10 Kamion 250.000 - 250.000
70 Nematerijalna imovina 70.000 70.000

050 Priprema, planiranje i upravljanje projektom 70.000 70.000
40 Glavni projekt 30.000 30.000
50 Stručne procjene i recenzije 40.000 - 30.000 10.000
90 Ostali izdaci u svezi pr. plan. i uprav. proj. 30.000 30.000

90 Investicijsko održavanje 750.000 750.000
040 Uređenje cesta 520.000 520.000

10 Investicijsko održavanje cesta, želj. mostova 520.000 520.000
090 Investicijsko održavanje ost. kapit. objekata 230.000 230.000

10 Investicijsko održavanje ost. kapit. objekata 230.000 230.000
800 DANI ZAJMOVI 84.923 84.923

10 Dani tuzemni zajmovi 84.923 84.923
030 Dani zajmovi nefinancijskim organizacijama 84.923 84.923

30 Dani zajmovi ostalim poduzećima i nefin. inst. 84.923 84.923
810 Povrat danih zajmova - 84.923 - 84.923

10 Povrat danih tuzemnih zajmova - 84.923 - 84.923
030 Povrat danih zajmova ostalim poduzećima - 84.923 - 84.923

30 Povrat danih zajmova ostalim poduzećima - 84.923 - 84.923
900 Tuzemni državni dug 250.000 250.000

10 Tuzemni državni dug 250.000 250.000
040 Državni dug prema nefinancijskim institucijama 250.000 250.000

30 Dugoročni zajmovi 250.000 250.000

Članak 4.
Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-

kninske županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2001. godine.

Klasa: 400-08/01-01/3
Ur. broj: 2182/12-01/01-01
Rogoznica, 17. travnja 2001.
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OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE
ROGOZNICA

POTPREDSJEDNIK
Vlado Županović, v.r.

____________________

9
Na temelju članka 21. Statuta Općine

Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 4/97), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 22. sjednici, od 17. travnja 2001.
godine, donosi

O D L U K U
o dopuni Odluke o naknadama vijećnicima

Općinskog vijeća i članovima Općinskog
poglavarstva Općine Rogoznica

Članak 1.
U Odluci o naknadama vijećnicima Općinskog

vijeća i članovima Općinskog poglavarstva
Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 11/99), u članku 6. iza
riječi: “godine” dodaju se riječi: “do 30. travnja
2001. godine”.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

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

Klasa: 431-07/01-01/1
Ur. broj: 2182/12-01/01-09
Rogoznica, 17. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

POTPREDSJEDNIK
Vlado Županović, v.r.

____________________

10
Na temelju članka 46. Zakona o proračunu

(“Narodne novine”, broj 92/94) i članka 21.
Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 4/97),

Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 22.
sjednici, od 17. travnja 2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg obračuna

Proračuna Općine Rogoznica za 2000.
godinu

1. Ovim zaključkom, prihvaća se Godišnji
obračun Proračuna Općine Rogoznica za 2000.
godinu, Klasa: 400-08/01-01/2, Ur. broj: 2182/
12-01/01-09, od 17. travnja 2000. godine, koji
čini sastavni dio ovog zaključka.

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

Klasa: 400-08/01-01/3
Ur. broj: 2182/12-001/01-1
Rogoznica, 17. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

POTPREDSJEDNIK
Vlado Županović, v.r.

____________________

11
Na temelju članka 21. Statuta Općine

Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 14/97), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 22. sjednici, od 17. travnja 2001.
godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji

Proračuna Općine Rogoznica za 2000.
godinu

1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Rogoznica za 2000. godinu,
Državnog ureda za reviziju, Područni ured
Šibenik, Klasa: 041-01/00-01/9. Ur. broj: 613-
17-01-6, od 31. siječnja 2001. godine.

2. Ovaj zaključak, objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije”.
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Klasa: 400-08/01-01/1
Ur. broj: 2182/12-01/01-1
Rogoznica, 17. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

POTPREDSJEDNIK
Vlado Županović, v.r.

____________________

VII.
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

UPRAVE I LOKALNE
SAMOUPRAVE

1
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne

samouprave, na temelju članka 9. stavka 1.
Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (“Narodne
novine,” broj 90/93, 94/93, 117193 i 128/99) i
članka 11. Pravilnika o postupku davanja
odobrenja grba i zastave jedinici lokalne
samouprave (“Narodne novine,” broj 94/98),
Povodom zahtjeva općinskog načelnika Općine
Primošten, radi davanja odobrenja grba i zastave
Općini Primošten, donosi

RJEŠENJE
o odobrenju uporabe grba Općini

Primošten

1. Odobrava se Općini Primošten da ima svoj
grb i zastavu.

Opis grba:
U plavome lik Gospe od Loreta, a okolo sedam

zlatnih/žutih osmerokrakih zvijezda.

Opis zastave:
Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto

obrubljenim grbom Općine u sredini.

2. Troškove postupka u iznosu od 3.361,00
kn (slovima: tritisućetristošezdesetjedna kuna) na
ime novčane naknade za rad Povjerenstva,
Općina Primošten dužna je uplatiti na račun

Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne
samouprave, broj 30102-637-5439 u roku od
osam dana od dana primitka ovoga rješenja.

Obrazloženje

Općinski načelnik Općine Primošten podnio
je zahtjev ovom Ministarstvu za odobrenje grba
i zastave Općini Primošten.

Zahtjev je osnovan.

Prema odredbi članka 9. stavku 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi, jedinice lokalne
samouprave mogu imati svoj grb i zastavu uz
prethodno odobrenje središnjeg tijela državne
uprave za lokalnu samoupravu. Temeljem članka
15. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava
i državnih upravnih organizacija (“Narodne
novine”, broj 48/99 i 15/00), središnje tijelo
državne uprave za lokalnu samoupravu je
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne
samouprave.

Uz zahtjev za odobrenje grba i zastave Općini
Primošten priložen je Prijedlog statutarne odluke
o grbu i zastavi Općine Primošten, koji sadrži
opis grba i zastave po pravilima heraldike, uvjete
i način njihove uporabe, te na posebnom listu
papira likovno rješenje grba i zastave.

Zahtjev za odobrenje grba i zastave Općini
Primošten razmatralo je Povjerenstvo za davanje
mišljenja u postupku odobrenja grba i zastave
jedinici lokalne samouprave, imenovano
Rješenjem ministra uprave Klasa: 017-01/98-0l/
27, Urbroj: 515-0l-98-1, od 14. srpnja 1998.
godine i Rješenjem Klasa: 017-01/99-0l/7,
Urbroj: 515-03-99-1, od 6. travnja 1999. godine,
na temelju članka 6. stavka 4. Pravilnika o
postupku davanja odobrenja grba i zastave
jedinici lokalne samouprave, na svojoj 10.
sjednici održanoj 28. ožujka 2001. godine.

S obzirom da je Povjerenstvo prilikom
ocjenjivanja pojedinačnih elemenata u odnosu na
podnijeti zahtjev, sukladno s člankom 8.
Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba i
zastave jedinici lokalne samouprave (ispravnost
navoda u podnijetoj dokumentaciji, odabir i
primjerenost simbola, usklađenost, likovnog
rješenja s heraldičkim pravilima, ispravnost opisa
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grba i zastave i kvalitete likovnog rješenja), dalo
mišljenje o prihvatljivosti rješenja za grb i zastavu
u cjelini, te je utvrđeno za davanje odobrenja grba
i zastave Općini Primošten ne postoje zapreke iz
članka 9. stavka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi
i upravi, to je u skladu s odredbom članka 11.
rečenog Pravilnika, odlučeno kao u izreci ovoga
rješenja.

Odluka o troškovima iz točke 2. izreke ovoga
rješenja temelji se na članku 6. stavku 9.
Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba i
zastave jedinici lokalne samouprave, prema
kojem sredstva za novčane naknade za rad
Povjerenstva osigurava jedinica lokalne
samouprave koja je podnijela zahtjev za

odobrenje grba i zastave.
Ovo rješenje oslobođeno je od plaćanja

upravne pristojbe temeljem članka 6. stavka 1.
točke 1. Zakona o upravnim pristojbama
(“Narodne novine”, broj 8/96, 95/97, 131/97, 68/
98, 66/99 i 116/00).

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali

se može pokrenuti upravni spor. Tužba za
pokretanje upravnog spora podnosi se Upravnom
sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I-017-02/00-01/4
Ur.broj: 514-09-01-01-3
Zagreb, 30. ožujka 2001.

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