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I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 119-01/01-01/16
URBROJ: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 20. srpnja 2001.

48
Na temelju članka 46. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01) i članka 16. točke 9. Statuta
Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 8/94,4/95,6/97,
4/01 i 8/01 ), Županijska skupština Šibenskokninske županije, na 2. sjednici, od 20. srpnja 2001.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru članova Županijskog
poglavarstva Šibensko-kninske županije
I. Za članove Županijskog poglavarstva
Šibensko-kninske županije biraju se:
1.Mladen Abramac, prof., za školstvo i socijalnu
skrb,
2. Ivo Baica, dipl. inž., za komunalne djelatnosti,
infrastrukturu i ekologiju,
3. Dr. Paško Bubalo, za školstvo, kulturu i
znanost,
4. Dr. med Ivana Ćevid, za zdravstvo,
5. Stipe Grubišić, dipl. inž., za malo i srednje
poduzetništvo,
6. Rade Ivas, dipl. iur., za pravne poslove,
lokalnu i područnu samoupravu i turizam,
7. Blaž Jurin, upr. prav., za poljoprivredu,
stočarstvo i zadruge,
8. Frano Krišto, dipl. politolog, za udruge i
društvene djelatnosti,
9. Robert Podrug, inž., za razvitak, obnovu i
promet i
10. Davor Škugor, dipl. inž., za gospodarstvo i
vatrogastvo.
II. Župan Gordan Baraka, kap., je predsjednik
Županijskog poglavarstva, a zamjenici župana Miho
Mioč, dipl. inž., zadužen za gospodarstvo i Josip
Odak, prof., zadužen za društvene djelatnosti, su
njegovi članovi.
III. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".

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

49

Na temelju članka 16. Statuta Šibensko-kninske
županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 8/94, 4/95, 6/97, 4/01 i 8/01),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na
2. sjednici, od 20. srpnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o mirovanju vijećničkog mandata i početku
obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika
vijećnika
1. Dužnost vijećnika Županijske skupštine
Šibensko-kninske županije, sukladno članku 6.
stavak 1. Zakona o izboru članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave ("Narodne novine", broj 33/01) počinju
obnašati TADIJA GOLOMEIĆ, IVANA PEDIŠIĆ,
ŠIME MIKULANDRA i FILIP KULUŠIĆ,
umjesto izabranih vijećnika Frane Kriste, Stipe
Grubišića, Roberta Podruga i Ive Baice.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije"
KLASA: 021-01/01-01/3
URBROJ: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 20. srpnja 2001.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.
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II.
GRAD KNIN
GRADSKO VIJEĆE

50

Na temelju članka 84a. Zakona o socijalnoj
skrbi ("Narodne novine", broj 73/97, 27/01 i 59/
01) i članka 16. Statuta Šibensko-kninske županije
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
8/94,4/95,6/97,4/01 i 8/01), Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 2. sjednici, od 20.
srpnja 2001. godine, donosi

36

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga za imenovanje po
jednog člana u upravna vijeća Centara za
socijalnu skrb na području Šibensko-kninske
županije

Na temelju članka 46., 53. i 90. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine", broj 33/01), članka 17. i 95.
Statuta Grada Knina ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 7/97, 3/99 i 4/01) i članka
70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
7/97,16/97 i 3/99), Gradsko vijeće Grada Knina,
na 2. sjednici, od 26. lipnja 2001. godine, donosi

I. Za člana Upravnog vijeća, kao predstavnika
Šibensko-kninske županije, se predlažu:

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Knina

1. U Centar za socijalnu skrb Drniš, gosp.
Mladen Bukarica, dipl. iur, Siverić, Bukarice 6,

Članak 1.
U Statutu Grada Knina ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 7/97, 3/99 i 4/
01), članak 41. mijenja se i glasi:
"Profesionalno obavljaju svoju dužnost:
- gradonačelnik, po položaju predsjednik
Gradskog poglavarstva
- zamjenici gradonačelnika, po položaju članovi
Gradskog poglavarstva."

2. U Centar za socijalnu skrb Knin, gosp. Mato
Milanović, dipl. politolog, Knin, Kupreška 27,
3. U Centar za socijalnu skrb Šibenik, gđa. Diana
Gović, dipl. iur., Šibenik, Karlovačka 1.
II. Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
KLASA: 119-01/01-01/17
URBROJ: 2182/1-01-01-1
Šibenik, 20. srpnja 2001.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

Članak 2.
U članak 42. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Članovi Gradskog poglavarstva imaju posebna
zaduženja koja na prijedlog predsjednika Gradskog
poglavarstva odredi Gradsko poglavarstvo."
Članak 3.
Članak 43. mijenja se i glasi:
"Članove Gradskog poglavarstva bira Gradsko
vijeće u pravilu iz reda svojih članova većinom
glasova svih vijećnika na prijedlog predsjednika
Gradskog poglavarstva, na vrijeme od četiri godine."
Članak 4.
Članak 52. stavak 3, mijenja se i glasi:
"Upravnim odjelima iz stavka 1. ovog članka
upravljaju pročelnici koje na temelju javnog
natječaja imenuje Gradsko poglavarstvo."
Članak 5.
Članak 53. briše se.
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Članak 6.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
KLASA: 012-03/01-01/03
URBROJ: 2182-10-01-01-1
Knin, 26. lipnja2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

37

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 11.
Statuta Grada Knina ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 7/97,3/99 i 4/01), Gradsko
vijeće Grada Knina, na 2. sjednici, od 26. lipnja
2001. godine, donosi
POSLOVNIK
o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Knina
Članak 1.
U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Knina
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
7/97,16/97 i 3/99), u članku 9. stavak. 1. mijenja
se i glasi:

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

38

Na temelju članka 27. Statuta Grada Knina
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
7/97, 3/99 i 4/01), članka 4. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Knina ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 7/97, 16/97 i 3/99),
Gradsko vijeće Grada Knina, na 1. sjednici, od 05.
lipnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća
Grada Knina
1. U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada
Knina, biraju se:
1. Ojdana Maričić, za predsjednika i
2. Ilija Štrbac, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
KLASA: 119-01/01-01/04
UR.BROJ: 2182-10-01 -01 -1
Knin, 05. lipnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

"Članove Gradskog poglavarstva bira Gradsko
vijeće u pravilu iz reda svojih članova većinom
glasova svih vijećnika na prijedlog predsjednika
Gradskog poglavarstva, na vrijeme od četiri godine."
Stavak 3. briše se.
Članak 2.
Ovaj Poslovnik o izmjenama i dopunama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina stupa na
snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
KLASA: 012-03/01-01/04
URBROJ: 2182-10-01-01-1
Knin, 26. lipnja 2001.

PREDSJEDATELJ
Dijana Gović, dipl. iur., v.r.

39

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 8. Statuta
Grada Knina ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 7/97, 3/99 i 4/01), a u svezi članka
6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
("Narodne novine", broj 33/01), Gradsko vijeće
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Grada Knina, na 2. sjednici, od 26. lipnja 2001.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i izboru predsjednika i člana
Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada
Knina
I.
Ojdana Maričić razrješuje se dužnosti
predsjednik Mandatne komisije Gradskog vijeća
Grada Knina zbog mirovanja mandata vijećnika.
II.
Josip Šuljak bira se za predsjednika Mandatne
komisije Gradskog vijeća Grada Knina.
III.
Željko Komšić bira se za trećeg člana Mandatne
komisije Gradskog vijeća Grada Knina.

1. U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog
vijeća Grada Knina, biraju se:
1. Željko Šimunac, za predsjednika,
2. Ivan Kljaić, za člana,
3. Milivoj Marić, za člana,
4. Toma Ćuk, za člana i
5. Željko Komšić, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/05
Ur.broj: 2182-10-01-01-1
Knin, 05. lipnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

IV.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
KLASA: 119-01/01-01/04
URBROJ: 2182-10-01-01-2
Knin, 26. lipnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

40

Na temelju članka 27. Statuta Grada Knina
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
7/97,3/99 i 4/01) i članka 6. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Knina ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 7/97,6/97 i 3/99), Gradsko
vijeće Grada Knina, na 1. sjednici, od 05. lipnja
2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o i izboru Odbora za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća Grada Knina

PREDSJEDATELJ
Milan Krneta, v.r.

41

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 8. Statuta
Grada Knina ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 7/97,3/99 i 4/01), a u svezi članka
6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
("Narodne novine", broj 33/01), Gradsko vijeće
Grada Knina na 2. sjednici, od 26. lipnja 2001.
godine, donosi
RJEŠENJE
0 razrješenju i izboru članova Odbora za izbor
i imenovanja Gradskog vijeća Grada Knina
I.
Razrješuju se dužnosti članovi Odbora za izbor
1 imenovanja Gradskog vijeća Grada Knina zbog
mirovanja vijećničkog mandata:
- Milivoj Marić i
-Ivan Kljajić.
II.
U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Grada Knina biraju se:
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- Anton Požar i
- Željko Ćaćić,

PREDSJEDATELJ
Milan Kmeta, v.r.

III.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/05
Ur.broj: 2182-10-01-01-2
Knin, 05. lipnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

42

Na temelju članka 27. Statuta Grada Knina
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
7/97, 3/99 i 4/01) i članka 6. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Knina ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 7/97, 16/97 i 3/99),
Gradsko vijeće Grada Knina, na 1. sjednici, od 05.
lipnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za statut i poslovnik
Gradskog vijeća Grada Knina
1. U Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća
Grada Knina, biraju se:
1. Mato Milanović, za predsjednika,
2. Jure Zečević, za člana i
3. Vinko Marić, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/06
Ur.broj: 2182-10-01-01-1
Knin, 05. lipnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

43

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 8. Statuta
Grada Knina ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 7/97, 3/99 i 4/01), a u svezi članka
6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
("Narodne novine", broj 33/01), Gradsko vijeće
Grada Knina, na 2. sjednici, od 26. lipnja 2001.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i izboru predsjednika i članova
Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća
Grada Knina
I.
1. Mato Milanović razrješuje se dužnosti
predsjednika Odbora za statut i poslovnik
Gradskog vijeća Grada Knina, zbog mirovanja
vijećničkog mandata.
2. Razrješuju se dužnosti člana Odbora za statut
i poslovnik Gradskog vijeća Grada Knina, zbog
mirovanja vijećničkog mandata:
-Jure Zečević i
- Vinko Marić.
II.
U Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća
Grada Knina biraju se:
1. Zdravko Krezić, za predsjednika,
2. Sandra Velić, za člana i
3. Marija Zlatić, za člana.
III.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
KLASA: 119-01/01-01/06
URBROJ: 2182-10-01-01-2
Knin, 26. lipnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
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PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

44

Na temelju članka 46. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01) i članka 43. Statuta Grada
Knina ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 7/97, 3/99 i 4/01), Gradsko vijeće
Grada Knina, na 2. sjednici, od 26. lipnja 2001.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru članova Gradskog poglavarstva
Grada Knina
I. Za članove Gradskog poglavarstva Grada
Knina biraju se:
1. dr. Ojdana Maričić,
2. Ivan Kljajić,
3. Ivica Alilović i
4. Damir Velić.
II. Izabrani članovi Gradskog poglavarstva
obavljat će svoju dužnost volonterski, na vrijeme
od četiri godine.
III. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Gradske
uprave i u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije".
KLASA: 080-02/01-01/01
URBROJ: 2182-10-01-01-1
Knin, 26. lipnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

45

Na temelju članka 6. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj
33/01), Gradsko vijeće Grada Knina, na 2. sjednici,
od 26. lipnja 2001. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije
Gradskog vijeća Grada Knina i o mirovanju
vijećničkog mandata i početku obnašanja
vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
I.
Prihvaća se Izvješće Mandatne komisije
Gradskog vijeća Grada Knina o imenima vijećnika
koji su prihvatili obnašanje dužnosti nespojive s
vijećničkom dužnošću pa im vijećnički mandat
miruje, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obnašati vijećničku dužnost.
II.
Utvrđuje se da 26. lipnja 2001. godine počinju
mirovanja vijećničkog mandata i tim danom
vijećničku dužnost počinju obnašati zamjenici
vijećnika:
1. Anton Požar, zamjenik vijećnika, kandidat na
Gradskoj listi Hrvatske demokratske zajednice,
umjesto vijećnika Vinka Marica,
2. Zdravko Krezić, zamjenik vijećnika, kandidat
na Gradskoj listi Hrvatske demokratske zajednice,
umjesto vijećnika Mate Milanovića,
3. Sandra Velić, zamjenik vijećnika, kandidat na
Gradskoj listi Hrvatske demokratske zajednice,
umjesto vijećnika Milivoj a Marića,
4. Marija Zlatić, zamjenik vijećnika, kandidat
na Gradskoj listi Hrvatske demokratske zajednice,
umjesto vijećnika Jure Zečevića,
5. Josip Šuljak, zamjenik vijećnika, kandidat na
Gradskoj listi Hrvatske demokratske zajednice,
umjesto vijećnice Ojdane Maričić,
6. Željko Ćaćić, zamjenik vijećnika, kandidat
na Gradskoj listi Hrvatske demokratske zajednice,
umjesto vijećnika Ivana Kljajića i
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7. Sanja Kosijer, zamjenica vijećnika, kandidat
na Gradskoj listi Samostalne demokratske srpske
stranke, umjesto vijećnika Mirka Raškovića.
III.
Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 021-05/01-01/05
Ur.br: 2182-20-01-01-3
Knin, 26. lipnja, 2001.

Ponedjeljak, 20. kolovoza 2001.

Aktom o izboru članova gradskog poglavarstva
određuje se njihov broj."
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 012-03/01-01/01
Ur.br: 2182/03-01-02
Skradin, 4. srpnja 2001.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.

PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

15

III.
GRAD SKRADIN
GRADSKO VIJEĆE
14

Na temelju članka 28. i 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01) i članka 102. Statuta Grada
Skradina ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 10/98 i 14/00), Gradsko vijeće
Grada Skradina, na 2. sjednici, od 4. srpnja 2001.
godine, donosi
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada
Skradina
Članak 1.
U Statutu Grada Skradina ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 10/98 i 14/00),
u članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Gradsko vijeće broji 13 vijećnika".
Članak 2.
Članak 55. mijenja se i glasi:
"Gradsko poglavarstvo može imati najviše 5
članova.

Na temelju članka 14. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95,70/
97, 128/99, 57/00 i 129/00) i članka 29. Statuta
Grada Skradina ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 10/98 i 14/00), Gradsko
vijeće Grada Skradina, na 2. sjednici, od 04. srpnja
2001. godine, donosi
ODLUKA
o dopuni Odluke o komunalnom redu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 9/96), članak 54.
nakon stavka 1. i 2. dopunjava se stavkom 3. koji
glasi:
"Radove iz stavka 1. ovog članka zabranjeno je
izvoditi u vrijeme ljetne turističke sezone od 15.
lipnja do 15. rujna."
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije".
Klasa: 363-02/01-01/03
Ur.br: 2182/03-01-01
Skradin, 4. srpnja 2001.
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

Klasa: 335-02/01-01/01
Ur.br: 2182/03-01-01
Skradin, 17. travnja 2001.

PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.

16

Na temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj
djelatnosti ("Narodne novine", broj 48/95,20/97,
46/97-pročišćeni tekst, 68/98 i 45/99) i članka 29.
Statuta Grada Skradina ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 10/98 i 14/00),
Gradsko vijeće Grada Skradina, na 24. sjednici,
od 17. travnja 2001. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu
ugostiteljskih objekata na području Grada
Skradina
Članak 1.
U Odluci o radnom vremenu ugostiteljskih
objekata na području Grada Skradina ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 5/94 i 10/
95), članak 3. alineje 2. 3. i 4. mijenjaju se i glase:
"Sezonsko (ljetno) radno vrijeme traje od 01.
lipnja do 30. rujna.
Podsezonsko radno vrijeme traje od 01.
listopada do 31. listopada.
Zimsko radno vrijeme traje od 01. studenog do
31. ožujka".
Članak 2.
Članak 6. mijenja se i glasi:
"Restorani, gostionice, pivnice, kavane,
zdravljaci, snack-barovi, slastičarnice, caffe-barovi,
buffeti, krčme, konobe, pečenjarnice, bistroi,
pizzerije i buregđinice na području Grada Skradina
rade:
a) u podsezoni, zimskoj sezoni i predsezoni od
07 do 24 sata i
b) u ljetnoj sezoni od 07 do 03 sata, osim
blagdanima kada je dozvoljeno radno vrijeme od
07 do 04 sata."
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
"Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

17

Na temelju članka 55. Statuta Grada Skradina
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
10/98 i 14/00),Gradsko vijeće Grada Skradina, na
2. sjednici, od 4. srpnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru članova Gradskog poglavarstva
Grada Skradina
1. Gradsko poglavarstvo Grada Skradina broji
5 (pet) članova.
2. Za članove Gradskog poglavarstva Grada
Skradina izabiru se:
- dr. Višnja Brajnović,
- Ivan Sušić,
- Ivan Kovilić, ing. i
- Ante Matić.
3. Gradonačelnik je po svom položaju
predsjednik Gradskog poglavarstva.
4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 019-02/01-01/04
Ur.br: 2182/03-01-01
Skradin, 4. srpnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.
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18

Na temelju članka 29. Statuta Grada Skradina
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
10/98 i 14/00), Gradsko vijeće Grada Skradina, na
2. sjednici, od 4. srpnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za statut i poslovnik
1. U Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća
Grada Skradina, biraju se:
- Jakov Sušić, za predsjednika,
- Željko Klarić, za zamjenika predsjednika,
- Ante Blaić, za člana,
- Stipan Periša, za člana i
- Dalibor Anić, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/03
Ur.br: 2182/03-01-01
Skradin, 4. srpnja 2001.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/04
Ur.br: 2182/03-01
Skradin, 4. srpnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.

20

Na temelju članka 27. stavka 1. i 2. Zakona o
propisima birača ("Narodne novine", broj 19/92) i
članka 29. Statuta Grada Skradina ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 10/98 i
14/00), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 2.
sjednici, od 4. srpnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za popis birača

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.

19

Na temelju članka 29. Statuta Grada Skradina
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
10/98 i 14/00), Gradsko vijeće Grada Skradina, na
2. sjednici, od 4. srpnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Komisije za prigovore i pritužbe
1. U Komisiju za prigovore i pritužbe Gradskog
vijeća Grada Skradina, biraju se:
- Ante Bura, za predsjednika,
- Mirko Trobonjača, za zamjenika predsjednika,
- Ivica Klarić, za člana,
- Mate Barišić, za člana i
- Dalibor Anić, za člana.

I. U Komisiju za popis birača (u daljnjem tekstu:
Komisija) imenuju se:
1. Stipan Periša, za predsjednika,
2. Hrvoje Bura, za člana,
3. Luka Matić, za člana,
4. Dane Barišić, za zamjenika predsjednika,
5. Ivica Brajković, za zamjenika člana,
6. Ivica Sušić, za zamjenika člana.
2. Zadatak Komisije je da izvrši po zaključivanju
popisa birača provjeru pravilnosti popisa birača,
odluči o zahtjevima građana za upis, dopunu ili
ispravak popisa birača koje nije uvažio Županijski
ured za opću upravu i potvrdi popis birača.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 019-01/01-01/05
Ur.br: 2182/03-01-01
Skradin, 4. srpnja, 2001.
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.

IV.
GRAD ŠIBENIK
1. GRADSKO VIJEĆE
13

Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
4/94, 4/97, 15/97 i 4/01), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 2. sjednici, od 12. srpnja 2001. godine,
donosi
RJEŠENJE
o izboru članova Gradskog poglavarstva
Grada Šibenika
Za članove Gradskog poglavarstva Grada
Šibenika izabiru se:
1. mr.sc. DRAŠKO LAMBAŠA(za pomorstvo),
2. ŽIVKO MIKULANDRA, dipl.ing. (za malo
i srednje poduzetništvo),
3. DANE ŠKARICA, dipl.ing. (za komunalno
gospodarstvo),
4. PAŠKO VIŠIĆ, dipl.iur. (za gospodarenje
imovinom),
5. ŽIVKO ŽAJA, dipl.oecc. (za turizam) i
6. DUŠKO ŽIVKOVIĆ, prof. (za školstvo).
KLASA: 119-02/01-01/13
URBROJ: 2182/01-01/1-01-2
Šibenik, 12. srpnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Vlatko Mrša, dipl. iur., v.r.

14

Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
4/94, 4/97, 15/97 i 4/01), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 2. sjednici, od 12. srpnja 2001. godine,
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za statutarno-pravna
pitanja
U Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog
vijeća Grada Šibenika imenuju se:
1. Vlatko Mrša, za predsjednika,
2. Franko Čeko, za člana,
3. Diana Gović, za člana,
4. Boško Jurišić, za člana,
5. Ljubica Kardum, za člana,
6. Luka Petrina, za člana i
7. Sandra Rimac, za člana.
KLASA: 119-02/01-01/11
URBROJ: 2182/01-02/1-01-1
Šibenik, 12. srpnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Vlatko Mrša, dipl. iur., v.r.

15

Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
4/94, 4/97, 15/97 i 4/01), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 2. sjednici, od 12. srpnja 2001. godine,
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za prigovore i pritužbe
U Odbor za prigovore i pritužbe Gradskog
vijeća Grada Šibenika imenuju se:
1. Sandra Rimac, za predsjednika,
2. Vinko Batinica, za člana,
3. Željko Burić, za člana,

Strana 14 - Broj 9 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 20. kolovoza 2001.

4. Ante Lučev, za člana,
5. Luka Petrina, za člana,
6. dr. sc. Višnja Vranković, za člana i
7. Rade Vukšić, za člana.
KLASA: 119-02/01-01/12
URBROJ: 2182/01-02/1-01-1
Šibenik, 12. srpnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Vlatko Mrša, dipl. iur., v.r.

16

Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
4/94, 4/97, 15/97 i 4/01), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 2. sjednici, od 12. srpnja 2001. godine,
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za međugradsku
suradnju
U Odbor za međugradsku suradnju Gradskog
vijeća Grada Šibenika imenuju se:
1. Zdravko Budiša, za predsjednika,
2. Dario Dukić, za člana,
3. Boško Jurišić, za člana,
4. Goran Jurković, za člana,
5. Borislav Lokas, za člana i
6. mr.sc. Ivica Poljičak, za člana i
7. Rade Vukšić, za člana.
KLASA: 119-02/01-01/13
URBROJ: 2182/01-02/1-01-1
Šibenik, 12. srpnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Vlatko Mrša, dipl. iur., v.r.

17

Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
4/94, 4/97, 15/97 i 4/01), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 2. sjednici, od 12. srpnja 2001. godine,
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za nazive ulica i trgova
U Odbor za nazive ulica i trgova Gradskog
vijeća Grada Šibenika imenuju se:
1. Gojko Lambaša, za predsjednika,
2. Božidar Baus, za člana,
3. Zvonimir Blažević, za Člana,
4. Zdravko Budiša, za člana,
5. Anita Jakšić, za člana,
6. Goran Jurković, za člana i
7. Nedjeljka Klarić, za člana.
KLASA: 119-02/01-01/14
URBROJ: 2182/01-02/1-01-1
Šibenik, 12. srpnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Vlatko Mrša, dipl. iur., v.r.

18

Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
4/94, 4/97, 15/97 i 4/01), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 2. sjednici, od 12. srpnja 2001. godine,
donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za priznanja
U Odbor za priznanja Gradskog vijeća Grada
Šibenika imenuju se:
1. Vinko Batinica, za predsjednika,
2. Franko Čeko, za člana,
3. Dario Dukić, za člana,
4. Anita Jakšić, za člana,
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5. Nedjeljka Klarić, za člana,
6. Gojko Lambaša, za člana i
7. Vlatko Mrša, za člana.
KLASA: 119-02/01-01/15
URBROJ: 2182/01-02/1-01-1
Šibenik, 12. srpnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Vlatko Mrša, dipl. iur., v.r.

20

Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
4/94, 4/97, 15/97 i 4/01), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 2. sjednici, od 12. srpnja 2001. godine,
donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za
izbor i imenovanja
1. Živko Mikulandra razrješuje se dužnosti člana
Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Grada Šibenika.
2. Vinko Batinica imenuje se za člana Odbora
za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada
Šibenika.

19

Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
4/94, 4/97, 15/97 i 4/01), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 2. sjednici, od 12. srpnja 2001. godine,
donosi

KLASA: 119-02/01-01/16
URBROJ: 2182/01-02/1-01-1
Šibenik, 12. srpnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju predsjednika
Mandatne komisije
1. Živko Mikulandra razrješuje se dužnosti
predsjednika Mandatne komisije Gradskog vijeća
Grada Šibenika.
2. Vinko Batinica imenuje se za predsjednika
Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada
Šibenika.
KLASA: 119-02/01-01/17
URBROJ: 2182/01-02/1-01-1
Šibenik, 12. srpnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Vlatko Mrša, dipl. iur., v.r.

PREDSJEDNIK
Vlatko Mrša, dipl. iur., v.r.

21

Na temelju članka 6. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj
33/01) i članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
4/94, 4/97, 15/97 i 4/01), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 2. sjednici, od 12. srpnja 2001. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o mirovanju mandata vijećnika Živka
Mikulandre i početku obnašanja dužnosti
vijećnika zamjenika Vinka Batinice
Utvrđuje se da počinje mirovanje mandata
vijećnika Gradskog vijeća Grada Šibenika Živka
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Mikulandre, te da dužnost vijećnika počinje
obnašati zamjenik Vinko Batinica.
KLASA: 013-05/01-01/5
URBROJ: 2182/01-02/1-01-1
Šibenik, 20. srpnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Vlatko Mrša, dipl. iur., v.r.

3. Stručne i administrativne poslove za Komisiju
iz točke 1. ovog rješenja obavlja Upravni odjel za
stambeno-komunalnu djelatnost.
4. Ovo rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
KLASA: 119-02/01-01/14
URBROJ: 2182/01-01/1-01-1
Šibenik, 19. srpnja 2001.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Milan Arnautović, dipl. ing., v.r.

2. GRADSKO POGLAVARSTVO

Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima i načinu
davanja u zakup poslovnog prostora ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 7/97 i 4/
98) i članka 16. i 23. Odluke o stjecanju,
raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 10/97 i
6/98), Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika, na
1. sjednici, od 19. srpnja 2001. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za provedbu natječaja
za raspolaganje nekretninama
1. U Komisiju za provedbu natječaja za
raspolaganje, nekretninama imenuju se:
- Ivan Medić, za predsjednika,
- Draško Lambaša, za člana,
- Živko Mikulandra, za člana,
- Paško Višić, za člana i
- Duško Živković, za člana.
2. Komisija iz točke 1. ovog rješenja nadležna
je za provedbu natječaja za:
a) prodaju nekretnina,
b) davanje u zakup poslovnih prostora i
c) davanje u zakup javnih površina.

Na temelju članka 5. Zakona o nabavi roba,
usluga i ustupanju radova ("Narodne novine", broj
142/97) i članka 50. i 78. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
4/94, 4/97, 15/97 i 4/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Šibenika, na 1. sjednici, od 19. srpnja 2001.
godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za provedbu nabave
I. Osniva se Povjerenstvo za provedbu nabave
(u daljem tekstu: Povjerenstvo).
II. Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.
III. Povjerenstvo ima tajnika, koji obavlja
odgovarajuće stručno-administrativne poslove za
Povjerenstvo.
Stručno administrativni poslovi za Povjerenstvo
obavljaju se u okviru Upravnog odjela za financije.
IV. Povjerenstvo odlučuje većinom glasova
ukupnog broja članova.
V. U Povjerenstvo se imenuju:
1. Milan Arnautović, za predsjednika,
2. Božidar Baus, za člana,
3. Ivan Medić, za člana,
4. Vlatko Mrša, za člana i
5. Zoran Smolić, za člana.
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VI. Za tajnika Povjerenstva imenuje se Tonko
Kalauz.
VII. Ovo rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
KLASA: 119-02/01-01/15
URBROJ: 2182/01-01/1-01-1
Šibenik, 19. srpnja 2001.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/11
Urbroj: 2182/04-01-1
Vodice, 27. lipnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Josip Juričev-Martinčev, v.r.

PREDSJEDNIK
Milan Arnautović, dipl. ing., v.r.

28

V.
GRAD VODICE
GRADSKO VIJEĆE
27

Na temelju članka 50. Statuta Grada Vodica
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
6/94 i 6/97) i članka 3. Poslovnika Gradskog
poglavarstva Grada Vodica ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 14/97), Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 2. sjednici, od 27. lipnja
2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru članova Gradskog poglavarstva
Grada Vodica
1. Za članove Gradskog poglavarstva Grada
Vodica biraju se:
- Ive Ukić,
- Josip Mateša,
- Ivica Juričev-Martinčev,
- Boris Juričev-Martinčev i
-Bore Šunjerga.
2. Gradonačelnik Grada Vodica, gosp. Rade
Ivas je po svom položaju predsjednik Gradskog
poglavarstva, a zamjenik gradonačelnika gosp.
Dinko Višić, zamjenik predsjednika Poglavarstva.

Na temelju članka 38. i 53. Statuta Grada
Vodica("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 6/94 i 6/97) i članka 31. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Vodica ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 6/94 i 6/97),
Gradsko vijeće Grada Vodica, na 2. sjednici, od
27. lipnja 2001. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru Odbora za statut i poslovnik
1. U Odbor za statut i poslovnik biraju se:
- Ive Ukić, za predsjednika,
- Josip Juričev-Martinčev, za zamjenika
predsjednika,
- Šime Vlašić, za člana,
- Grgo Friganović, za člana i
- Damir Jakeljić, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/7
Urbroj: 2182/04-01-1
Vodice, 27. lipnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
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PREDSJEDNIK
Josip Juričev-Martinčev, v.r.

29

Na temelju članka 53. Statuta Grada Vodica
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
6/94 i 6/97) i članka 34. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Vodica ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 6/94 i 6/97), Gradsko vijeće
Grada Vodica, na 2. sjednici, od 27. lipnja 2001.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbor za priznanja

RJEŠENJE
o izboru Odbor za nazive ulica i trgova
1. U Odbor za nazive ulica i trgova biraju se:
- Josip Mateša, za predsjednika,
- Nevesin Ferara, za zamjenika predsjednika,
- Ante Čorić, za člana,
- Milan Alfirev, za člana i
- Mile Bastić, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/9
Urbroj: 2182/04-01-1
Vodice, 27. lipnja 2001.

1. U Odbor za priznanja biraju se:
- Rade Juričev-Martinčev, za predsjednika,
- Ivica Juričev-Martinčev, za zamjenika
predsjednika,
- Frane Grubelić, za člana,
- Vladimir Juričev, za člana i
- Nikola Mačukat, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/10
Urbroj: 2182/04-01-1
Vodice, 27. lipnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Josip Juričev-Martinčev, v.r.

30

Na temelju članka 53. Statuta Grada Vodica
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
6/94 i 6/97) i članka 33. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Vodica ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 6/94 i 6/97), Gradsko vijeće
Grada Vodica, na 2. sjednici, od 27. lipnja 2001.
godine, donosi

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Josip Juričev-Martinčev, v.r.

31

Na temelju članka 40. i 53. Statuta Grada Vodica
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
6/94 i 6/97) i članka 32. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Vodica ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 6/94 i 6/97), Gradsko vijeće
Grada Vodica, na 2. sjednici, od 27. lipnja 2001.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Komisije za prigovore i pritužbe
1. U Komisiju za prigovore i pritužbe biraju se:
- Josip Juričev-Martinčev, za predsjednika,
- Ante Čorić, za zamjenika predsjednika,
- Neven Storić, za člana,
- Marijan Periša, za člana i
- Kata Franin, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
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Klasa: 119-01/01-01/8
Urbroj: 2182/04-01-1
Vodice, 27. lipnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Josip Juričev-Martinčev, v.r.

32

Na temelju članka 5. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj
33/01) i članka 53. Statuta Grada Vodica ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/94 i 6/
97), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 2. sjednici,
od 27. lipnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o mirovanju vijećničkog mandata i početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
1. Dinku Višiću radi nespojivosti dužnosti
vijećnika i funkcije zamjenika gradonačelnika Grada
Vodica mandat vijećnika miruje, a vijećničku dužnost
zamjenika vijećnika Gradskog vijeća počinje
obnašati Jankov Milivoj.

33

Na temelju članka 5. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj
33/01) i članka 53. Statuta Grada Vodica ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/94 i 6/
97), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 2. sjednici,
od 27. lipnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o mirovanju vijećničkog mandata i početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
1. Ivi Ukiću dipl. oecc, radi nespojivosti
dužnosti vijećnika i funkcije člana Poglavarstva
Grada Vodica mandat vijećnika miruje, a vijećničku
dužnost zamjenika vijećnika Gradskog vijeća
počinje obnašati Omer Ševerdija.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 021-01/01-01/5
Urbroj: 2182/04-01-1
Vodice, 27. lipnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Josip Juričev-Martinčev, v.r.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 021-01/01-01/4
Urbroj: 2182/04-01-1
Vodice, 27. lipnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Josip Juričev-Martinčev, v.r.

34

Na temelju članka 5. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj
33/01) i članka 53. Statuta Grada Vodica ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/94 i 6/
97), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 2. sjednici,
od 27. lipnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o mirovanju vijećničkog mandata i početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
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1. Josipu Mateši radi nespojivosti dužnosti
vijećnika i funkcije člana Poglavarstva Grada Vodica
mandat vijećnika miruje, a vijećničku dužnost
zamjenika vijećnika Gradskog vijeća počinje
obnašati Goran Španja.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 021-01/01-01/6
Urbroj: 2182/04-01-1
Vodice, 27. lipnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Josip Juričev-Martinčev, v.r.

VI.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Na temelju članka 46. Statuta Općine Kistanje
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 10/97 i 4/98) i Plana zaštite od požara i
članka 38. Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2001. godini, Općinsko poglavarstvo
Općine Kistanje, na sjednici, od 18. srpnja 2001.
godine, donosi
PLAN
intervencija kod velikih požara otvorenog
prostora na području Općine Kistanje

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Planom intervencija kod velikih požara otvorenog
prostora na području Općine Kistanje (u daljem
tekstu: Plan) utvrđuju se: sudionici provedbe plana,

njihov ustroj, djelokrug i nadležnost, sustav
koordiniranja aktivnosti, rukovođenja i
zapovijedanja akcijama gašenja velikih požara
otvorenih prostora, osposobljavanje sudionika
provedbe Plana, obavješćivanje javnosti o velikim
požarima otvorenih prostora, te način osiguranja
financijskih sredstava za provedbu plana.
Plan je strateški dokument Općine Kistanje u
intervencijama kod velikih požara otvorenog
prostora.
Članak 2.
Pojmovi koji se koriste u ovom Planu imaju
slijedeće značenje:
Veliki požar otvorenog prostora je svaki požar
otvorenog prostora koji, s obzirom na zahvaćenu
površinu i brzinu širenja, neposredno ugrožavanje
osoba i imovine većeg opsega, ili moguće nanošenje
znatnih materijalnih šteta, zahtijeva intervenciju
većih, prvenstveno vatrogasnih snaga sa šireg
područja;
Županijsko vatrogasno zapovjedništvo je stručno
operativno tijelo za vođenje i koordinaciju
vatrogasnih intervencija prilikom velikih požara
otvorenog prostora na području županije;
Zapovjedništvo na požarištu je stručno
operativno tijelo koje zapovijeda i koordinira
aktivnosti neposredno na / uz požarište;
Zapovjednici požarnih sektora su zapovjednici
najednom požarnom sektoru požarišta, odgovorni
za stručnu i kvalitetnu uporabu raspoloživih resursa
za gašenje požara;
Zemaljske snage gasitelja su ukupni ljudski i
materijalno-tehnički resursi koji sudjeluju u gašenju
požara otvorenog prostora djelujući sa zemlje,
uključujući javne vatrogasne postrojbe
(profesionalne i dobrovoljne), postrojbe
dobrovoljnih vatrogasnih društava, Intervencijske
postrojbe, postrojbe civilne zaštite, postrojbe
Hrvatske vojske i ostale snage ustrojene od fizičkih
osoba određenog područja i organiziranih ekipa
pravnih osoba (šumarski djelatnici, građevinska
mehanizacija i dr.).
Članak 3.
U slučaju nastanka požara otvorenog prostora,
koji može prerasti u veliki požar, smjernice za
uključivanje tijela i pravnih osoba u aktivnosti
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gašenja požara daju se, sukladno tabeli ugroženosti, kako slijedi, s tim da se može odmah po prosudbi na
temelju dojave aktivirati 2. stupanj:
STUPANJ
1. stupanj

2. stupanj

UGROŽENOST

SNAGE

-Požar otvorenog prostora manjih
razmjera,
-indeks opasnosti vrlo mali do mali,
-s intervencijom započinju.

-Vatrogasna postrojba s područja
grada Knina,
-JVP "Knin" 3 vatrogasca.

-Ako za događaj postojeće snage
nisu u stanju sanirati ili se prosusuđuje da će poprimiti veće razmjere,

-Snage iz 1. stupnja i
-Vatrogasne postrojbe iz
susjednih gradova i općina, te druge ekipe
postrojbi
iz 1. stupnja,
DVD "Sv. Juraj" Kistanje 6
vatrogasca,
JVP "KNIN" 3 vatrogasca,
DVD "KNIN" 7 vatrogasaca,
JVP "DRNIŠ" 3 vatrogasca,
DVD "DRNIŠ" 5 vatrogasaca.
JVP "ŠIBENIK" 3 vatrogasca.
DVD"DUBRAVICE"3
vatrogasca,
-Županijsko vatrogasno
zapovjedništvo.

-Događaj u prostoru NP KRKA,
-manje šumske površine,
-veće površine trave i niskog raslinja,
-indeks opasnosti mali do umjeren.

3. stupanj

ANGAŽIRANE

-Događaj poprima ili se prosuđuje
da će poprimiti veće razmjere,
-ugroženost objekata i naselja,
-veće šumske površine,
-velike površine trave i niskog
raslinja,
-indeks opasnosti mali do umjeren,

-Snage iz 2. stupnja i
-Županijsko vatrogasno
zapovjedništvo,
Uključivanje dijela vatrogasnih postrojbi s područja županije i drugih ekipa
postrojbi angažiranih u 2. stupnju,
DVD "Skradin" 3 vatrogasca,
DVD "Zaton" 5 vatrogasaca,
DVD "Vodice" 6 vatrogasaca,
JVP "Šibenik" 6 vatrogasaca,
DVD "Šibenik" 5 vatrogasaca,
DVD "Zablaće" 5 vatrogasaca,
DVD "Pirovac" 5 vatrogasaca,
DVD "Tisno" 3 vatrogasca,
-Intervencijske postrojbe,
VOTLC Šibenik 6 vatrogasaca,
-Zračne snage Helikopteri za prijevoz
opreme i gašenje,
-Postrojbe opće namjene CZ općine
Kistanje,
-NOS OS RH HV 50 vojnika.
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4. stupanj

5. stupanj

-Događaj poprima veće razmjere,
-vrijedne šumske površine,
-vrlo velike površine trave i niskog
raslinja,
-ugroženost objekata i naselja,
-moguće više istovremenih događaja
na širem području(različitog intenziteta),
-indeks opasnosti umjeren do velik,

-Snage iz 3. stupnja i
-Uključivanje ukupnih vatrogasnih
snaga s područja Županije,
DVD "Brodarica" 5 vatrogasaca,
DVD "Primošten" 3 vatrogasca,
DVD "Rogoznica" 3 vatrogasca,
-Intervencijske postrojbe,
VOTLC Šibenik 7 vatrogasaca,
-NOS OS RH (Hrvatska vojska)
rezervni 50 vojnika,
-Priprema dodatnih snaga za ispomoć iz drugih županija 15 vatrogasaca,
-Županijski stožer civilne zaštite,
-Specijalistička vatrogasna
postrojbe CZ županije 27 pripadnika,
-Operativno vatrogasno zapovjedništvo priobalja (Divulje) i
kontinentalnog dijela RH.

-Posebno vrijedne šumske površine,
-izrazito velike površine otvorenog
prostora,
-više istovremenih događaja većeg
intenziteta,
-ugroženost naselja i /ili drugih
sadržaja i objekata,
-indeks opasnosti velik do vrlo
velik.

-Snage iz 4. stupnja i
-Vatrogasno zapovjedništvo RH,
-Vatrogasne postrojbe iz ostalog
dijela RH,
-Stožer civilne zaštite RH,
-Postrojbe CZ iz ostalog dijela RH,
-Po potrebi, pomoć iz drugih
zemalja,
-Po potrebi, uključuje se i krizni
stožer Vlade RH.

II. SUDIONICI PROVEDBE PLANA
Članak 4.
Plan provodi jedinica lokalne samouprave Općine Kistanje, Vatrogasne postrojbe Grada Knina, JVP
"Knin" i DVD" Knin", javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima dok ne profunkcionira samostalno
i operativno osnovana postrojba Općine Kistanje DVD "Sveti Juraj".
Članak 5.
Na razini jedinica lokalne samouprave Plan provode vatrogasne postrojbe (JVP i DVD) i ostali subjekti
predviđeni procjenom i planom zaštite od požara.
III. ZAPOVIJEDANJE I KOORDINACIJA PRI INTERVENCIJAMA U GAŠENJU VELIKIH
POŽARA OTVORENOG PROSTORA
Članak 6.
Za potrebe zapovijedanja i koordinacije u aktivnostima gašenja velikih požara otvorenog prostora
aktivira se Županijsko vatrogasno zapovjedništvo.
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Radom zapovjedništva upravlja zapovjednik,
koji odlučuje i odgovoran je za rad zapovjedništva.
Članak 7.
Pogodna lokacija i prostor s izvršenim svim
potrebnim predradnjama radi uspostave
zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i
koordinacije u gašenju velikih požara otvorenog
prostora na području Općine Kistanje utvrđena je
Planom intervencija gašenja velikih požara
otvorenog prostora Šibensko-kninske županije i to
Kistanje, prostorije DVD "Sveti Juraj", Kistanje.
IV. NAČIN INTERVENCIJA I PRIMJENE
PLANA
Članak 8.
U gašenju požara otvorenog prostora koji
prerasta u veliki požar, na zahtjev zapovjednika
požarišta, a temeljem prosudbe, nalogom
nadređenog vatrogasnog zapovjednika upućuju se
dodatne vatrogasne snage, prvenstveno s bližeg
područja, utvrđenim redoslijedom u članku 3. ovog
Plana.
Ukoliko raspoložive vatrogasne postrojbe
jedinice lokalne samouprave (grad, općina) nisu
dovoljne za gašenje požara, zapovjednik požarišta
traži dodatnu pomoć od više razine zapovijedanja
preko VOC-a Šibenik.
Županijski vatrogasni zapovjednik ovlaštenje
aktivirati sve vatrogasne postrojbe s područja
županije, protupožarne zračne snage, NOS OS RH
(Hrvatska vojska).
Ukoliko angažirane snage gasitelja iz stavka 1.
i 2. ovog članka nisu dovoljne za gašenje požara,
županijski vatrogasni zapovjednik će, putem
nadležnog operativnog vatrogasnog zapovjedništva
(priobalja RH) zatražiti dodatnu pom6ć.
V. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA
ZA IZVRŠENJE PLANA
Članak 9.
Financijska sredstva za provedbu ovog Plana, a
koja su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave
osiguravaju se u proračunu Općine Kistanje za 1.
i 2. stupanj.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Jedinica lokalne samouprave, sukladno prosudbi
ugroženosti od požara, a na temelju svojih planova
intervencija, utvrdit će na svom području pravne
osobe koje u obavljanju redovite djelatnosti mogu
pridonijeti uspješnom izvršavanju intervencije i
poticati ostvarivanje suradnje, kada takve pravne
osobe budu postojale.
Članak 11.
Ovaj Plan je sastavni dio Plana intervencija kod
velikih požara otvorenog prostora na području
Šibensko-kninske županije.
Članak 12.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom vjesniku županije
Šibensko-kninske "
Klasa: 214-01/01-01/02
Ur.broj :2182/16-02/01-1
Kistanje, 18. srpnja 2001.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Kardum, v.r.

VII
OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
13

Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine",
broj 59/96), ovlaštenja iz točke I. Odluke o
prijenosu ovlaštenja za uređenje prometa ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 03/97),
suglasnosti Policijske uprave Šibensko-kninske
broj: 511-13-03-16-2113-2/01. ŽČV-SP i članka
25. Statuta Općine Pirovac ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 12/97,01/99,02/
00 i 04/01), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na
2. sjednici, od 25. lipnja 2001. godine, donosi
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ODLUKU
o regulaciji prometa u naselju Pirovac
Članak 1.
Ovom se odlukom regulira promet u naselju
Pirovac i to za razdoblje od 20. lipnja do 10. rujna.
Članak 2.
Prometovanje u centru naselja Pirovac za
razdoblje iz članka 1. ove odluke će biti regulirano
kako slijedi:
- ulica Dr. Franje Tuđmana, od križanja s ulicom
Kralja Zvonimira do centra naselja, je jednosmjerna,
- Mala Ulica, od spoja s ulicom Petra Draganića
Vrančića do ulice Bribirskih knezova je
jednosmjerna, a dio iste ulice, od spoja s ulicom
Kralja Zvonimira do spoja s ulicom Bribirskih
knezova, je također jednosmjerna, ali u suprotnom
smjeru u odnosu na već navedeni dio ulice,
- ulica Bribirskih knezova je jednosmjerna od
spoja s Malom ulicom do spoja s ulicom Kralja
Zvonimira,
- ulica Kralja Tomislava je jednosmjerna u smjeru
od spoja s ulicom Dr. Franje Tuđmana do spoja s
ulicom Petra Draganića Vrančića,
- prometnica na Trgu Domovinskog rata, u dijelu
između prodavaonice br. 2 tvrtke PZ "Pirovčanka"
i centralnog parka, je jednosmjerna iz pravca ulice
Kralja Krešimira IV prema Obali Hrvatske
mornarice.
Sukladno odredbama stavka 1. ovog članka
promet se odvija na način:
- vozač dolaskom do kraja ulice Dr. Franje
Tuđmana - centar ima mogućnost skretanja desno:
Trg Domovinskog rata - ulica Kralja Krešimira IV i
mogućnost zaustavljanja i parkiranja na prostoru
ispred robne kuće PZ "Pirovčanka", na Obali rtina
ili na označenim parkirnim mjestima na Trgu
Domovinskog rata, odnosno lijevo: u ulicu Kralja
Tomislava nastavljajući kretanje prema ulici Petra
Draganića Vrančića,
- vozač koji dolazi iz pravca ulice Kralja
Krešimira IV, a kreće se prema centru, ima
mogućnost da na početku Trga Domovinskog rata,
skrene lijevo: prolaskom preko navedenog trga, te
skretanjem desno u ulicu Kralja Tomislava nastavi
kretanje prema ulici Petra Draganića Vrančića,
odnosno ima mogućnost i: skrenuti desno i nastaviti
kretanje prema Obali Hrvatske mornarice,

- vozač koji dolazi iz pravca Starina - ulica Petra
Draganića Vrančića, a kreće se prema centru ima
jedino mogućnost skretanja desno u ulicu Bribirskih
knezova,
- vozač koji se kreće iz ulice Kralja Zvonimira i
nastavlja kretanje Malom ulicom u pravcu centra,
ima jedino mogućnost skretanja lijevo u ulicu
Bribirskih knezova (kružni tok).
Članak 3.
Za sva motorna vozila parkiranje je dozvoljeno
na parkiralištu ispred robne kuće PZ "Pirovčanka",
na označenim parkirnim mjestima na Trgu
Domovinskog rata, na platou travnatog igrališta i
na prostoru prema Obali rtinama u vremenu nonstop.
Na Trgu Domovinskog rata ispred zgrade
ambulante, pošte i ljekarne, stalno je zabranjeno
zaustavljanje i parkiranje, osim za vozila navedenih
ustanova.
Na cjelokupnoj dionici Male ulice stalno je
zabranjeno zaustavljanje i parkiranje.
U dijelu ulice Kralja Zvonimira (od križanja s
ulicom Dr. Franje Tuđmana prema izlazu na JTC smjer Šibenik) zabranjeno je zaustavljanje i
parkiranje u vremenu od 22.00 do 4.00 sata.
Zabranjuje se prometovanje teretnih vozila čija
je ukupna nosivost veća od 7 t prema centru naselja,
uz napomenu da se ista zabrana ne odnosi na vozila
dostave i redovne autobusne linije.
Članak 4.
Za sva motorna vozila zabranjuje se
prometovanje, zaustavljanje i parkiranje u vremenu
od 19.30 do 2.00 sata na slijedećim prostorima:
- od trgovačkog obrta "Bonita" prema Obali
Hrvatske mornarice,
- od Vrata sela prema obali i centru,
- od prodavaonice br. 2 tvrtke PZ "Pirovčanka"
prema obali i centru.
Navedeni prostor proglašava se pješačkom
zonom u vremenu od 19.30 do 2.00 sata.
Za dostavna vozila i vozila vlasnika stambenih
objekata koja se nalaze u navedenom prostoru izdat
će se posebna odobrenja za prometovanje
pješačkom zonom.
Članak 5.
Za sva motorna vozila brzina kretanja kroz
centar naselja Pirovac je ograničena na 20 km/h.
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Članak 6.
Ograničenja zaustavljanja i parkiranja iz članka
3. i 4. ove odluke, za vozila prioriteta - hitna pomoć,
vatrogasci i policija, ne vrijede.
Članak 7.
Stručne službe i odgovarajući subjekti će
poduzeti odgovarajuće mjere radi označavanja
prometa u smislu ove odluke, te osiguranje
sigurnosnih uvjeta u smislu navedene suglasnosti
Policijske uprave Šibensko-kninske.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 340-08/01-01/02
Ur.broj: 2182/11-01/01-01
Pirovac, 25. lipnja 2001.

nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i
drugih okolnosti, te iskaz financijskih sredstava za
njegovo ostvarivanje u 2001. godini.
Članak 2.
Korisnici pomoći su osobe statusa utvrđenog u
članku 1. ovog Programa, uz uvjet da su državljani
Republike Hrvatske s prebivalištem na području
Općine Pirovac.
II. SOCIJALNE POTREBE
Članak 3.
Predviđena proračunska sredstva za ostvarivanje
ovog Programa će se rasporediti za:
1. Jednokratne novčane pomoći,
2. Podmirenje pogrebnih troškova i
3. Ostale oblike pomoći.
1. Jednokratna novčana pomoć

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
Ante Šparica, v.r.

14

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi
("Narodne novine", broj 73/97, 27/01 i 59/01) i
članka 25. Statuta Općine Pirovac ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 12/97,01/
99, 02/00 i 04/01), Općinsko vijeće Općine
Pirovac, na 3. sjednici, od 16. i 20. srpnja 2001.
godine, donosi
PROGRAM
socijalnih potreba na području Općine Pirovac
u 2001. godini
I. PREDMET PROGRAMA
Članak 1.
Ovim se Programom utvrđuju oblici kojima će
se osigurati i ostvariti pomoć za podmirenje
osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih,
nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć
članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog

Jednokratna novčana pomoć će se osigurati u
slijedećim slučajevima:
- pomoć umirovljenicima čija je netto mjesečna
mirovina niža od 500,00 kn,
- pomoć roditeljima čija se djeca nalaze na
školovanju - visokoškolsko obrazovanje izvan
prebivališta,
- jednokratna pomoć za samca ili obitelj za
podmirenje režijskih i drugih troškova, kao i pomoć
u slučaju teže bolesti ili odlaska na potrebno
liječenje, elementarnih nepogoda ili drugih nevolja,
-jednokratna pomoć roditeljima sa troje i više
malodobne djece (djeca do 15 godina starosti),
- novčana pomoć stimulacijskog karaktera
roditeljima za rođenje trećeg djeteta odnosno za
svako daljnje dijete,
-jednokratna pomoć za novosklopljene brakove,
također stimulacijskog karaktera.
Za osiguranje navedenih oblika pomoći
proračunom su osigurana sredstva u ukupnom iznosu
od 115.000,00 kn.
2. Podmirenje pogrebnih troškova
Podmirenje pogrebnih troškova će se odobriti
samcu ili obitelji u slučaju njegove smrti odnosno
smrti člana obitelji, ukoliko isti imaju status naveden
u članku 1. ovog Programa.
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Za podmirenje pogrebnih troškova osigurana su
sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn.
3. Ostali oblici socijalne pomoći

Klasa: 550-01/01-01/01
Ur.broj: 2182/11-01/01-01
Pirovac,20. srpnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

Osim jednokratnih novčanih pomoći i
podmirenja pogrebnih troškova, Općina Pirovac
sudjeluje u osiguranju i drugih oblika pomoći.
Primjerice, na području Općine Pirovac je utvrđena
niža naknada odvoza komunalnog otpada za samca
umirovljenika, utvrđena je i niža naknada za
kategoriju socijalno ugroženih korisnika usluga
dječjeg vrtića Pirovac, i sl..
Članak 4.
Općina Pirovac sudjeluje i u sufinanciranju rada
udruga i društava čija je djelatnost direktno odnosno
indirektno vezana za zaštitu pojedinca odnosno
obitelji.
Članak 5.
Jednokratne novčane pomoći će se isplaćivati
iz blagajne Općine Pirovac, dok će se podmirenje
pogrebnih troškova osigurati direktnim plaćanjem
računa dobavljačima usluga temeljem zahtjeva
osoba koje ispunjavaju kriterije utvrđene ovim
Programom, a sve sukladno odluci Općinskog
vijeća Općine Pirovac.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Provedbu ovog Programa osigurat će Općinsko
vijeće u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Šibenik.
Članak 7.
Sredstva namjenjena za zadovoljenje socijalnih
potreba na području Općine Pirovac u 2001. godini
predviđena su Proračunom Općine Pirovac za istu
godinu, a obim i dinamika njihove isplate zavisit će
od proračunskih mogućnosti.
Članak 8.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije", a primjenjivat će se od 01.
siječnja 2001. godine.

PREDSJEDNIK
Ante Šparica, v.r.

15

Na temelju članka 25. Statuta Općine Pirovac
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
12/97, 01/99 i 02/00) i članka 4. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Pirovac ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 12/97),
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 1. sjednici, od
11. lipnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije
1. U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća
Općine Pirovac biraju se:
- Mihovil Čubrić, za predsjednika,
- Anka Meić, za člana i
- Branko Grgurinović, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/01
Ur.broj: 2182/11-01/01-01
Pirovac, 11. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDATELJ
Dijana Gović, v.r.
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Na temelju članka 25. Statuta Općine Pirovac
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
12/97, 01/99 i 02/00) i članka 31. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Pirovac ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 12/97),
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 1. sjednici, od
11. lipnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za izbor i imenovanja
1. U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog
vijeća Općine Pirovac biraju se:
- Tonči Garofulić, za predsjednika,
- Eduard Baus, za člana,
- Denis Jajaš, za člana,
- Igor Gulam, za člana i
- Davor Livaić, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/02
Ur.broj: 2182/11-01/01-01
Pirovac, 11. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDATELJ
Radovan Trošić, v.r.

17

Na temelju članka 25. Statuta Općine Pirovac
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
12/97, 01/99 i 02/00) i članka 9. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Pirovac ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 12/97),
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 1. sjednici, od
11. i 19. lipnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Pirovac

1. ANTE ŠPARICA, bira se za predsjednika
Općinskog vijeća Općine Pirovac.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/03
Ur.broj: 2182/11-01/01-01
Pirovac, 19. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDATELJ
Radovan Trošić, v.r.
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Na temelju članka 25. Statuta Općine Pirovac
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
12/97, 01/99 i 02/00) i članka 9. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Pirovac ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 12/97),
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 1. sjednici, od
11. i 19. lipnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Pirovac
1. ANKA MEIĆ, bira se za potpredsjednicu
Općinskog vijeća Općine Pirovac.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/04
Ur.broj: 2182/11-01/01-01
Pirovac, 19. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
Ante Šparica, v.r.
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Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01) i članka 25. Statuta Općine
Pirovac ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 12/97, 01/99 i 02/00), Općinsko
vijeće Općine Pirovac, na 1. sjednici, od 11. i 19.
lipnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru načelnika Općine Pirovac

2. Imenovana će dužnost zamjenice načelnika
obavljati volonterski.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/06
Ur.broj: 2182/11-01/01-01
Pirovac, 19. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

1. ANTE ŠPARICA, bira se za načelnika
Općine Pirovac.
2. Imenovani će dužnost načelnika obavljati
profesionalno.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".

PREDSJEDNIK
Ante Šparica, v.r.
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Klasa: 119-01/01-01/05
Ur.broj: 2182/11-01/01-01
Pirovac, 19. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDATELJ
Radovan Trošić, v.r.

Na temelju članka 25. Statuta Općine Pirovac
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
12/97, 01/99, 02/00 i 04/01) i članka 32. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Pirovac ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 12/97),
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 2, sjednici, od
25. lipnja 2001. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja

20

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01) i članka 25. Statuta Općine
Pirovac ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 12/97, 01/99 i 02/00), Općinsko
vijeće Općine Pirovac, na 1. sjednici, od 11. i 19.
lipnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru zamjenika načelnika Općine Pirovac
I. ANKA MEIĆ bira se za zamjenicu načelnika
Općine Pirovac.

1. U Odbor za statutarno-pravna pitanja
Općinskog vijeća Općine Pirovac biraju se:
- Anka Meić, za predsjednicu,
- Mihovil Čubrić, za člana,
- Davor Livaić, za člana,
- Ante Šparica, za člana i
- Branko Grgurinović, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/07
Ur.broj: 2182/11-01/01-01
Pirovac, 25. lipnja 2001.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
Ante Šparica, v.r.
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Na temelju članka 11. Zakona o prostornom
uređenju ("Narodne novine", broj 30/94, 68/98 i
01/00) i članka 25. Statuta Općine Pirovac
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
12/97, 01/99, 02/00 i 04/01), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 3. sjednici, od 16. i 20. srpnja
2001. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru i
Programa mjera za unapređenje stanja u
prostoru Općine Pirovac
1. Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine
Pirovac za razdoblje 2001. i 2002. godine, koje je
izradila tvrtka "Intus" d.o.o. Šibenik.
2. Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera
za unapređenje stanja u prostoru Općine Pirovac
prilažu se ovom zaključku i čine njegov sastavni
dio.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 350-01/01-01/01
Ur.broj: 2182/11-01/01-01
Pirovac, 20. srpnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
Ante Šparica, v.r.

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU
Uvodne napomene
U skladu s Izmjenama i dopunama Zakona o
prostornom uređenju (NN, 68/98) Izvješće o stanju
u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u
prostoru predstavljaju dokumente praćenja stanja u
prostoru, kojima se analizira provođenje
dokumenata prostornog uređenja, daje ocjena
provedenih mjera u gospodarenju prostorom i vrši
procjena potrebe izrade novih i izmjene i dopune
postojećih dokumenata prostornog uređenja, te
pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu
izradu.
Prema Zakonu, po izradi dokumenata praćenja
stanja u prostoru i usvajanju istih sa strana Općinskog
vijeća, vrši se njihova objava u službenom glasilu
županije, a nakon toga se dostavljaju Ministarstvu,
te županijskom uredu i zavodu, nadležnim za
poslove prostornog uređenja.
Prvo Izvješće i Program mjera za Općinu Pirovac
doneseno je za razdoblje 1999.-2000.godine nakon
osnivanja Općine Pirovac (21. svibnja 1997.
godine). Ovo je drugo Izvješće i Program mjera koje
se donosi za Općinu Pirovac, i to za razdoblje od
2001.-2002. godine.
1. POKRIVENOST PODRUČJA
OPĆINE PIROVAC PLANOVIMA PROSTORNOG UREĐENJA
Uređenje prostora na području današnje
Općine Pirovac vrši se još uvijek na temelju Odluke
o građevinskom području za o. Murter-Pirovac i
Odluke o građevinskom području zagorskog dijela
Općine Šibenik do donošenja prostornog plana
uređenja općine.
U nastavku se daje pregled do sada izrađene
relevantne dokumentacije prostora za područje
Općine Pirovac:
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DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA
Br
Naziv dokumenta prostornog
uređenja
1
Strategija i Program prostornog
uređenja RH
2
Urbanistički plan područja otok MurterPirovac

3
4
5

Odluka o građevinskom području za
otok Murter-Pirovac
Odluka o građevinskom području
zagorsko dijela bivše Općine Šibenik
Provedbeni urbanistički plan dijela
centra Pirovca C3

Godina izrade
1997.

Primjedba

1979. 1981. 1983.

na njemu se
temelje
odluke o
građevinskom
području

1983. 1989.
1984.1988.
1988.

OSTALA DOKUMENTACIJA OD ZNAČAJA ZA PROSTOR
1
Studija "Peloid uvala Makirina"
1989.
2
Studija o praćenju stanja kvalitete
1991.
okoliša u RH (za područje bivše Općine
Šibenik
3
Pirovac-urbanistička analiza naselja
1995.
4
Stanje i planska određenja korištenja
1998.
prostora obalnog pojasa na području
Šibensko-kninske županije
5
Sportska marina
1997.
6

7

Projekti infrastrukture:
- Idejno rješenje dispozicije otpadnih
voda naselja Pirovac, Tisno i otoka
Murtera
- idejno rješenje rekonstrukcije i
dogradnje dovoda i vodovodne mreže
naselja Pirovac
Župna crkva Pirovac

metode i kriterij za
ocjenu bespravne
izgradnje

izvedbeni projekt
prve
etape

1995.
1988.

1998.

potrebna revizija
glavni projekt
rekonstrukcije i
sanacije zvonika i
zidova župne crkve

2. OCJENA POSTOJEĆE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
2.1 Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske
Strategiju prostornog uređenja RH usvojio je Zastupnički dom Hrvatskog sabora u lipnju 1997. godine.
Temeljem Strategije izrađen je Program prostornog uređenja RH, kojim se utvrđuju mjere i aktivnosti za
provođenje Strategije.
Sva tijela državne i lokalne uprave i samouprave utvrdit će politiku i programe za ostvarivanje ciljeva
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utvrđenih Strategijom, a Izvješćima i Programima
mjera pratit će procese ostvarivanja i usmjeravati
daljnje postupke na uređivanju prostora.
Strategija predstavlja osnovu i polazište kod
izrade prostornih planova županija, gradova, općina
i užih prostornih jedinica i predstavlja obvezni instrument za usklađenje županijskih i svih drugih
planova prostornog uređenja.
2.2 Urbanistički plan područja otok Murter Pirovac (Općinski zavod za urbanizam, Šibenik
1979. 1981. 1983.)
Urbanistički plan područja otok Murter-Pirovac
je prvi dugoročni razvojni plan na području bivše
Općine Šibenik, donesen 1979. godine i izrađen
za plansko razdoblje do 2000. godine.
Osim stoje obuhvatio razvojne perspektive šireg
gravitacijskog područja, značajan je stoga što je
poseban naglasak stavljen na zaštitu prostora u
cjelini. To se uočava u slijedećem:
- radi zaštite obalnog dijela prostora utvrđene
su granice zaštitnog obalnog pojasa s posebnim
režimom,
- u smjernicama za novu stambenu izgradnju
uključena je zabrana izgradnje na aktivnim
poljoprivrednim površinama,
- preporuča se očuvanje integriteta povijesnih
prostora, njihove fizionomije, strukture i ukupnog
izgleda,
- unutar "plana namjene površina" zastupljene
su kategorije "šuma","maslinika" i "izvornog
pejzaža" u kojima je isključena gradnja, što
dokazuje usmjeravanje izgradnje unutar već
započetih cjelina ili na prirodno neatraktivna
odnosno manje vrijedna područja.
Planom se pokušalo regulirati i pitanje objekata
za povremeni boravak, čija ekspanzija počinje
upravo u to vrijeme. Tako je preporučen odnos
objekata za stalno stanovanje prema kućama za
odmor u omjeru 1:1.
Planirani broj stanovnika prema ovom planu za
naselje Pirovac do 2000. godine iznosi 2180 stalnih
stanovnika (prema popisu iz 1991. godine 1513) i
3000 turista, što se danas ocjenjuje prilično
nerealnim.
Koncept razvitka cijelog područja obuhvaćenog
planom temelji se na razvoju selektivnih oblika
turizma, male privrede, poljoprivrede i ribarstva.

2.3. Odluke o građevinskom području
Za područje Pirovca još uvijek su u primjeni
Odluke o građevinskom području donesene
temeljem Zakona o prostornom planiranju i
uređivanju prostora iz 1980. godine, i to:
- Odluka o građevinskom području za o. MurterPirovac ("Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i
Šibenik", broj 18/83),
- Odluka o građevinskom području zagorskog
dijela općine Šibenik ("Službeni vjesnik općina
Drniš, Knin i Šibenik" broj 18/84, 12/88)
Odlukama su utvrđene granice građevinskih
područja naselja, te propisani uvjeti uređenja
prostora za izgradnju unutar i izvan građevinskog
područja. Iste će se koristiti za reguliranje izgradnje
do donošenja prostornog plana uređenja općine.
2.4. Provedbeni urbanistički plan dijela centra
Pirovca C3 (Urbanistički biro "Prostor", Šibenik
1988.)
Provedbeni urbanistički plan centra Pirovca
odnosi se na uređenje centralnog dijela naselja u
cilju kvalitetnijeg tretiranja tog značajnog prostora
i interpolacije javnih sadržaja.
Ukupan obuhvat plana iznosi 4,5 ha, od čega se
2,0 ha odnosi na površinu koja će se dobiti
nasipavanjem mora.
2.5. Studija "Peloid uvale Makirina"
(Institut za geološka istraživanja Zagreb, OOUR
za geologiju, Zagreb 1989.)
Institut za geološka istraživanja iz Zagreba je
1987.-1989.
godine
proveo
projekt
interdisciplinarnih istraživanja ležišta peloida ljekovitog mulja u uvali Makirina u pirovačko
zaljevu.
U okviru projekta izvršene su sedimentološke,
petrografske, fizikalne, balnsokemijske i
bakteriološke analize, te ispitane rezerve ljekovitog
mulja. Analize su pokazale da je istraženi peloid
vrlo kvalitetan, te pogodan za korištenje u
medicinske svrhe.
Ukupne rezerve peloida procijenjene su na
412.000 m3, od čega je polovina locirana na dubini
najviše 1,2 m. Pored toga iste rezerve su obnovljive,
što sve upućuje na činjenicu da se radi o kvalitetnom
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i izdašnom nalazištu ljekovitog mulja, koje može
potaknuti razvitak zdravstvenog turizma na ovom
području.
U prilog tome idu i drugi čimbenici:
- povoljan geografsko-prometni položaj (blizina
kulturnih i turističkih središta, te nacionalnih parkova,
aerodroma, željeznice, Jadranske magistrale),
- izuzetni prirodni uvjeti (povoljna klima, čistoća
mora i okoliša, izoliranost od utjecaja buke i dr.),
- mogućnost planiranja potrebnih pratećih
objekata na širem prostoru te mogućnost korištenja
ljekovitog blata na otvorenom u ljetnom periodu.
Prilikom rasprave o rezultatima istraživanja
sadržanih u Studiji 1989. godine tadašnje Izvršno
vijeće Skupštine općine Šibenik je zaključilo, da
se da prioritet zaštiti ovog područja od različitih
oblika zagađivanja. U tu svrhu izrađen je prijedlog
zaštitnih zona šireg područja Pirovačkog zaljeva.
Utvrđena je uža zona prioritetne i šira zona fizičke
zaštite, kao i prijedlog rekonstrukcije postojeće
prometnice za Murter koja dodiruje Samo dio uvale
"Makirina".
2.6 Studija " Praćenje stanja kvalitete okoliša u
Republici Hrvatskoj"
Sektor: Prostorno planske metode i kriteriji za
ocjenjivanje bespravne izgradnje u jadranskom
području
Tema: Provjera metoda i kriterija na primjeru
općine Šibenik (Urbanistički institut Hrvatske
Zagreb, 1991.)
U cilju donošenja Zakona o bespravnoj izgradnji
nadležno ministarstvo je 1991. godine naručilo
izradu ove studije ponukano velikim opsegom
bespravne izgradnje na jadranskom području.
Kako je šibensko područje prednjačilo u broju
bespravno sagrađenih objekata (spominje se brojka
od 7000 objekata, a pretpostavlja se da ih ima i
više), to je obrađena tema - Provjera metoda i
kriterija na primjeru općine Šibenik.
Ovom provjerom obuhvaćeni su primamo objekti
sagrađeni izvan granica građevinskih područja
predloženih prostornim planom općine Šibenik
odnosno općinskim odlukama do 1985. godine.
Na području Općine Pirovac obrađena su dva
lokaliteta: istočno od zone turističke namjene i
predjel Ivinje.
Studija nije imala zadatak obraditi bespravnu,

kao i protupravnu izgradnju unutar građevinskog
područja, a koja je upravo karakteristična za
Pirovac.
2.7 Pirovac - urbanistička analiza naselja
("Urbing" d.o.o. Zagreb, 1995.)
Urbanistička analiza naselja izrađena je 1995.
godine, u vrijeme dok je Pirovac još bio u sastavu
Općine Tisno. Ministarstvo prostornog uređenja,
graditeljstva i stanovanja naručilo je izradu ove
studije potaknuto izuzetno velikim brojem
bespravno sagrađenih objekata, te općenito
neprihvatljivim trendom izgrađivanja prostora na
području naselja Pirovac.
U prvom dijelu studije izneseni su osnovni
pokazatelji iz postojećih dokumenata prostornog
uređenja koji vrijede za ovo područje.
U nastavku izvršene su analize prostornog
razvitka naselja za razdoblje do donošenja
Urbanističkog plana otok Murter-Pirovac (do 1980.
godine) i za razdoblje nakon te godine. Na taj način
htjelo se usporediti razvitak naselja u vremenu kada
nisu postojali razvojni prostorni planovi, te u
vrijeme, nakon stoje navedeni plan, kao i određeni
broj provedbenih planova, izrađen.
Nepovoljan trend izgradnje počinje još 60-ih
godina disperznim širenjem na prostore uz obalu i
iznad JTC-e. Ovakav trend, uz povećanje broja
objekata za povremeno stanovanje i nedostatak
izgradnje javnih sadržaja, nastavio se i nakon
donošenja dokumenata prostornog uređenja.
Širenje naselja nije pratila ni odgovarajuća
dinamika komunalnog opremanja, što je unijelo
dodatne konflikte u korištenje prostora.
Analizom izgradnje i planiranih pokazatelja iz
Urbanističkog plana područja o. Murter-Pirovac
utvrđeno je, da je postotak učešća planiranih
stambenih zona sa 74% povećan na 83%. Na taj
način gotovo su u potpunosti isključene mogućnosti
za smještaj zona javnih sadržaja.
To je naročito izraženo u obalnom pojasu, a
rezultat su intervencije u vidu nasipavanja mora radi
osiguranja prostora za javne funkcije.
U završnom dijelu studije prikazani su različiti
modeli - varijante budućeg prostornog razvitka, i
to:
- razvitak naselja uz zadržavanje postojećeg
trenda izgradnje,

Ponedjeljak, 20. kolovoza 2001. SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Broj 9 - Strana 33

- razvitak naselja ukoliko se provedu mjere
sanacije.
Prikazane varijante uspoređene su s "idealnom
slikom" naselja koja, nažalost, nije provediva. Iz
tog razloga sugerira se druga varijanta koja
podrazumijeva cjelovitu sanaciju naselja i obuhvaća
preraspodjelu površina i rekonstrukciju pojedinih
područja.
2.8. Stanje i planska određenja korištenja
prostora obalnog pojasa na području Šibenskokninske županije ("Urbing" d.o.o. Zagreb, travanj
1998.)
Projekt "Utvrđivanje stanja korištenja i zaštite
prostora obalnog područja" pokrenut je u sklopu
aktivnosti za uspostavu sustava integralnog
upravljanja obalnim područjem koje provodi
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i
stanovanja - Zavod za prostorno uređenje.
U skladu s utvrđenom metodologijom na razini
Republike Hrvatske "Urbing" d.o.o. Zagreb, uz
koordinaciju Županijskog zavoda za prostorno
uređenje iz Šibenika, je izradio elaborat "Stanje i
planska određenja korištenja prostora obalnog
pojasa na području Šibensko-kninske županije" u
travnju 1998. godine.
Projektom je obuhvaćen kopneni priobalni pojas
na udaljenosti do 1000 m od obale odnosno do
nadmorske visine 50 m, te priobalni pojas mora do
udaljenosti 200 m od obale, odnosno 10 m dubine.
Na kartografskim prikazima u mj. 1:25000
prikazane su namjene prostora prema postojećim
prostornim planovima na kopnu i moru, te dati
pokazatelji o izgrađenosti i zauzetosti obalne crte.
U okviru pokazatelja za građevinska područja
naselja izvršena je i procjena izgrađenosti izvan
građevinskog područja (broj bespravno sagrađenih
objekata) temeljem kontakt-kopija avionskih
snimaka.
2.9. Izvedbeni projekt sportske marine -1 etapa
("Arhikon" d.o.o. Šibenik, svibanj 1997.)
Projekt izgradnje sportske lučice - marine u
Pirovcu u samom centru naselja obuhvatio je
isključivo maritimni dio obalnog pojasa. Marina
sadrži 337 vezova, projektirani su zaštitni i ostali
gatovi bez većeg nasipanja mora.

Osnovni nedostatak ovog projekta je taj što se
ne temelji na prethodnim studijama i programima o
korištenju obalnog pojasa, te je upitno da li
odgovara realnim potrebama i mogućnostima.
Sporno je i pitanje samog kapaciteta, tako da se u
daljnjem radu može koristiti uz obvezan kritički
pristup.
2.10. Projekti infrastrukture
Problemu rješenja otpadnih voda šireg područja
pristupilo se 1995. godine izradom idejnog rješenja
"Dispozicije otpadnih voda s područja naselja
Pirovac, Tisno i otoka Murtera".
Idejnim rješenjem predložene su tri varijante
dispozicije otpadnih voda. U najpovoljnijoj varijanti
predviđena su dva posebna kanalizacijska sustava.
Prvi obuhvaća naselja Pirovac, Tisno i Jezera, sadrži
djelomičan mehanički uređaj za pročišćavanje i
podmorski ispust dužine 1800 m u Murtersko more.
Iza ovog rješenja trebala bi uslijediti daljnja razrada
prema primjedbama i sugestijama Komisije za
reviziju, te detaljnija oceanografska istraživanja
recipijenta - Murterskog mora.
Idejno rješenje "Rekonstrukcija i dogradnja
dovoda vodovodne mreže naselja Pirovac"
("Vodovod i kanalizacija"-Šibenik) izrađena je
1988. godine, te pribavljena lokacijska dozvola.
2.11. Geodetske podloge
Postojeće geodetske podloge, koje se prema
Pravilniku mogu koristiti za izradu prostornih
planova na području Općine Pirovac, su slijedeće:
1:25000
1: 5000 - osnovna državna karta
1:1000 - topografsko-katastarski plan, površina
140 ha
1: 2904 - katastarski planovi
1: 5000 - s katastarskim parcelama
2.12. Zaključci
Od planova šireg područja, koji se odnose na
Općinu Pirovac, danas je na snazi Urbanistički plan
otok Murter-Pirovac, te se primjenjuje skupa s
Odlukama o građevinskom području. Iako izrađen
pred 20 godina za razdoblje do 2000.-e godine, a
prema tadašnjem Zakonu o prostornom uređenju i

Strana 34 - Broj 9 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 20. kolovoza 2001.

korištenju građevinskog zemljišta, stručno je
utemeljen i sadrži mnoge kvalitetne postavke.
Unatoč činjenici, da su se u proteklom razdoblju
dogodile mnoge promjene u društveno-političkom
i gospodarskom sustavu Republike Hrvatske, koje
su imale i izravan utjecaj na prostorno planska
opredjeljenja i ciljeve općenito, ovaj planski
dokument ocjenjuje se i danas u mnogim svojim
odrednicama aktualnim.
Provedbeni urbanistički planovi, izrađeni u
razdoblju od 1986-1988. godine (PUP turističke
zore T1 i T2, Izmjene i dopune PUP-a turističke
zone T1 i T2) stavljeni su van snage zakonskom
odredbom u travnju 1999. godine. Jedino je PUP
dijela centra naselja Pirovac još na snazi, međutim
zbog nastalih promjena potrebna je i njegova
revizija.
Izrađene studije - o istraživanjima ljekovitog
mulja u uvali Makirina, bespravnoj izgradnji, stanju
korištenja i zaštite obalnog pojasa i urbanistička
analiza naselja Pirovac - imaju trajnu vrijednost i
predstavljaju značajan segment prostorne
dokumentacije.

istovremeni razvoj svih ovih djelatnosti, kao
preduvjet kvalitetnog i skladnog razvoja cijelog
prostora.
Pored toga, sa stajališta suvremenih turističkih
orijentacija, nameće se potreba izmjene koncepta napuštanje turizma masovnog tipa, te razvijanje
selektivnih oblika turističke ponude s posebnim
uvažavanjem prirodnih vrijednosti temeljenih na
revitalizaciji postojećeg naselja.
Jadranska turistička cesta predstavljala je u
proteklom razdoblju glavnu prometnu okosnicu.
Nekontrolirana izgradnja i na području iznad ceste
dovela je do situacije u kojoj prolazak ceste kroz
samo središte naselja predstavlja problem i
ograničenje. Stoga se nameće kao neminovnost
izmještanje njene trase u dijelu prolaska kroz
naselje.
Opskrbu pitkom vodom ima isključivo naselje
Pirovac, iako sama mreža zahtijeva temeljitu
rekonstrukciju. Naselje Kašić opskrbljuje se još
uvijek putem lokalnih bunara, te je u slijedećem
planskom razdoblju potrebno planirati proširenje
vodoopskrbnog sustava i na ovo područje.

3. OBILJEŽJA PROSTORNOG RAZVITKA
TEMELJEM POSTOJEĆIH PROSTORNIH
PLANOVA

U prethodnim prostornim planovima šireg
područja naglašena je potreba sustavnog rješavanja
odvodnje otpadnih voda sa sistemom za
pročišćavanje i podmorskim ispustom na
najoptimalnijem položaju utvrđenom prethodnim
ispitivanjima mora. Izrađeno idejno rješenje
dispozicije otpadnih voda za područje Pirovca i
otoka Murtera predstavlja solidnu osnovu za daljnju
razradu i rješenje ovog pitanja.
Zaštita prostora važan je segment izrađenih
prostornih planova. Izražena je prvenstveno kroz
potrebu izrade provedbenih urbanističkih planova.
Značajna je također i odredba o izuzimanju
poljoprivrednog zemljišta od izgradnje, te potreba
sanacije i revitalizacije povijesnih cjelina.

U dosadašnjim razvojnim planovima područje
današnje Općine Pirovac predstavlja dio obalne
okosnice razvoja cjelokupnog državnog teritorija.
Najznačajniji prometni pravac Jadranska
turistička cesta presijeca ovo područje i povezuje
ga sa županijskim centrima Šibenikom i Zadrom.
U poprečnom smjeru položena je cesta koja vodi
za Putičane i Kašić. Iz toga proizlazi vrla povoljan
geografsko-prometni položaj u blizini dviju zračnih
luka Split i Zadar, nacionalnih parkova "Krka" i
"Kornati", te vezom s plodnim poljoprivrednim
krajem u zaleđu. Položaj uz obalu, orijentacija na
zaštićeni Pirovački zaljev i blagi reljef pružaju
dodatne pogodnosti ovom području, osobito za
razvoj turizma.
U svim razvojnim planovima turizam se navodi
kao osnovna grana gospodarstva, a uz to slijede
poljoprivreda, te proizvodno i uslužno obrtništvo.
U proteklom razdoblju naglasak je bio na turizmu,
dok su ostale djelatnosti bile zapostavljene. Stoga
je jedan od ciljeva razvitka u slijedećem periodu

4. - ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
4.1 Ocjena provedenih mjera
Urbanističkim planom područja o. MurterPirovac planiranje broj od 2554 stalnih stanovnika
do 2000.-e godine na području današnje Općine
Pirovac. Prema najnovijem popisu iz 2001. godine
Općina Pirovac s naseljima Pirovac, Putičane, Kašić
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ima tek 1704 stanovnika, što pokazuje da se planske
prognoze nisu ostvarile.
Ovako planirani trend porasta broja stanovnika
slijedilo je i predimenzioniranje prostora za
stambenu izgradnju (98,9 ha u samom Pirovcu).
Međutim, važno je naglasiti da su planirane
stambene površine razvrstane u nekoliko kategorija
koje prate odgovarajući režimi izgradnje, što je
trebalo osigurati kontroliranu plansku izgradnju:
- postojeće stambene zone s mogućnošću
interpolacije nove izgradnje u prijelaznoj fazi,
- zone nove stambene izgradnje, preduvjet za
izgradnju je priprema i uređenje građevinskog
zemljišta - izrada provedbenih planova, uspostava
čvrstih kriterija zemljišne i komunalne politike,
- rezervne površine stambene izgradnje, koje
dolaze u obzir tek po realizaciji i popunjavanju
prethodnih zona.
Nažalost, gotovo sve kvalitetne i vrijedne
postavke plana u praksi nisu provedene. To se
odnosi, u prvom redu, na etapnost stambene
izgradnje. U prijelaznoj etapi interpolacije
(predviđeno oko godinu dana) trebalo je obaviti
pripremne radnje za realizaciju druge etape - izradu
provedbenih planova, eksproprijaciju zemljišta, te
izradu projekata i izgradnju objekata komunalne
infrastrukture.
Obveza izrade provedbenih planova, međutim,
naknadnim je izmjenama i dopunama UP-a
stavljanja van snage u većem dijelu prostora, stoje
imalo znatnog utjecaja na njegovo provođenje. Na
taj način došlo je do formiranja čitavih novih dijelova
naselja bez prethodnog planiranja infrastrukture i
drugih potrebnih elemenata opreme.
Pored planskih mjera predviđene su bile i
stimulativne mjere komunalne politike, na način da
se financijskim opterećenjima destimulira disperzna
izgradnja na većim kompleksima zemljišta. Ovim
mjerama je trebalo usmjeriti izgradnju u prioritetne
zone u kojima bi se provelo kompletno opremanje
zone sa svim atributima potrebnog standarda, što
također nije učinjeno. Posljedica neprovođenja
planskih i drugih mjera je širenje izgradnje na velikim
površinama i, vezano uz to, skupa i tehnički otežana
izgradnja infrastrukture.
Broj objekata povremenog stanovanja neprestano
je rastao (od 272 u 1971. g. do 1177 u 1991. g.),
što dokazuje da se isključivo planskim mjerama

(preporučeni omjer stalnih prema povremenim
stanovnicima od 1:1) nije moglo utjecati na ovu
pojavu.
Činjenica da su u UP-u otok Murter-Pirovac,
unutar namjene površina, zastupljene kategorije
šuma, maslinika, i izvornog pejzaža svjedoči o
nastojanju da se maksimalno očuvaju pejsažne
vrijednosti i tradicionalne kulture. Međutim, s
vremenom je i ove zaštićene površine osvojila
bespravna izgradnja, što potvrđuje da i u ovom
slučaju planske mjere nisu bile dovoljne.
Zaključci:
Dosadašnjim razvojem ovog područja nisu
iskorištene na najbolji način sve prednosti i prirodni
resursi, zbog neprovođenja planskih i drugih mjera,
te je u znatnom dijelu došlo do neželjenog trenda
prostornog razvitka, pa i devastacije prostora.
To se očituje u slijedećem:
- U izgradnji naselja najviše su zastupljene kuće
za odmor (prema popisu iz 1991. godine oko 70%)
čime je broj povremenih znatno premašio broj
stalnih stanovnika. Izgradnja je disperznog
karaktera, neracionalna, odlikuje se malom
gustoćom izgrađenosti i zauzimanjem velikih
površina, stoje rezultiralo povećanim zahtjevima
za širenjem mreže komunalne infrastrukture.
- Bespravna izgradnja posebno je izrazita na
ovom području. Pored izoliranih zona takove
izgradnje izvan građevinskog područja naselja (na
području planom određenom za turističku namjenu),
postaji i znatan broj bespravnih objekata unutar
građevinskog područja naselja u zonama uređenog
javnog zelenila, izvornog pejzaža, kupališta i šuma.
Unutar stambenih zona postoji također značajan
broj "protupravno" izgrađenih građevina, među
kojima se posebno ističu tzv. "Hefherovi objekti".
- Zbog mahom stihijske izgradnje nisu sačuvane
površine za javne sadržaje i potrebe naselja.
- Postojeća turistička izgradnja ne odlikuje se
povoljnom strukturom, nedostaju selektivni oblici
turističke ponude i prateći sadržaji.
- Zaštiti kulturno-povijesnih spomenika i prirode
nije poklonjena odgovarajuća briga u aktivnostima
na uređivanju prostora. Izrazita je i zapuštenost užeg
obalnog pojasa u naselju, te u većem dijelu prisutno
neadekvatno korištenje.
- Izostalo je konačno rješavanje problema
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otpadnih voda, izrađeno je tek idejno rješenje
dispozicije šireg područja.
- Pitanje odlaganja komunalnog otpada nije
rješeno na pravi način, postoji odlagalište na
području općine koje ne zadovoljava propisane
sanitarne uvjete.

4. Za ostali uži dio obalnog pojasa u predjelima
Starine i Lolići, koji je većim dijelom neuređen,
preporuča se izrada idejnog urbanističkog rješenja.
Cilj je osigurati mogućnost obavljanja svih potrebnih
aktivnosti uz optimalno korištenje u interesu svih
stanovnika naselja.

4.2 Razlozi i smjernice za izradu dokumenata
prostornog uređenja

PROGRAM MJERA ZA UNAPREÐENJE
STANJA U PROSTORU

1. Izrada Prostornog plana uređenja Općine
Pirovac, kao temeljnog dokumenta razvoja, je
zakonska obveza. Izrađen je prijedlog plana i
obavljena javna rasprava. U međuvremenu je tekla
i izrada, te provedeno usuglašavanje sa županijskim
prostornim planom.
Iz smjernica Strategije prostornog uređenja RH,
Prijedloga Prostornog plana uređenja Županije
Šibensko-kninske, kao i iz zaključaka analize
provođenja postojećih prostornih planova, proizašle
su preporuke koje je trebalo uvažiti kod izrade
Prostornog plana uređenja Općine Pirovac.
2. Na području Općine Pirovac postoji interes
za izgradnjom manjih proizvodnih pogona, servisa
i skladišnih objekata za što nije osiguran osnovni
preduvjet - planska dokumentacija. Iz tog razloga,
a u skladu sa strateškim ciljevima razvoja
gospodarstva, potrebno je pristupiti izradi
odgovarajućeg dokumenta prostornog uređenja Urbanističkog plana uređenja gospodarskih zona.

Uvodne napomene
U članku 11. Zakona o prostornom uređenju
(NN, 30/94, 68/98) propisana je obveza izrade
dvogodišnjeg Programa mjera za unapređenje stanja
u prostoru temeljem Izvješća o stanju u prostoru za
sve jedinice lokalne samouprave i uprave.
Ovim Programom mjera određuju se aktivnosti
koje predstavničko tijelo Općine Pirovac planira
poduzeti u slijedećem dvogodišnjem razdoblju
(2001.2002. godine) u cilju:
- unapređenja kvalitete života stanovnika,
- zaštite posebnih vrijednosti i obilježja prostora,
- sanacije područja prirodnih i kulturnopovijesnih vrijednosti.
Temeljna aktivnost, koja omogućava ostvarenje
ovih ciljeva, pripada izradi dokumenata prostornog
uređenja, pa se procjena potrebe izrade novih ili
izmjene i dopune postojećih prostornih planova
smatra bitnom odrednicom Programa mjera za
unapređenja stanja u prostoru.

3. Dio obalnog pojasa u centru naselja Pirovac
obuhvaćeno je važećim provedbenim planom. Na
tom prostoru predviđeni su javni sadržaji od
značajnog interesa za naselje - zelena tržnica,
trgovine, parkovno zelenilo, parkiranje. Obzirom
na proteklo vrijeme od donošenja ovog plana (12
godina) i izmijenjene prilike i potrebe, preporuča
se izrada njegove izmjene i dopune.

Pored toga, ovim dokumentom praćenja stanja
u prostoru predviđene su i ostale aktivnosti i mjere,
koje se odnose na provođenje politike; uređenja
prostora i dokumenata prostornog uređenja, te
uređenja građevinskog zemljišta.

U izradi ovog plana potrebno je voditi računa o
tome da se radi o području koje predstavlja samo
središte naselja i kontaktni prostor povijesne jezgre
i koje je u vizuri mjesta najviše eksponirano. Iz tog
razloga svi zahvati u planu moraju biti vrlo
promišljeni, a sadržaji i prostorno oblikovanje
veoma kvalitetni. Posebno treba obratiti pažnju na
visinske gabarite građevine u prvom obalnom nizu.

Potreba izrade novih dokumenata prostornog
uređenja proizlazi iz obveza propisanih Zakonom i
potreba Općine Pirovac za uređenjem i sanacijom
prostora.
Nakon provedene analize stanja u prostoru
Općine Pirovac, te procijenjenih realnih potreba,
utvrđeni su prioriteti u izradi dokumenata prostornog
uređenja kako slijedi:

1. PROCJENA POTREBE IZRADE
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
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1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PIROVAC
2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SJEVERNE GOSPODARSKE ZONE
3. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA JUŽNE GOSPODARSKE ZONE "RENAC"
4. DETALJNI PLAN UREĐENJA CENTRA NASELJA PIROVAC (Izmjena i dopuna PUP-a)
Naziv dokumenta
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PIROVAC
Područje obuhvata plana Područje Općine Pirovac
Površina obuhvata plana 4097,00 ha
Postojeća dokumentacija Strategija i Program prostornog uređenja RH
o prostoru
Prijedlog Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije
Odluka o građevinskom području za o. Murter-Pirovac
Odluka o građevinskom području zagorskog dijela općine
Studija "Peloid uvale Makirina"
Praćenje stanja kvalitete okoliša u RH
Stanje i planska određenja korištenja obalnog pojasa Šibensko-kninske
županije
Idejno rješenje dispozicije otpadnih voda s područja naselja Pirovac,
Tisno i otoka Murtera
Ostali projekti i rješenja infrastrukture
Osnovna problemska slika U dosadašnjem razvoju prevladava izgradnja objekata
povremenog stanovanja, nepovoljna struktura turističke izgradnje.
Izgradnja se odvijala disperzno, neracionalno uz
nedostatak javnih sadržaja, neriješena je dispozicija otpadnih
voda na cijelom području općine, kao i odlaganje
komunalnog otpada. Izražen je problem bespravne izgradnje,
ugroženost obalnog pojasa, ugroženost kulturne i prirodne
baštine i dr.
Ciljevi plana
Reurbanizacija naselja Pirovac i njegovo osposobljavanje
za općinsko središte, mjere racionalne izgradnje, selektivniji
pristup turističkoj izgradnji, zaštita spomenika i prirode,
osobito obalnog pojasa i mora, osiguranje koridora primarne
infrastrukture, rješenje dispozicije otpadnih voda, odlagališta
komunalnog otpada i dr.
Rok izrade
2001. godina (izrada plana započeta još 1997. godine dok je
Pirovac bio u sastavu Općine Tisno)
Naziv dokumenta

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
SJEVERNE GOSPODARSKE ZONE
Područje obuhvata plana Radna zona iznad JTC-e (južni dio ispod obilaznice)
Površina obuhvata plana 9,2 ha
Postojeća dokumentacija Strategija i Program prostornog uređenja RH
o prostoru
Prijedlog Prostornog plana uređenja Šibenskokninske županije
Prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Pirovac
Osnovna problemska
Ne postoje posebna ograničenja ni problemi kod izrade plana,
slika područja
Zemljište je općinsko vlasništvo, stoje izuzetno pogodno za
planiranje i provedbu.
Ciljevi plana
Stvaranje uvjeta za organiziranu izgradnju poslovnih
objekata (djelatnosti potrebne naselju i komplementarne
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Rok izrade

turizmu) i razvoj gospodarstva - malog poduzetništva.
2002. godina (moguće je odmah pristupiti pripremi plana pribavljanju propisane geodetske podloge 1 : 1000 i podataka
o potencijalnim korisnicima.

Naziv plana

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
JUŽNE GOSPODARSKE ZONE "RENAC"
Područje obuhvata plana
Radna zona iznad JTC-e (južno od groblja)
Površina obuhvata plana
3,5 ha
Postojeća dokumentacija Strategija i Program prostornog uređenja RH
Prijedlog Prostornog plana uređenja Šibenskoo prostoru
kninske županije
Prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Pirovac
Osnovna problemska slika Ne postoje posebna ograničenja, zemljište je pogodno za
izgradnju, početak izrade plana može uslijediti po donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Pirovac, u postojećem
Urbanističkom planu područja o. Murter Pirovac ovo područje
je greškom označeno kao "groblje" zona je već dijelom
realizirana za ovu namjenu
Ciljevi plana
Stvaranje uvjeta za organiziranu izgradnju poslovnih
objekata (djelatnosti potrebne naselju i komplementarne
turizmu) i razvoj gospodarstva - malog poduzetništva
Rok izrade
2002, godina (moguće je odmah započeti s pripremnim
aktivnostima - pribavljanju geodetske podloge 1:1000 i
anketiranju potencijalnih korisnika)
Naziv plana
DETALJNI PLAN UREĐENJA DIJELA CENTRA NASELJA
PIROVAC (Izmjenama i dopuna PUP-a)
Područje obuhvata plana
Obalni pojas između mora i obalne prometnice, od povijesne jezgre na
istoku do punte - nasutog dijela obale na zapadu
Površina obuhvata plana
4,5 ha
Postojeća dokumentacija Prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Pirovac
o prostoru
Provedbeni urbanistički plan dijela centra C3
Osnovna problemska slika Nedostatak programskog koncepta za uređenje obalnog pojasa, neuređeno
središte naselja, za potrebe za određenim javnim sadržajima, potreba za
noveliranjem postojećeg provedbenog plana
Ciljevi plana
Uređenje i kvalitetno opremanje obalnog pojasa naselja, skladno
oblikovanje obalnog pročelja
Rok izrade
2001. godina (moguće je odmah pristupiti izradi - ažuriranju geodetske
podloge. 1:500)
2. PRIBAVLJANJE PODATAKA I STRUČNIH PODLOGA DOKUMENATA PROSTORNOG
UREĐENJA
U cilju postizanja kvalitetnih rješenja u procesu prostornog planiranja potrebno je, istovremeno s
izradom planova, pristupiti izradi slijedeće dokumentacije:
2.1 Konzervatorska studija za revitalizaciju povijesne jezgre Pirovca
U cilju zaštite i revitalizacije povijesne jezgre neophodno je pristupiti izradi konzervatorske studije,
koja će biti temelj za sve zahvate u ovom dijelu prostora. Studija bi trebala sadržavati slijedeće osnovne
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elemente:
- povijesni razvoj naselja,
- rekonstrukciju prostornog razvoja naselja do
današnjeg stanja,
- propozicije za intervencije na obnovi građevina
i infrastrukture, te ostale zahvate u prostoru.
Istovremeno je kod nadležne konzervatorske
službe potrebno potaknuti registraciju jezgre kao
spomeničke cjeline.
2.2 Idejna urbanistička rješenja za plažu Lolić i
Starine
Obalni pojas, kao najvrjedniji dio prostora
naselja Pirovac zahtijeva, prije izrade detaljnije
dokumentacije, razmatranje mogućnosti korištenja
u različite svrhe, a u funkciji odvijanja života i rada
u naselju.
U tom smislu, neophodna je izrada stručne
podloge - idejnog urbanističkog rješenja za potez
plaže u predjelu Lolić u dužini 800 m i Starine u
dužini od 1000 m sa slijedećim okvirnim sadržajem:
- postojeće stanje i korištenje prostora (prirodni
uvjeti, izgrađenost, promet i druga infrastruktura,
gospodarske i druge aktivnosti),
- osvrt na postojeću dokumentaciju prostora,
- potrebe naselja u smislu interpolacije javnih
sadržaja,
- potrebe drugih korisnika,
- program funkcionalnog korištenja razmatranog
prostora,
- prostorno rješenje,
- infrastrukturno rješenje,
- uvjeti uređenja prostora.
2.3 Aktivnosti na zaštiti prirode i okoliša
U okviru aktivnosti na zaštiti prirode i okoliša
Općina Pirovac će potaknuti zaštitu uvale Makirina
kod nadležnih institucija, i to:
- nastavak istraživanja na praćenju stanja
ljekovitog mulja - peloida,
- hidrogeološka istraživanja šireg područja u cilju
utvrđivanja zaštitnih zona, a u okviru hidrogeoloških
istraživanja za vodoopskrbu,
- radnje na proglašavanju zaštite područja
Makirine kao "posebnog rezervata u moru" prema
Zakonu o zaštiti prirode (Županijska skupština),
- izgradnju zaobilazne prometnice Jadranska

magistrala -otok Murter u području uvale Makirina,
- daljnju razradu dugoročnog rješenja otpadnih
voda šireg područja u suradnji s Općinom Tisno radi
zaštite Pirovačkog zaljeva i uvale Makirina od
zagađenja.
2.4 Prikupljanje podataka
U okviru pripremnih radnji za izradu
Urbanističkog plana uređenja sjeverne i južne
gospodarske zone potrebno je provesti ispitivanje
potencijalnih korisnika anketiranjem, kako bi se što
realnije sagledale potrebe za korištenjem ovog
prostora u gospodarske svrha (mali i srednji
proizvodni pogoni, servisi, skladišta).
Anketom treba obuhvatiti slijedeće podatke o:
-vrsti djelatnosti,
- broju zaposlenih,
- potrebnoj površini parcele,
-sadržaju građevine i tehnološkom procesu,
- načinu pristupa i opremanja komunalnim
instalacijama,
- radnom vremenu,
- mogućnosti učešća u financiranju prostornog
plana,
- i eventualnim posebnim zahtjevima.
3. MJERE OD ZNAČAJA ZA IZRADU 1
DONOŠENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
3.1 Geodetske podloge
Za izradu dokumenata prostornog uređenja,
navedenih kao prioritetne u slijedećem
dvogodišnjem razdoblju, potrebno je osigurati
slijedeće geodetske podloge:
- topografsko-katastarski plan 1:1000 za izradu
Urbanističkog plana uređenja sjeverne i južne
gospodarske zone.
- topografsko-katastarski plan 1:500 za izradu
Detaljnog plana uređenja dijela centra naselja
Pirovac
3.2 Način financiranja izrade dokumenata
prostornog uređenja
Prostorni plan uređenja Općine Pirovac, kao
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Zakonom obvezan dokument prostornog uređenja,
financira se iz sredstava proračuna Općine Pirovac.
Ostali dokumenti iz ovog Programa mjera
(urbanistički planovi, detaljni planovi uređenja,
stručne podloge) mogu se financirati također dijelom
iz sredstava proračuna Općine, a dijelom iz ostalih
izvora, odnosno isključivo iz ostalih izvora (javna
poduzeća, druge pravne osobe, potencijalni
korisnici, donacije).
U slučajevima financiranja iz drugih izvora
naručitelj izrade dokumenta prostornog uređenja Općina Pirovac, sklapa ugovor s investitorom o
načinu financiranja.
Obveze financiranja, koje proizlaze iz Programa
mjera, a odnose se na troškove izrade dokumenata
prostornog uređenja, unose se u godišnji financijski
plan prihoda i rashoda Općine.
3.3 Stručno praćenje izrade prostornih planova
U svrhu preuzimanja obveza propisanih
Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja
prostornih planova, Općina Pirovac će, u svojstvu
nositelja izrade planova, imenovati stručnu osobu
za obavljanje potrebnih zadataka;
- sudjelovanje u pripremi i pristupanju izradi
prostornih planova,
- provođenje prethodnih rasprava, priprema
izvješća za Poglavarstvo,
- objava javne rasprave,
- dostava posebnih obavijesti učesnicima
rasprave,
- organizacija i provedba javnog izlaganja sa
stručnim izrađivačem plana,
- obrada prijedloga i primjedbi s javne rasprave
sa stručnim izrađivačem plana i priprema izvješća
za Poglavarstvo,
- i ostali zadaci koji proizlaze iz Uredbe.
3.4 Uspostava informacijskog sustava u prostoru
Do potpune uspostave informacijskog sustava na
županijskoj razini, Općina Pirovac će započeti s
prikupljanjem, unosom podataka i formiranjem baze
na općinskoj razini. Ovo treba postati dugoročna i
trajna zadaća stručne službe Općine Pirovac.
Za početak treba početi s prikupljanjem
slijedećih podataka o:
- prostorno-planskoj dokumentaciji,

- o vlasništvu,
- komunalnoj infrastrukturi,
- korištenju površina i objektima.
4. MJERE ZA PROVOĐENJE POLITIKE
UREĐENJA PROSTORA I DOKUMENATA
PROSTORNOG UREĐENJA
4.1 Priprema uređenja zemljišta
U slijedećem dvogodišnjem razdoblju treba
provesti pripremu uređenja zemljišta na području:
- obuhvata Urbanističkog plana uređenja sjeverne
i južne gospodarske zone,
- na područjima planiranih javnih sadržaja i
komunalne infrastrukture.
Za navedene zahvate priprema uređenja zemljišta
uključuje:
- evidenciju nekretnina u području zahvata,
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
4.2 Izrada projekata infrastrukture
Izrađeno idejno rješenje Rekonstrukcija i
dogradnja dovoda i vodovodne mreže naselja
Pirovac treba ažurirati, te izraditi glavni projekt.
Potrebno je pristupiti izradi idejnog rješenja
kanalizacijske mreže Pirovca u skladu s
prihvaćenom Dispozicijom otpadnih voda s područja
naselja Pirovac, Tisno i otoka Murtera.
4.3 Mjere na rješavanju problema bespravne
izgradnje
U suradnji sa Županijskim uredom za prostorno
uređenje potrebno je odmah pristupiti evidentiranju
bespravno sagrađenih objekata. Evidencija mora
sadržavati slijedeće:
- položaj objekta u odnosu na namjenu utvrđenu
prostornim planom,
- katastarsku oznaku zemljišta,
- podatke o objektu (namjena, površina, katnost
i dr.),
- postotak izgrađenosti parcele,
- podatke o vlasniku.
Posebno treba naznačiti objekte za koje je u
tijeku postupak legalizacije prema Zakonu o
postupanju s objektima građenim protivno
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prostornim planovima i bez odobrenja za građenje.
Važno je uspostaviti suradnju s javnim
poduzećima "Vodovod i odvodnja" i "HEP" DP
"Elektra Šibenik" zbog striktne primjene čl. 26.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u pogledu
priključivanja na mrežu komunalne infrastrukture.
Vlasnicima objekata, koji posjeduju privremene
priključke, odredit će se rok u kojem su dužni
pokrenuti postupak pribavljanja građevne dozvole.
Ukoliko to ne učine, obustavit će im se opskrba
odnosno ukinuti priključak.
Status bespravno sagrađenih objekata izvan
građevinskog područja naselja utvrđivat će se kroz
izradu Prostornog plana uređenja Općine Pirovac
uz prethodno provedenu detaljnu evidenciju, a u
skladu s načelima Strategije prostornog uređenja
Republike Hrvatske.

U slijedećem dvogodišnjem razdoblju izgradnja
na području Općine Pirovac, osobito samog naselja
Pirovac, usmjeravat će se prvenstveno u vidu
interpolacije novih i rekonstrukcije postojećih
objekata unutar građevinskog područja.
Obzirom da je ovo područje većim dijelom
opremljeno objektima i uređajima komunalne
infrastrukture do navedene minimalne razine,
potrebna je njihova dogradnja i rekonstrukcija. U
tom smislu potrebno je obuhvatiti slijedeće
aktivnosti:

5.
UREĐENJE
ZEMLJIŠTA

GRAĐEVINSKOG

A/ Izgradnja objekata i uređaja sekundarne
komunalne infrastrukture

U skladu sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu (NN, 36/95, 70/97, 128/99,23/00 i
57/00) Općina Pirovac planira aktivnosti i sredstva
za njihovo izvršavanje na uređenju građevinskog
zemljišta, a u cilju racionalnog gospodarenja
prostorom. Aktivnosti na uređenju građevinskog
zemljišta obuhvaćaju:
1. održavanje uređenog građevinskog zemljišta,
2. izgradnju i dogradnju objekata i uređaja
komunalne infrastrukture.

- rekonstrukcija vodovodne mreže Pirovca na
području ispod JTC (rok 2002. g. financiranje:
općinski proračun, sredstva građana);

Uređeno građevinsko zemljište pretpostavlja
opremljenost najmanje pristupnom cestom, te
objektima za opskrbu električnom energijom i
vodom (u skladu s mjesnim prilikama).
5.1 Održavanje uređenog građevinskog zemljišta
obuhvaća:
- održavanje i čišćenje javnih površina u naselju
i nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja,
- održavanje javne rasvjete,
- odvodnju atmosferskih voda.
Održavanje uređenog građevinskog zemljišta
financira se iz sredstava komunalne naknade
temeljem godišnjeg programa održavanja komunalne

infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog
građevinskog zemljišta.
5.2 Izgradnja i dogradnja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture

- izgradnja vodovodne mreže za naselje Kašić
(rok 2002. g. financiranje: općinski proračun,
sredstva građana);
- ulice i javne površine u naselju:
- saniranje Velike ulice, d= 490 m, š= 6,0 m,
- saniranje i asfaltiranje ul. Petra Draganića
Vrančića, d= 120 m, š= 5 m
- saniranje kanala u ul. don Balda Violića, d=
330 m, š= 0,5 m,
(rok 2002. g. financiranje: komunalni doprinos,
sredstva građana),
- nerazvrstane ceste:
- asfaltiranje ceste Putičane -Sutina, dužina 3 km
(rok 2000.g. financiranje: općinski proračun);
-javna rasvjeta:
- Zagrebačka ulica - 700 m,
- Ul. Kralja Zvonimira -1050 m,
- Zadarska ulica - 290 m
(rok 2002. g. financiranje: komunalni doprinos,
općinski proračun);
- rekonstrukcija postojeće rasvjete za Kašić
(rok 2002. g. financiranje: komunalni doprinos,
općinski proračun);
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- groblje u Pirovcu:
- izgradnja aleje i dovršenje uređenja grobne
crkve (rok 2002. g. financiranja: sredstva vlasnika
grobnica).
B/ Izgradnja ostalih komunalnih objekata
- autobusna stajališta u Kašiću, Putičanima i
Škriljinama (rok 2001. g. financiranje: općinski
proračun),
- saniranje zelene tržnice u Pirovcu
(rok 2002. g. financiranje: općinski proračun).
C/ Objekti koji nisu obuhvaćeni Zakonom o
komunalnom gospodarstvu
- elektroopskrba:
- izgradnja trafostanice TS 10/0,4 kV,
- dogradnja dijela niskonaponske mreže u centru
Pirovca (rok 1999. g. financiranje: "HEP").

23

Na temelju članka 25. Statuta Općine Pirovac
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
12/97, 01/99, 02/00 i 04/01), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 2. sjednici, od 25. lipnja 2001.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
tekuće rezerve za razdoblje od I - III mjeseca
2001. godine

PREDSJEDNIK
Ante Šparica, v.r.
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Na temelju članka 25. Statuta Općine Pirovac
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
12/97, 01/99, 02/00 i 04/01), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 3. sjednici, od 16. i 20. srpnja
2001. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
tekuće rezerve za razdoblje od IV - VI
mjeseca 2001. godine
1. Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Pirovac
o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna
Općine Pirovac za razdoblje od IV - VI mjeseca
2001. godine, klasa: 402-08/01-03/01, Ur.broj:
2182/11-03/01-01, od 04. srpnja 2001. godine.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 402-08/01-01/02
Ur.broj: 2182/11-01/01-01
Pirovac, 20. srpnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

1. Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Pirovac
o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna
Općine Pirovac za razdoblje od I - III mjeseca
2001. godine, Klasa: 402-08/01-03/01, Ur.broj:
2182/11-03/01-01, od 17. travnja 2001.. godine.

PREDSJEDNIK
Ante Šparica, v.r.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 402-08/01-01/01
Ur.broj: 2182/11-01/01-01
Pirovac, 25. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

VIII.
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
11

Na temelju članka 22. stavka 3. Statuta Općine
Promina ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 9/97) i članka 4. stavka 1.
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Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
6/95 i 9/97), Općinsko vijeće Općine Promina, na
1. sjednici, od 14. lipnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Mandatne komisije

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/2
Urbroj 2182/09-01-01
Oklaj, 14. lipnja 2001.

1. U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća
Općine Promina imenuju se:
- Edo Budanko, za predsjednika,
- Denis Bronić, za člana i
- Marko Duvančić, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/1
Urbroj: 2182/09-01-01
Oklaj, 14. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDAVATELJ
Ivan Šojić, v.r.

12

Na temelju članka 22. stavka 3. Statuta Općine
Promina ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 9/97) i članka 6. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Promina ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/95 i 9/
97), Općinsko vijeće Općine Promina, na 1.
sjednici, od 14. lipnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
1. U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog
vijeća Općine Promina imenuju se:
- Toni Cota, za predsjednika,
- Branko Džaja, za člana,
- Žarko Duvančić, za člana,
- Ante Bandalo, za člana i
- Rajko Žulj, za člana.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDAVATELJ
Ivan Šojić, v.r.

13

Na temelju članka 34. stavka 1. i članka 40.
stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj
33/01) i članka 13. stavka 1. alineja 7. Statuta
Općine Promina ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 9/97- pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Promina, na 1. sjednici,
od 14. lipnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Promina
1. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine
Promina bira se Žarko Duvančić.
2. Izabrani iz točke 1. ovog rješenja će temeljem
članka 40. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi obavljati dužnost
načelnika Općine Promina.
3. Izabrani iz točke 1. će dužnost obavijati
profesionalno.
4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/3
Ur.broj 2182/09-01-01
Oklaj, 14. lipnja 2001.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Žarko Duvančić, v.r.

14

Na temelju članka 34. stavka 1. i članka 40.
stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj
33/01) i članka 13. stavka 1. alineja 7. Statuta
Općine Promina ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 9/97-pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Promina, na 1. sjednici,
od 14. lipnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Promina
1. Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Promina bira se Stipe Knežević.
2. Izabrani iz točke 1. ovog rješenja će temeljem
članka 40. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi obavljati dužnost
zamjenika općinskog načelnika Općine Promina.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/4
Ur.broj: 2182/09-01-01
Oklaj, 14. lipnja2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Žarko Duvančić, v.r.

15

Na temelju članka 13. stavka 1. alineje 10.
Statuta Općine Promina ("Službeni vjesnik

Šibensko-kninske županije", broj 9/97-pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Promina, na 1.
sjednici, od 14. lipnja 2001. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o verifikaciji mandata vijećnika
1. Prihvaća se izvješće Mandatne komisije
Općinskog vijeća Općine Promina od 14. lipnja
2001. godine o izboru vijećnika Općinskog vijeća
Općine Promina na izborima od 20. svibnja 2001.
godine te se verificiraju mandati izabranih vijećnika
kako slijedi:
A) iz općinske liste HDZ
- Žarko Duvančić,
- Edo Budanko,
- Stipe Knežević,
- Denis Bronić,
- Toni Cota i
-Branko Žulj;
B) iz općinske liste HSS-HNS
- Marko Duvančić i
- Ante Bandalo;
C) iz općinske liste HSP
- Rajko Žulj i
- Ivan Šojić.
2. Utvrđuje se da je iz općinske liste HSS-HNS
za vijećnika Općinskog vijeća izabran i Ante Radas
ali se njegov mandat ne verificira sukladno njegovoj
ostavci od 26. lipnja 2001. godine, sukladno članku
7. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
3. Umjesto izabranog vijećnika iz točke 2 ovog
zaključka, mandat predloženog kandidata Ivice
Jurića, će se verificirati na idućoj sjednici Općinskog
vijeća Općine Promina, na kojoj će imenovani i
položiti svečanu prisegu.
Klasa: 013-05/01-01/1
Urbroj: 2182/09-01-01
Oklaj, 14. lipnja 2001.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDAVATELJ
Ivan Šojić, v.r.

U Oklaju, 14. lipnja 2001. godine
ČLANOVI:
1. Denis Bronić, v.r.
2. Marko Duvančić, v.r.
PREDSJEDNIK
Edo Budanko, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PROMINA
MANDATNA KOMISIJA

IX.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKO VIJEĆE

IZVJEŠĆE
Mandatne komisije o službenim rezultatima
izbora vijećnika Općinskog vijeća Općine
Promina provedenih 20. svibnja 2001. godine
Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine
Promina sastala se dana 14. lipnja 2001. godine, u
11,15 sati, te nakon pregleda službenih rezultata
izbora vijećnika Općinskog vijeća Općine Promina
provedenih 20. svibnja 2001. godine, izvješćuje
Općinsko vijeće o imenima izabranih kandidata.
Naime prema službenim rezultatima u Općinsko
vijeće Općine Promina izabrani su slijedeći vijećnici:
1. Žarko Duvančić,
2. Edo Budanko,
3. Stipe Knežević,
4. Denis Bronić,
5. Toni Cota,
6. Branko Džaja,
7. Marko Duvančić,
8. Anto Bandalo,
9. Rajko Žulj i
10. Ivan Šojić.
Također izvješćujemo ovo vijeće daje OO HSS
podnijelo zahtjev Mandatnoj komisiji da se umjesto
g-dina Ante Radasa člana HNS-a koje je koaliralo
na izborima sa HSS-om izabere g-din Ivica Jurić
član HSS-a.
Izvješćuje se ovo vijeće da je potrebno u ovom
slučaju da g-din Ante Radas podnese ostavku na
mjesto izabranog kandidata, da istu preda na
urudžbeni zapisnik u Općini Promina, te da
predloženi kandidat umjesto kandidata koji je dao
ostavku položi svečanu prisegu na idućoj sjednici
Općinskog vijeća.

20

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ( "Narodne
novine", broj 33/01) i članka 21. Statuta Općine
Rogoznica ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 14/97), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 2. sjednici, od 03. srpnja 2001.
godine, donosi
PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela, Tajništva i Odjela za
financije
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog
odjela, Tajništva i Odjela za financije (Klasa: 02103/97-02/1, Ur.broj: 2182/12-02/97-01), u članku
5. točki 3. iza riječi "UVJETI:", tekstualni dio se
mijenja i glasi:
"najmanje IV stupanj stručne spreme upravnog,
tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera, te 3
godine radnog iskustva na komunalnim poslovima".
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 021-05/01-01/3
Ur.broj: 2182/12-01-01/1
Rogoznica, 03. srpnja 2001.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Nikica Goleš, v.r.

21

Na temelju članka 5. Zakona o nabavi roba,
usluga i ustupanju radova ("Narodne novine", broj
142/98 ) i članka 21. Statuta Općine Rogoznica
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
14/97), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 2.
sjednici, od 03. srpnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
provedbu nabave
I. Osniva se Povjerenstvo za provedbu nabave
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II. Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.
III. U Povjerenstvo se imenuju:
1. Ante Županović, za predsjednika,
2. Ante Bogavčić, za člana,
3. Svetin Lovrić, za člana,
4. Željko Lušić, za člana i
5. Ante Skorin, za člana.

22

Na temelju članka 21. Statuta Općine Rogoznica
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
14/97), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 2.
sjednici, od 03. srpnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Komisije za praćenje
primarne zdravstvene zaštite
1. Ovim rješenjem osniva se Komisija za
praćenje primarne zdravstvene zaštite na području
Općine Rogoznica (u daljnjem tekstu: Komisija).
2. Komisija ima predsjednika i dva člana.
3. U Komisiju se imenuju:
-Nikica Goleš, predsjednik,
-Ante Bogavčić, član i
-Ivo Lovrić, član.
4. Ovo rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 501-02/01-01/1
Ur.broj: 2182/12-01/01-1
Rogoznica, 03. srpnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

IV. Ovim rješenjem stavlja se izvan snage
Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
provedbu nabave ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 16/98).

PREDSJEDNIK
Nikica Goleš, v.r.

V. Ovo rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 119-01/01-01/8
Ur.broj:2182/12-01/01-l
Rogoznica, 03. srpnja 2001.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Nikica Goleš, v.r.

Na temelju članka 21. Statuta Općine Rogoznica
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
14/97), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 2.
sjednici, od 03. srpnja 2001. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju i ustupanju vatrogasnog vozila
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1. Prihvaća se u vlasništvo Općine Rogoznica
vatrogasno vozilo, prema oznakama i
knjigovodstvenoj vrijednosti, kako je navedeno u
Odluci ministra unutarnjih poslova, broj 511-01-6427515/1-2001, od 10. travnja 2001. godine, a koja
Odluka se prilaže ovom zaključku i čini njegov
sastavni dio.
2. Vozilo iz točke 1. ovog zaključka, bez
naknade se ustupa u vlasništvo DVD-u Rogoznica,
za potrebe obavljanja protupožarne djelatnosti.
3. Skupština DVD-a Rogoznica donijet će
odluku o prihvaćanju u svoje vlasništvo vozila iz
točke 1. ovog zaključka.

iz točke 1. ovog zaključka sudjelovat će u iznosu
od 25.000 KN.
3. Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne dođe do
uredne isporuke Eko-brodice, tj. do realizacije
investicije, Općina Rogoznica zatražit će povrat
uplaćenih sredstava iz točke 2. ovog zaključka od
Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije
kao nositelja investicije.
4. Ovaj zaključak prilaže se Sporazumu o
sufinanciranju nabavke Eko-brodice i čini njegov
sastavni dio.
Klasa: 402-08/01-01/2
Ur.broj:2182/12-01/01-1
Rogoznica, 03. srpnja 2001.

4. Vozilo ustupljeno u smislu ovog zaključka,
uvest će se u odgovarajuću knjigovodstvenu
evidenciju i registrirati na ime DVD-a Rogoznica.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

Klasa: 214-05/01-01/2
Ur.broj: 2182/12-01/01-1
Rogoznica, 03. srpnja 2001.

PREDSJEDNIK
Nikica Goleš, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

X.
OPĆINA RUŽIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Nikica Goleš, v.r.

24

Na temelju članka 21. Statuta Općine Rogoznica
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
14/97), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 2.
sjednici, od 03. srpnja 2001. godine, donosi
ZAKLJUČAK
u svezi Sporazuma o sufinanciranju nabavke
Eko- brodice
1. Ovim zaključkom, prihvaća se sufinanciranje
nabavke Eko-brodice, u svrhu eko zaštite i
protupožarne zaštite Šibensko-kninske županije.
2. Općina Rogoznica u sufinanciranju investicije

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01) i članka 13. Statuta Općine
Ružić ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 8/96), Općinsko vijeće Općine
Ružić, na 1. sjednici, od 21. lipnja 2001. godine,
donosi
RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije
1. U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća
Općine Ružić biraju se:
- JOSIP MILAKOVIĆ, predsjednik,
- MIRKO KUŠETA, član i
- IVAN BULJEVIĆ, član.
2.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
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a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 021-05/01-01/02
Ur.br.: 2182-08-01-01
Gradac, 21. lipnja 2001.

PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v.r.

11

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01) i članka 13. Statuta Općine
Ružić ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 8/96), Općinsko vijeće Općine
Ružić, na 1. sjednici, od 21. srpnja 2001. godine,
donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za statut i poslovnik

10

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01) i članka 13. Statuta Općine
Ružić ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 8/96), Općinsko vijeće Općine
Ružić, na 1. sjednici, od 21. lipnja 2001. godine,
donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za izbor i imenovanja
1. U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog
vijeća Općine Ružić biraju se:

1. U Odbor za statut i poslovnik Općinskog
vijeća Općine Ružić biraju se:
- IVAN PARAĆ, predsjednik,
- IVAN SUČIĆ, član i
- MIRKO PRNJAK, član.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 021-051/01-01/04
Ur.br.: 2182-08-01-01
Gradac, 21. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

- NEDILJKO RELOTA, predsjednik,
- JAKOV JUKICA, član,
- NEDILJKO ELEZ, član,
- ANTE JELIĆ, član i
- SLAVKO VUKUŠIĆ, član.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 021-05/0101/03
Ur.br.: 2182-08-01-01
Gradac, 21. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v.r.

12

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01) i članka 13. Statuta Općine
Ružić ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 8/96), Općinsko vijeće Općine
Ružić, na 1. sjednici, od 21. lipnja 2001. godine,
donosi
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Ružić

PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v.r.

1. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine
Ružić izabire se IVAN BULJEVIĆ.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 021-05/01-01/05
Ur.br.: 2182-08-01-01
Gradac, 21. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

14

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", 33/01) i članka 13. Statuta Općine Ružić
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
8/96), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 1.
sjednici, od 21. lipnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru načelnika Općine Ružić

PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v.r.

1. Za načelnika Općine Ružić izabire se JOSIP
MILAKOVIĆ.

13

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01) i članka 13. Statuta Općine
Ružić ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 8/96), Općinsko vijeće Općine
Ružić, na 1. sjednici, od 21. lipnja 2001. godine,
donosi

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 021-05/01-01/07
Ur.br.: 2182-08-01-01
Gradac, 21. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Ružić

PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v.r.

1. Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Ružić izabire se NEDILJKO RELOTA.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 021-05/01-01/06
Ur.br.: 2182-08-01-01
Gradac, 21. lipnja 2001.

15

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01) i članka 13. Statuta Općine
Ružić ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 8/96), Općinsko vijeće Općine
Ružić, na 1. sjednici, od 21. lipnja 2001. godine,
donosi
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RJEŠENJE
o izboru zamjenika načelnika Općine Ružić
1. Za zamjenika načelnika Općine Ružić izabire
se MIRKO KUŠETA.

kninske županije".
Klasa: 021-05/01-02/01
Ur.br.: 2182-08-01-01
Gradac, 13. srpnja 2001.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v.r.

Klasa: 021-05/01-01/08
Ur.br.: 2182-08-01-01
Gradac, 21. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v.r.

16

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01) i članka 13. Statuta Općine
Ružić ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 8/96), Općinsko vijeće Općine
Ružić, na 2. sjednici, od 13. srpnja 2001. godine,
donosi
RJEŠENJE
o izboru članova Općinskog Poglavarstva
Općine Ružić
1. U Općinsko poglavarstvo Općine Ružić
izabiru se:
- JOSIP MILAKOVIĆ,
-MIRKO KUŠETA.
- JOSO MEŠIN,
- JOSIP VULIĆ i
- DRAGAN SORIĆ.
2. Općinski načelnik je predsjednik Općinskog
poglavarstva, a zamjenik načelnika je član
Općinskog poglavarstva.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibensko-

17

Na temelju članka 13. Statuta Općine Ružić
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
8/96) i članka 5. i 6. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj
33/01), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 2.
sjednici, od 13. srpnja2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o mirovanju vijećničkog mandata i početku
obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika
vijećnika
1. JOSIPU MILAKOVIĆ započinje mirovanje
vijećničkog mandata zbog izbora za načelnika
Općine, a zamjenjuje ga vijećnik sa liste JAKOV
MARIJANOVIĆ.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 021-05/01-02/04
Ur.br.: 2182-08-01-01
Gradac, 13. srpnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v.r.
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Na temelju članka 13. Statuta Općine Ružić
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj
8/96) i članka 5. i 6. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj
33/01), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 2.
sjednici, od 13. srpnja 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o mirovanju vijećničkog mandata i početku
obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika
vijećnika
1. JOSI MEŠIN započinje mirovanje vijećničkog
mandata, a zamjenjuje ga vijećnik s liste MIRKO
PRNJAK.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".
Klasa: 021-05/01-02/03
Ur.br.: 2182-08-01-01
Gradac, 13. srpnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v.r.

XI.
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA,
UPRAVE
I LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne
samouprave u postupku nadzora nad zakonitošću
rada Gradskog vijeća Grada Vodica sukladno članku
78. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01 i 60/
01) i članka 15. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu

ministarstava i državnih upravnih organizacija
("Narodne novine", broj 48/99 i 15/00), dana 12.
srpnja 2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o poništenju konstituirajuće sjednice
Gradskog vijeća Grada Vodica
1. Poništava se konstituirajuća sjednica
Gradskog vijeća Grada Vodica, održana dana 12.
lipnja 2001. godine.
2. Odluke Gradskog vijeća donesene na sjednici
održanoj dana 12. lipnja 2001. godine i sve odluke
donesene nakon nje oglašavaju se ništavim.
3. Temeljem članka 60. stavak 2. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave u roku od 15
dana od donošenja ove odluke sazvat će se nova
konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada
Vodica.
4. Ova odluka objaviti će se u službenom glasilu
Šibensko-kninske županije.
Obrazloženje:
Županijski odbor HSS-a Šibensko-kninske
županije podnio je dana 19. lipnja 2001. predstavku
u vezi sa zakonitošću rada konstituirajuće sjednice
Gradskog vijeća Grada Vodica. U predstavci se
navodi daje gosp. Boris Juričev Martinčev koji je
izabran za člana Gradskog vijeća Grada Vodica na
stranačkoj listi HSS-a, na konstituirajućoj sjednici
Gradskog vijeća podnio ostavku na vijećničku
dužnost. Nakon toga Povjerenik HSS-a za Grad
Vodice, suprotno odredbama Statuta i ovlastima
predsjednika HSS-a, neovlašteno je izvršio zamjenu
izabranog vijećnika neizabranim. Tako izabrani
zamjenik vijećnika sudjelovao je u radu i donošenju
odluka Gradskog vijeća na konstituirajućoj sjednici
što odluke čini nezakonitim.
Uz predstavku dostavljena je punomoć od 20.
travnja 2001., potpisana po predsjedniku HSS-a
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gosp. Zlatku Tomčiću, kojom se ovlašćuje
Krunoslav Mazalin da na području Šibenskokninske županije određuje zamjenike članovima
predstavničkih tijela kojima je prestao mandat.
Člankom 78. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01 i 60/0l)propisanoje da država
radi zaštite ustavnosti i zakonitosti kao i zaštite
prava građana obavlja nadzor nad zakonitošću rada
i akata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave te da se nadzor provodi na način i u
postupku utvrđenim zakonom kojim se uređuje
državna uprava.
Na temelju članka 15. Zakona o ustrojstvu i
djelokrugu ministarstva i državnih upravnih
organizacija ("Narodne novine", broj 48/99 i 15/
00), Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne
samouprave središnje je tijelo državne uprave
nadležno za poslove lokalne samouprave.
U postupku nadzora nad zakonitošću rada
konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada
Vodica, održane dana 12. lipnja 2001. godine
izvršenje uvid u Zapisnik s navedene sjednice,
Statut Grada Vodica ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 6/94 i 6/97), Poslovnik
Gradskog vijeća Grada Vodica ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije, broj 8/94 i 6/97),
punomoć predsjednika HSS od 20. travnja 2001.
godine gosp. Krunoslavu Mazalinu, izjavu
predsjednika HSS, broj 108/01, od 4. srpnja 2001.
godine, izjavu petoro vijećnika Gradskog vijeća od
27. lipnja 2001. godine, ostavku na mandat
vijećnika gosp. Borisa Juričev-Martinčev, bez
oznake datuma, dopis HSS Gradske organizacije
Grada Vodica o zamjeni izabranog vijećnika bez
oznake datuma, Statut HSS, od 22. prosinca 2000.
godine, te ostalu dokumentaciju iz spisa.
Uvidom u Zapisnik s konstituirajuće sjednice
utvrđeno je da je na sjednici bilo prisutno 14 od
ukupno 15 izabranih vijećnika. Pod točkom 2.
dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća nalazilo

se izviješće Mandatne komisije, kojim se između
ostalog izvještava da je vijećnik - nositelj liste HSSa i HSLS-a, Boris Juričev Martinčev podnio
ostavku, pa je HSS kojoj je mandat pripadao
odredila za zamjenika vijećnika Dinka Višića. Iz
dopisa Gradskom vijeću Grada Vodica bez oznake
datuma, proizlazi da je osobu zamjenika između
neizabranih kandidata odredio povjerenik HSS-a
za Grad Vodice gosp. Dinko Višić. Izviješće
Mandatne komisije prihvaćeno je na sjednici
Gradskog vijeća s osam glasova.
Iz zapisnika je dalje vidljivo da je nakon toga
tijekom sjednice donijeto više odluka većinom od
osam glasova, dakle minimalnom većinom koju je
činio samo jedan odlučujući glas, a u koju je ubrojen
i glas novoutvrđenog vijećnika gosp. Dinka Višića.
Tako je i pod točkom 5. dnevnog reda na sjednici
izvršen izbor predsjednika Gradskog vijeća, za koju
odluku je glasovalo osam vijećnika, uključujući i
gosp. Dinka Višića.
Člankom 8. stavak 1. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave propisano je da članovi
predstavničkih tijela imaju zamjenike koji obnašaju
dužnost ukoliko članu predstavničkog tijela mandat
miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je
izabran. Stavkom 3. istog članka propisano je da
člana predstavničkog tijela izabranog na
koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka
zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje
je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka
kojoj je u trenutku izbora pripadao član
predstavničkog tijela kojem je prestao mandat.
Uvidom u Statut HSS utvrđeno je da je člankom
7. propisano da stranku zastupa i predstavlja
predsjednik stranke.
Iz punomoći predsjednika HSS, od 20. travnja
2001. godine i izjave predsjednika HSS, broj 108/
01 od 4. srpnja 2001. vidljivo je da je za određivanje
zamjenika članovima predstavničkih tijela jedinica
lokalne samouprave na području Šibensko-kninske
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županije, pa tako i Gradskog vijeća Grada Vodica,
u ime HSS ovlašten gosp. Krunoslav Mazalin.
Iz navedenog nedvojbeno proizlazi daje nakon
ostavke vijećnika Borisa Juričev Martinčev s
koalicijske liste HSS i HSLS, a člana HSS, osoba
ovlaštena za određivanje njegovog zamjenika gosp.
Krunoslav Mazalin. Stoga je određivanje gosp.
Dinka Višića za zamjenika vijećniku Borisu JuričevMartinčev izvršeno od strane neovlaštene osobe te
je suprotno Zakonu, a njegov mandat vijećnika
Gradskog vijeća Grada Vodica ništav.
Člankom 32. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi propisano je da se
predstavničko tijelo smatra konstituiranim izborom
predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna
većina članova predstavničkog tijela. Člankom 34.
stavak 1. određeno je da se predsjednik bira
većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
U konkretnom slučaju predsjednik Gradskog
vijeća Grada Vodica na konstituirajućoj sjednici
izabran je minimalnom većinom od osam glasova,
ali je u tu većinu ubrojen i glas gosp. Dinka Višića,
koji međutim nije ispunjavao uvjete za verifikaciju
mandata i čiji je vijećnički mandat ništav. Stoga
odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća nije
donijeta zakonom propisanom većinom glasova iz
čega proizlazi da predsjednik nije ni izabran.

članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave konstituirajuće
sjednice gradskih i općinskih vijeća saziva čelnik
središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove
lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili
osoba koju on ovlasti.
Sukladno navedenim zakonskim odredbama
ovlast za sazivanje konstituirajuće sjednice u Gradu
Vodicama, ministar pravosuđa, uprave i lokalne
samouprave temeljem punomoći prenio je na
pročelnicu Ureda župana Šibensko-kninske
županije.
Stoga je odlučeno kao u točki 3. ove odluke.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ove odluke može se podnijeti zahtjev za
zaštitu prava Upravnom sudu Republike Hrvatske
sukladno odredbi članka 66. Zakona o upravnim
sporovima ("Narodne novine", broj 53/91, 9/92 i
77/92).
Klasa: 023-01/01-01/0280
Urbroj: 514-11-1-5
Zagreb, 12. srpnja 2001.
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

S obzirom na sve navedeno kao i na zakonsku
odredbu o tome da se predstavničko tijelo smatra
konstituiranim izborom predsjednika, to je očito da
Gradsko vijeće Grada Vodica nije ni konstituirano
te je stoga valjalo odlučiti kao u točki 1. ove odluke.
Budući je konstituirajuća sjednica Gradskog
vijeća Grada Vodica poništena te se Gradsko vijeće
ne smatra konstituiranim i stoga ne može ni donositi
odluke, valjalo je sve odluke Gradskog vijeća koje
su donesene na toj sjednici i nakon nje oglasiti
ništavim pa je stoga odlučeno kao u točki 2. ove
odluke.
Na temelju članka 60. stavak 2. Zakona o izboru

MINISTAR
Prof. dr. se. Stjepan Ivanišević, v.r.
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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, 117/93 i 128/99) i članka 11.
Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba i
zastave jedinici lokalne samouprave ("Narodne
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novine", broj 94/98), povodom zahtjeva
gradonačelnika Grada Knina, radi davanja
odobrenja grba i zastave Gradu Kninu, donosi
RJEŠENJE
o odobrenju grba i zastave Gradu Kninu
Odobrava se Gradu Kninu da na temelju
povijesnoga grba ima svoj grb i zastavu.
Opis grba:
U plavome srebrno/bijelo janje sa zlatnom/žutom
aureolom, okrenuto glavom ulijevo pridržava
desnom nogom zlatni/žuti križ, gore desno zlatna/
žuta kruna hrvatskih kraljeva.
Opis zastave:
Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto
obrubljenim grbom Grada u sredini.
Obrazloženje
Gradonačelnik Grada Knina podnio je zahtjev
ovom Ministarstvu za odobrenje, na temelju
povijesnoga grba, grb i zastavu Gradu Kninu.
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.

na posebnom listu papira likovno rješenje grba i
zastave.
Zahtjev za odobrenje grba i zastave Gradu Kninu
razmatralo je Povjerenstvo za davanje rješenja u
postupku odobrenja grba i zastave jedinici lokalne
samouprave, imenovano rješenjem ministra uprave
Klasa: 017-01/98-01/27, Urbroj: 575-01-98-1 od
14. srpnja 1998. godine i rješenjem Klasu: 01701/99-01/7, Urbroj: 515-02-99-1 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 pojedinih 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 grba i zastave i kvalitete
likovnog rješenja), dalo mišljenje o prihvatljivosti
rješenja za grb i zastavu u cjelini, te je konstatirano
da su na dostavljenom likovnom rješenju grba i
zastave otklonjene ranije utvrđene nepravilnosti i
da za davanje odobrenja grba i zastave Gradu Kninu
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.
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:

Uz zahtjev za odobrenje grba i zastave Gradu
Kninu priložen je Prijedlog statutarne odluke o grbu
i zastavi Grada Knina, koji sadrži opis grba i zastave
po pravilima heraldike, uvjete i način njihove
uporabe, pisani akt Hrvatskog državnog arhiva s
podacima o povijesnom grbu i znakovlju Knina, te

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.
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Klasa: UP/I-017-01/98-01/54
Urbroj: 514-09-01-01-5
Zagreb, 28. ožujka 2001.
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE
I LOKALNE SAMOUPRAVE
POMOĆNIK MINISTRA
Slobodan Ljubišić, v.r.
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