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I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

12
Na temelju članka 3. Sporazuma o osnivanju

Gospodarsko-socijalnog vijeća Šibensko-kninske
županije, od 05. ožujka 2002. godine i članka 43.
Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 11/0l),
Županijsko poglavarstvo Šibensko-kninske
županije, na 8. sjednici, od l7. travnja 2002.  godine,
donosi

RJEŠENJE
o imenovanju dva člana u Gospodarsko-

socijalno vijeće Šibensko-kninske županije

1. U Gospodarsko-socijalno vijeće Šibensko-
kninske županije imenuju se:

- Miho Mioč i
- Davor Škugor.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,

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

KLASA:119-0l/02-01/13
URBR: 2182/1-02-02-1
Šibenik, 17. travnja 2002.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Gordan Baraka, v.r.

____________________

13
Na temelju članka 43. Statuta Šibensko-kninske

županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 11/01) i dopisa MUP-a RH,
Županijsko poglavarstvo Šibensko-kninske
županije, na 9. sjednici, od 6. svibnja 2002. godine,
donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Stožera za provedbu programa

aktivnosti zaštite od požara
 Šibensko-kninske županije

1. U Stožer za provedbu programa aktivnosti
zaštite od požara Šibensko-kninske županije,
imenuju se:

- Gordan Baraka, župan, za predsjednika,
- Dražen Slavica, Vatrogasna zajednica Županije,

za zamjenika predsjednika,
- Drago Rogulj, HŽ Split, za člana,
- Ante Malenica, Hrvatske ceste, za člana
 - Milovan Kević, MUP-PU, za člana,
- Rajko Čupić, Hrvatske šume, Drniš, za člana,
- Branko Kekelić, Hrvatske šume, Šibenik, za

člana,
- Željko Bralić, Hrvatske šume, Knin, za člana,
- Ante Perica, Hrvatska elektroprivreda, za člana,
- Janez Lakoš, Lučka kapetanija, za člana,
- Hrvojka Škaro, Služba za odnose s javnošću
i protokol, za člana i
- Živana Lambaša Belak, Zaštita okoliša, za

člana.
2. Administrativno-tehničke i stručne poslove

kao i koordinaciju Odjela i Stožera obavljat će
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne
postove.

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

Klasa: 119-01/02-01/15
Urbroj: 2182/1-02-02-1
Šibenik, 6. svibnja 2002.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Gordan Baraka, v.r.

____________________

14
Na temelju članka 43. Statuta Šibensko-kninske

županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 11/01), Županijsko poglavarstvo
Šibensko-kninske županije, na 8. sjednici, od 17.
travnja 2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o radu upravnih odjela,
službi i zavoda Šibensko-kninske županije za

2001. godinu
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1. Prihvaćaju se izvješća o radu za 2001. godinu:
a) Županijskog zavoda za prostorno uređenje,
b) Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
c) Tajništva,
d) Upravnog odjela za razvitak i obnovu,
e) Službe za odnose s javnošću i protokol,
f) Upravnog odjela za proračun i financije,
g) Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze i
h) Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.

2. Izvješća o radu prilažu se ovom zaključku i
čine njegov sastavni dio.

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

Klasa: 023-05/02-01/1
Urbroj: 2182/1-02-02-1
Šibenik, 17. travnja 2002.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Gordan Baraka, v.r.

____________________

15
Na temelju članka 43. Statuta Šibensko-kninske

županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 11/01), Županijsko poglavarstvo
Šibensko-kninske županije, na 9. sjednici, od 6.
svibnja 2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava

tekuće pričuve za travanj 2002. godine

1. Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava
tekuće pričuve Proračuna Šibensko-kninske
županije za travanj 2002. godine, koje se prilaže
ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

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

KLASA: 400-09/02-01/2
URBROJ: 2182/1-02-02-1
Šibenik, 6. svibnja 2002.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Gordan Baraka, v.r.

____________________

16
Na temelju članka 43. Statuta Šibensko-kninske

županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 11/01), Županijsko poglavarstvo
Šibensko-kninske županije, na 9. sjednici, od 6.
svibnja 2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Program zaštite

pučanstva od zaraznih bolesti

1. Daje se suglasnost na Program zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti Zavoda za javno
zdravstvo Šibensko-kninske županije, u 2002.
godini.

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

Klasa: 501-09/02-01/1
Urbroj: 2182/1-02-02-1
Šibenik, 6. svibnja 2002.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Gordan Baraka, v.r.

____________________

17
Na temelju članka 38. stavka 1. točke 15.

Zakona o morskim lukama (“Narodne novine”, broj
108/95) i članka 43. Statuta Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 11/01), Županijsko poglavarstvo
Šibensko-kninske županije, na 8. sjednici, od 17.
travnja 2002. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o

izmjeni Statuta Lučke uprave Šibenik

1. Daje se suglasnost na Statutarnu odluku o
izmjeni Statuta Lučke uprave Šibenik, broj: LU-
361-XII/2001., od 27. prosinca 2001. godine, koja
se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

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

Klasa: 342-21/02-01/3
Urbroj: 2182/1-02-02-1
Šibenik, 17. travnja 2002.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Gordan Baraka, v.r.

____________________

18
Na temelju članka 43. Statuta Šibensko-kninske

županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 11/01), Županijsko poglavarstvo
Šibensko-kninske županije, na 8. sjednici, od 17.
travnja 2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Program rada i
financijski plan Lučke uprave Šibenik za

2002. godinu

1. Daje se suglasnost na Program rada i
financijski plan za 2002. godinu Lučke uprave
Šibenik, od 27. prosinca 2001. godine, koji se
prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

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

Klasa: 342-21/02-01/2
Ur.broj: 2182/1-02-02-1
Šibenik, 17. travnja 2002.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Gordan Baraka, v.r.

____________________

II.
GRAD SKRADIN

1. GRADSKO VIJEĆE

8
Na temelju članka 9. stavka 1. i 2., članka 5.,

članka 11. stavka 2., članka 12. stavka 5. i 6., članka
31. stavka 5. i članka 32. stavka 2. i 4. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine”, broj
46/97, 68/98, 45/99, 92/01 i 117/01) i članka 26.
Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”,  broj 12/01), Gradsko
vijeće Grada Skradina, na 8. sjednici, od 30. travnja
2002. godine, donosi

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom određuje se: raspored, početak

i završetak radnog vremena u ugostiteljstvu; kriteriji
za drukčiji raspored, početak i završetak radnog
vremena za pojedine ugostiteljske objekte, prostori
na kojima se jednostavne ugostiteljske usluge smiju
pružati ambulantno; tehnički i zdravstveni uvjeti koji
moraju biti ispunjeni za pružanje jednostavnih usluga
ambulantno, prostori na kojima se smiju pružati
ugostiteljske usluge u pokretnom objektu, tehnički
uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga iz kioska,
pod šatorom, na klupama i sl., te jela, pića i napici
koji se mogu usluživati u tim objektima.

II. RASPORED, POČETAK I ZAVRŠETAK
RADNOG VREMENA U UGOSTITELJSTVU

Članak 2.
Radno vrijeme u ugostiteljskim objektima na

području Grada Skradina utvrđuje se kao
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predsezonsko, sezonsko, podsezonsko i zimsko
radno vrijeme.

Predsezonsko radno vrijeme traje od 01. travnja
do 30. travnja.

Sezonsko radno  vrijeme traje od 01. svibnja do
30. rujna.

Podsezonsko radno vrijeme traje od 01.
listopada do 31. listopada.

Zimsko radno vrijeme traje od 01. studenog do
31. ožujka.

Ugostiteljski objekti posluju s radnim vremenom
kako slijedi, ako ovom odlukom nije drukčije
određeno:

1. Ugostiteljski objekti iz skupine hoteli (hoteli,
pansioni, moteli) u vremenu od 0 do 24 sata.

2. Ugostiteljski objekti iz skupine kampovi i
druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj u
vremenu od 0 do 24 sata.

3. Ugostiteljski objekti iz skupine restorani
(restorani, gostionice, zdravljaci i objekti brze
prehrane):

- u sezoni od 07 do 03 sata, dan uoči blagdana i
na blagdan od 07 do 04 sata.

- ostatak godine od 07 do 24 sata, dan uoči
blagdana i na blagdan od 07 do 02 sata.

4. Ugostiteljski objekti iz skupine barovi:
a) noćni bar i disko klub cijele godine od 07 do

04 sata,
b) caffe bar, buffet, kavana i sl.
- u sezoni od 07 do 03 sata, dan uoči blagdana i

na blagdan od 07 do 04 sata,
- ostatak godine od 07 do 24 sata, dan uoči

blagdana i na blagdan od 07 do 02 sata.

Ugostiteljski objekti za prehranu u sastavu hotela,
motela i drugih ugostiteljskih objekata za smještaj
rade u vremenu što ga odredi vlasnik objekta
odnosno poslovno tijelo, ali ne duže od vremena
utvrđenog stavkom 2. ovog članka.

Nakon isteka radnog vremena ugostiteljskih
objekata dozvoljava se polusatno zadržavanje
gostiju u cilju napuštanja objekta.

Članak 3.
Radno vrijeme na otvorenom prostoru uz

ugostiteljske objekte završava najkasnije u 01 sat u
sezoni, odnosno u 24 sata ostatak godine.

Članak 4.
Ugostiteljski objekti osim onih koji rade svakog

dana neprekidno, mogu biti zatvoreni jedan dan u
tjednu, a obavijest o tome mora biti istaknuta na
ulazu u ugostiteljski objekt.

Radno vrijeme pružanja ugostiteljskih usluga u
objektima u kojima se obavlja i neka druga
djelatnost (kulturna, obrazovna, športska i sl.)
određuje poslovodno tijelo, odnosno vlasnik tih
objekata, uz uvjet da radno vrijeme ne može biti
duže od navedenog radnog vremena u članku 2. ove
odluke

Članak 5.
Obavijest o radnom vremenu mora biti istaknuta

na ulazu u ugostiteljski objekat.
Ako ugostiteljski objekat iz opravdanih razloga

ne radi u vrijeme radnog vremena propisanog
odredbom članka 2. ove odluke obavijestit će o
tome nadležne organe i obavijest istaknuti na ulazu
u ugostiteljski objekat.

Članak 6.
Gradsko poglavarstvo može na zahtjev

ugostitelja odrediti drukčiji raspored početka i
završetka radnog vremena za pojedine ugostiteljske
objekte određene u članku 2. i članku 3. ove odluke
ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:

1. Ugostiteljski objekti iz skupine restorani i
barovi u slučaju organiziranja svadbi, raznih proslava
i slično mogu poslovati duže od utvrđenog radnog
vremena u vremenu od 07 do 04 uz uvjet da se ne
narušava javni red i mir.

2. U slučaju izvanrednih situacija kao npr.
elementarnih nepogoda, ratnih okolnosti i slično svi
ugostiteljski objekti na području Grada Skradina
posluju u vremenu od 08 do 19 sati.

3. Gradsko poglavarstvo će naknadno odlučiti
o uvjetima održavanja pojedinih manifestacija.

III. PRUŽANJE JEDNOSTAVNIH
      UGOSTITELJSKIH USLUGA

Članak 7.
Jednostavne ugostiteljske usluge smiju se pružati

ambulantno na slijedećim prostorima:
- neposredno uz ugostiteljski objekt u kojem se

obavlja proizvodnja, odnosno promet pića i
namirnica,

- na izletištima i javnim ljetnim kupalištima;
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 - na gradskim ulicama i trgovima;
- na prostorima na kojima se održavaju sajmovi,

skupovi, svečanosti, priredbe, športske manifestacije
i sl., samo za vrijeme njihova trajanja.

Članak 8.
Za pružanje jednostavnih usluga i za pružanje

jednostavnih usluga ambulantno, moraju biti
ispunjeni sljedeći tehnički i zdravstveni uvjeti:

- dovoljan prostor za pružanje ugostiteljskih
usluga;

- osiguran radni stol, odnosno pult od
nehrđajućeg materijala izdignut iznad zemlje
najmanje jedan metar;

- hladnjak dovoljnog kapaciteta za namirnice
koje se kvare;

- kruh i ostale namirnice te pribor za rad i
usluživanje moraju biti stalno zaštićeni od
zagađivanja;

- osiguran dovoljan broj posuda za smeće (na
nožno otvaranje poklopca);

- za usluživanje jela i pića osiguran pribor za
jednokratnu upotrebu;

- treba osigurati dovoljnu količinu higijenski
ispravne vode;

- poduzeti protupožarne mjere;
- prostor mora biti dovoljno osvijetljen;
- za zaposleno osoblje mora biti osiguran u

neposrednoj blizini zahod s umivaonikom.

IV. PROSTORI NA KOJIMA SE SMIJU
PRUŽATI UGOSTITELJSKE USLUGE U
POKRETNOM OBJEKTU

Članak 9.
Ugostiteljske usluge mogu se pružati u pokretnim

objektima smještenim na prostorima navedenim u
članku 7. ove odluke.

V. TEHNIČKI UVJETI ZA PRUŽANJE
UGOSTITELJSKIH USLUGA IZ KIOSKA, POD
ŠATOROM, NA KLUPAMA I SL.

Članak 10.
Za pružanje ugostiteljskih usluga iz kioska moraju

biti ispunjeni ovi tehnički uvjeti:
- kiosk mora biti stabilan u odnosu na statička i

dinamička opterećenja, tehnološki proces rada i
meteorološko - klimatske uvjete:

- kiosk mora imati nadstrešnicu i otvor za
izdavanje jela i napitaka te rubnu dasku;

- mora imati radni stol čija površina mora biti
izrađena od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti
i pere;

- uz kiosk mora biti postavljen dovoljna broj
posuda za odlaganje smeća (na nožno otvaranje
poklopca);

- kiosk mora imati spremnik za držanje dovoljne
količine higijenski ispravne vode za piće i druge
potrebe;

- kiosk mora imati hladnjak dovoljnog kapaciteta
za meso i mesne prerađevine;

- u kiosku treba osigurati dovoljan broj pribora
za jelo i piće za jednokratnu upotrebu;

- namirnice i pribor za rad moraju biti zaštićeni
od zagađivanja;

- odvodnja otpadnih voda mora biti osigurana
na higijenski način;

- za zaposleno osoblje treba biti osiguran u
neposrednoj blizini zahod s umivaonikom.

Članak 11.
Ugostiteljske se usluge ne mogu pružati unutar

kioska.

Članak 12.
Ako su oko kioska postavljeni stolovi, klupe i

stolice, moraju biti čisti, stabilni i glatkih površina.

Članak 13.
Ako se pojedine ugostiteljske usluge pružaju iz

kioska u neposrednoj blizini javnog vodovoda,
kanalizacije i električne mreže, kiosk mora biti
priključen na te komunalne instalacije, a u kiosku
mora biti postavljen sudoper s tekućom vodom.

Ako u mjestu ne postoji javni vodovod, kiosk
mora imati spremnik za vodu opskrbljen dovoljnom
količinom higijenski ispravne vode.

Ako u mjestu ne postoji javna kanalizacija, ki-
osk mora biti priključen na septičku jamu izgrađenu
od vodonepropusnog materijala.

Članak 14.
Iz kioska se mogu usluživati jela iz kotla, roštilja

i jednostavnija jela (hrenovke, kobasice, kuhana jaja,
sendviči i sl.), sve vrste pića i napitaka, te sladoled
u originalnom pakovanju.
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Članak 15.
Za pružanje ugostiteljskih usluga pod šatorom,

moraju biti ispunjeni slijedeći tehnički uvjeti:
- šator mora biti stabilan i prostran;
- u šatoru mora biti postavljen radni stol čija

radna površina mora biti izrađena od nehrđajućeg
materijala koji se lako čisti i pere:

- prostor mora biti dovoljno osvijetljen;
- mora biti osiguran dovoljan broj posuda za

odlaganje smeća i otpadaka s poklopcem na
otvaranje nogom;

- pribor koji se koristi za jelo i piće mora biti
isključivo za jednokratnu upotrebu (kartonski ili
plastični tanjuri, plastične čaše i sl.);

- u šatoru mora biti hladnjak dovoljnog kapaciteta
za meso i mesne prerađevine;

- kruh i ostale namirnice, te pribor za rad i
usluživanje moraju biti stalno zaštićeni od
zagađivanja,

- klupe, stolice i stolovi moraju biti stabilni, čisti
i glatkih površina,

- za zaposleno osoblje treba biti osiguran u
neposrednoj blizini zahod s umivaonikom;

- treba osigurati spremnik za vodu sa dovoljnom
količinom higijenski ispravne vode.

Članak 16.
Pod šatorom mogu se usluživati sve vrste pića,

napitaka, jela s roštilja, ražnja i kotla, jednostavna
jela (hrenovke, kobasice, kuhana jaja, sendviči isl.)
te sladoled u originalnom pakovanju.

Članak 17.
Za pružanje ugostiteljskih usluga na klupama

moraju biti ispunjeni slijedeći tehnički uvjeti:
- površina klupe mora biti od materijala koji se

lako čisti i pere;
- moraju se osigurati radne površine, te pribor

za sirovo meso i posebno za kuhano, odnosno
pečeno meso;

- mora  se postaviti spremnik za vodu s pipcem
koji sadrži najmanje 50 litara, stalno opskrbljen
higijenski ispravnom vodom;

- posuda za kuhanje kobasica mora biti
nehrđajućih materijala;

- kobasice se moraju peći na žaru ili uređaja za
pečenje;

- uz klupe mora biti postavljen dovoljan broj
posuda za otpatke s poklopcem na otvaranje
nogom;

- meso i mesne prerađevine mora se stalno držati
u prenosivim hladnjacima dovoljnog kapaciteta;

- kruh i ostale namirnice moraju biti stalno
zaštićene od zagađivanja;

- mora se osigurati dovoljna količina pribora za
jelo i piće za jednokratnu upotrebu.

Članak 18.
Na klupama se mogu usluživati pića i napici u

konfekcioniranom obliku, specijaliteti s ražnja i
roštilja, kotleti, jednostavnija jela (hrenovke,
kobasice, sendviči, kuhana jaja i sl.) koji se moraju
usluživati priborom zajelo za jednokratnu upotrebu.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.
Inspekcijski nadzor nad provedbom ove odluke

provode komunalni redar Grada Skradina, turistički
inspektori i drugi inspektori, svaki u okviru svoje
nadležnosti.

Članak 20.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje

važiti Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu
ugostiteljskih objekata na području Općine Skradin
(“Službeni vjesnik  Šibensko-kninske žubanije”,
broj 10/95) i Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske žubanije”, broj
11/96 i  09/01 ).

Članak 21.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u

“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 335-02/02-01/01
Ur.br: 2182/03-02-01
Skradin, 30. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.

____________________
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Na temelju članka 1. stavak 2. Zakona o

sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”,
broj 59/96) i članka 26. Statuta Grada Skradina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 8.
sjednici,  od 30. travnja 2002. godine, donosi

ODLUKU
o uređenju i sigurnosti prometa u Gradu

Skradinu (naselje Skradin)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom se propisuju pravila prometa na

području Grada Skradina i uređuju pitanja koja su
s tim u svezi.

Članak 2.
Odredbe Zakona o sigurnosti prometa na

cestama kao i ostalih propisa donijetih temeljem
ovog Zakona u onim pitanjima koja su njima
regulirana, primjenjivat će se u svemu i na promet
vozila i kretanje pješaka u Skradinu.

Članak 3.
Za promet vozilima koriste se ulice, trgovi i

parkirališta koji su za tu namjenu uređeni (šljunak,
asfalt, beton) a zeleno-travnate površine nisu za tu
namjenu.

II. PROMET MOTORNIH VOZILA

Članak 4.
Glavni prometni pravac po kojem se odvija

tranzitni promet kroz Skradin je  dio regionalne ceste
Šibenik-Skradin-Bribirske Mostine i to u dijelu Put
Sv. Jere, Aleja Skradinskih svilara i cesta Bribirskih
knezova.

Gradske prometnice su: Put Križa, Put Karlovih
kuća, ulice kojima je zabranjen promet tijekom
turističke sezone (01. lipnja-01. listopada) a to su:
Šibenska, Obala bana Pavla Šubića I, Trg Kneza
Domagoja, Opatski prilaz, Trg Male Gospe, te ulice
kojima je promet zabranjen od 19-07 sati u
razdoblju od 2. listopada do 31. svibnja odnosno

od 17-05 sati u razdoblju od 01. lipnja do 01.
listopada (Burinovac, dr. Franje Tuđmana, Jurja
Čulinovića).

Članak 5.
Promet autobusa u prolasku odvijat će se

prometnicama Put Sv. Jere, Aleja Skradinskih
svilara, Cesta Bribirskih knezova, Put Križa i Put
Karlovih kuća.

III. PROMET ZAPREŽNIH VOZILA I
KRETANJE STOKE

Članak 6.
Dozvoljava se kretanje zaprežnih vozila ulicama

Skradina, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na
cestama.

Zabranjuje se gonjenje stoke u stadu te
zadržavanje stoke na kolnicima i drugim javnim
površinama.

IV.  ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

 Članak 7.
Zaustavljanje i parkiranje dozvoljeno je na

parkiralištu Put Sv. Jere (između Rivine jaruge i
Jaruge) i u Aleji Skradinskih svilara s obje strane,
te u ulici Burinovac s desne strane u smjeru odvijanja
prometa.

Dozvoljeno je zaustavljanje i parkiranje vozila
u ulicama Šibenska, Obala bana Pavla Šubića I i
Trg kneza Domagoja osim u razdoblju od 01. lipnja
- 01. listopada. Isto tako dozvoljeno je zaustavljanje
i parkiranje u ulicama Burinovac i dr. Franje
Tuđmana s desne strane u smjeru odvijanja prometa
u vremenu od 07-19 sati osim u razdoblju 01. lipnja-
01. listopada kada je zabranjeno parkiranje.

Osim toga posebno su osigurana i označena
parkirališna mjesta:

- na Trgu Male Gospe za vozila invalida (1
mjesto), potrebe gradske uprave (2 mjesta) te
potrebe župnog dvora (2 mjesta),

- u ulici dr. Franje Tuđmana za vozila invalida (2
mjesta ispred zgrade pošte i 2 mjesta ispred zgrade
matičnog ureda) 2 mjesta za potrebe pošte (ispred
zgrade pošte) i

- u ulici Burinovac za potrebe pansiona “PINI”
4 mjesta.
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Članak 8.
Prometne površine namijenjene za parkiranje i

zaustavljanje vozila moraju se označiti
odgovarajućim prometnim znakovima.

Odlukom Gradskog vijeća može se prostorno i
vremenski ograničiti parkiranje za sva ili pojedine
vrste vozila.

Članak 9.
Odlukom Gradskog poglavarstva na pojedinim

parkiralištima se može uvesti naplata, ovisno o
vremenu korištenja parkirališnog mjesta, a prihod
od naplate je prihod proračuna Grada Skradina,
ukoliko se drugačije ne regulira posebnim
ugovorima o najmu parkirališta i sl.

Članak 10.
Obavljanje poslova naplate, parkiranja, uređenja

i održavanja parkirališta iz članka 9. ove odluke
pravnim i fizičkim osobama može povjeriti Gradsko
poglavarstvo.

Članak 11.
Za korištenje parkirališta na kojima je uvedena

naplata, vozač je dužan platiti propisanu cijenu
parkiranja.

Članak 12.
Upravni odjel može odrediti privremeno

korištenje dijela ulice ako je to neophodno za
obavljanje građevinskih radova i sl., a sukladno
članku 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 13.
S parkirališta na kojima je ograničeno vrijeme

parkiranja vozač je dužan ukloniti vozilo poslije
isteka naznačenog vremenskog ograničenja.

Članak 14.
Pravna ili fizička osoba iz članka 10. ove odluke

dužna je brinuti o građenju i održavanju parkirališta
na kojima naplaćuje parkiranje vozila.

Nadzor nad radom pravne ili fizičke osobe iz
članka 10. ove odluke obavljaju komunalni redari.

Članak 15.
Zaustavljanje autobusa zbog izlaska ili ulaska

putnika dozvoljeno je na označenim stajalištima
(Aleja Skradinskih svilara, Put Križa).

V. OGRANIČENJE I ZABRANA PROMETA

Članak 16.
Zabranjen je promet ulicama: Antuna Becića,

Mlinarska, Josipa Mrkice, Fra Luje Maruna, dr.
Grge Vatavuka, Mesarska, Biskupovac, Grgura
Ninskog, Bačvarska i Stolarska, tijekom cijele
godine.

U razdoblju od 01. lipnja- 01. listopada
zabranjen je promet ulicama Šibenska, Obala bana
Pavla Šubića I, Trg Kneza Domagoja.

Ulicama Burinovac, dr. Franje Tuđmana i Jurja
Čulinovića zabranjen je promet od 17 do 05 sati u
razdoblju 01. lipnja- 01. listopada te od 19 do 07
sati u razdoblju 02. listopada-31. svibnja.

Članak 17.
Na prometnicama obuhvaćenim ovom odlukom

ograničena je brzina prometa na 30 km/h, osim na
dijelu regionalne ceste Šibenik - Skradin - Bribirske
Mostine (Put Sv. Jere-Aleja Skradinskih svilara-
Cesta bribirskih knezova) te ulicama Put križa i Put
Karlovih kuća gdje je maksimalna  dozvoljena brzina
50 km/h.

Članak 18.
Pješački prijelaz je uveden i obilježen na

križanju Aleje Skradinskih svilara i ceste Bribirskih
knezova s ulicom Jurja Čulinovića i Put Križa, te
na prijelazu Aleje Skradinskih svilara u visini ulice
Burinovac i prijelazu ulice Put Križa u razini ulaza
u školsko dvorište.

Članak 19.
Zabranjeno je zaustavljene i parkiranje vozila na

uređenim javnim zelenim površinama.
Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje na

kolniku teretnih motornih vozila veće nosivosti od
3,5 t, autobusa, kamp-prikolica i traktora na
području naselja Skradin osim na parkiralištu Put
Sv. Jere (između Jaruge i Rivine jaruge).

Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje vozila
koja prevoze eksplozivne i lako zapaljive terete,
stoku i sirovu kožu, stajski gnoj i sl. na području
obuhvaćenom ovom odlukom.

Zabranjeno je na javno-prometnim površinama
popravljati i prati vozila.
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Članak 20.
U svim pješačkim zonama zabranjen je promet,

parkiranje i zaustavljanje svih vozila osim vozila
posebnih namjena i vozila invalida s jasno
istaknutom oznakom.

Pješačke zone, zabrane i ograničenje prometa u
pojedinim dijelovima Grada kao i posebne uvjete
odvijanja prometa u iznimnim slučajevima propisuje
Gradsko poglavarstvo na prijedlog Jedinstvenog
upravnog odjela.

Članak 21.
U pješačkim zonama grada i na ulicama kojima

je promet zabranjen ili ograničen u iznimnim i
opravdanim slučajevima može se odobriti kretanje,
zaustavljanje i parkiranje vozila i to:

1) kad je to nužno za funkcioniranje života u
gradu,

2) kod izvođenja važnijih i opsežnijih radova radi
dovoza-odvoza materijala,

3) prigodom selidbe.
Odobrenje i uvjete iz točke l. 2. i 3. ovog članka

daje i određuje Jedinstveni upravni odjel.

Članak 22.
Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo

premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno i
parkirano u pješačkoj zoni, mjestu rezerviranom za
vozila invalida ili ulicama gdje je zabranjeno
parkiranje i zaustavljanje.

Članak 23.
Premještanje vozila iz članka 22. ove odluke

obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno
članku 59. i 60. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama.

Uz prethodnu suglasnost MUP-a, premještanje
vozila obavlja organizacija, trgovačko društvo ili
pojedinac kojeg ovlasti Gradsko poglavarstvo
Grada Skradina.

Članak 24.
Tehnički neispravna vozila i vozila bez

registarskih tablica s javnih i zelenih površina vlasnik
je dužan bez odgađanja ukloniti o svom trošku.

Ukoliko vlasnik u roku datom, od nadležne
ovlaštene osobe, ne ukloni vozilo, ovlaštena
službena osoba odredit će da se vozilo ukloni s javne
površine.

Troškove uklanjanja, uskladištenja i čuvanja
vozila iz stavka 2. ovog članka snosi vlasnik vozila.

Članak 25.
Ukoliko vlasnik ne preuzme uklonjeno vozilo

iz članka 24. u roku od 15 dana od primljene,
odnosno oglašene obavijesti, s tim će se vozilom
postupiti prema propisima o napuštenim stvarima.

VI. NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Članak 26.
Nadzor nad provođenjem ove odluke obavljaju

komunalni redar i ovlaštene  službene osobe
Ministarstva unutarnjih poslova u okviru svoje
stvarne nadležnosti.

Članak 27.
Za prekršaje odredbi ove odluke prekršitelj će

se kazniti sukladno Zakona o sigurnosti prometa na
cestama i Odluci o komunalnom redu.

Članak 28.
Novčanom kaznom u iznosu od 100 kn kaznit

će se za prekršaj:
1) vozač ako postupi suprotno članku 11. ove

odluke,
2) vozač ako postupi suprotno članku 13. ove

odluke.

Članak 29.
Novčanom kaznom od 300 kn kaznit će se za

prekršaj vlasnik vozila ako ne ukloni vozilo s javnih
i zelenih površina u roku koji je odredila ovlaštena
osoba (članak 24.).

Ukoliko osoba koja izvrši prekršaj ne plati
novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja,
ovlaštena službena osoba izdat će uplatnicu kojom
prekršitelj može kaznu platiti u roku od 8 dana.

Osoba koja je kažnjena za prekršaj iz ove odluke
snosi sve troškove koji su tim prekršajem izazvani
ili su nastali radi utvrđivanja i dokazivanja tog
prekršaja.

Članak 30.
Za prekršaje odredbi ove odluke komunalni

redar i ovlaštene službene osobe MUP-a na mjestu
izvršenja prekršaja će naplatiti kaznu od osobe koja
se zateče u izvršenju prekršaja.
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VII. OSTALE ODREDBE

Članak 31.
Način prometovanja sukladno ovoj odluci

označit će se odgovarajućim prometnim znakovima
i oznakama.

Prometne znakove i oznake postavlja i održava
poduzeće koje održava javne prometne površine na
području iz ove odluke.

Članak 32.
Radi sigurnosti prometa i preglednosti, drveće i

ukrasno grmlje uz kolnike ulica mora se održavati,
tako da ne sprječava preglednost i ne zaklanja
prometne znakove.

Članak 33.
U zonama preglednosti, a to je 20 m od osi

križanja nije dozvoljena izgradnja objekata, sadnja
stablašica, ukrasnog zelenila, postavljanje reklamnih
panoa, ljetnih terasa, parkiranja vozila kao i svega
onoga što umanjuje preglednost na križanjima.

Članak 34.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje

važiti dosadašnja Odluka o uređenju i sigurnosti
prometa u Gradu Skradinu - naselje Skradin
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
7/98, 8/99).

Članak 35.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

Klasa: 211-01 /02-01 /04
Ur.br: 2182/03-02-01
Skradin, 30. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.

____________________

10
Na temelju članka 13a. stavka 4. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,  broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i
članka 5. Odluke o odabiru komunalnih djelatnosti
koje će se obavljati na temelju Ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 11/01), Gradsko
vijeće Grada Skradina, na 8. sjednici, od 30. travnja
2002. godine, donosi

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova

upravljanja i održavanja objekata i uređaja
javne rasvjete na području Grada Skradina

Članak 1.
Ovom   odlukom  dodjeljuje  se  Društvu   “PECTUS”

d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu - Perković
obavljanje komunalne djelatnosti temeljem ugovora
o povjeravanju komunalnih poslova na području
Grada Skradina.

Članak 2.
Na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih

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

Članak 3.
Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2.

ove odluke povjerava se na rok od 2 (dvije) godine.

Članak 4.
Po stupanju na snagu ove odluke, Gradsko

poglavarstvo Grada Skradina i “PECTUS” d.o.o.
za graditeljstvo i trgovinu - Perković zaključit će
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova kojim
će biti regulirana međusobna prava i obveze.

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”.
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Klasa: 363-03/02-01/02
Ur.br: 2182/03-02-01
Skradin, 30. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.

____________________

11
Na temelju članka 13a. stavka 4. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01 ) i
članka 5. Odluke o odabiru komunalnih djelatnosti
koje će se obavljati na temelju Ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 11/01), Gradsko
vijeće Grada Skradina, na 8. sjednici, od 30. travnja
2002. godine, donosi

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova

održavanja nerazvrstanih cesta na području
Grada Skradina

Članak 1.
Ovom odlukom dodjeljuje se Društvu “CESTE

ŠIBENIK” d.o.o. za održavanje i zaštitu cesta,
graditeljstvo i projektiranje Šibenik, obavljanje
komunalne djelatnosti temeljem ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova na području Grada
Skradina.

Članak 2.
Na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih

poslova iz članka 1. ove odluke obavljat će se
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na
cjelokupnom području Grada Skradina.

Članak 3.
Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2.

ove odluke povjerava se na rok od 2 (dvije) godine.

Članak 4.
Po stupanju na snagu ove odluke, Gradsko

poglavarstvo Grada Skradina i “CESTE ŠIBENIK”
d.o.o. za održavanje i zaštitu cesta, graditeljstvo i

projektiranje Šibenik zaključit će Ugovor o
povjeravanju komunalnih poslova kojim će biti
regulirana međusobna prava i obveze.

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a

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

Klasa: 363-03/02-01/03
Ur.br: 2182/03-02-01
Skradin, 30. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.

____________________

12
Na temelju članka 27. stavka 2. i 3. Zakona o

zaštiti od elementarnih nepogoda (“Narodne
novine”, broj 73/97) i članka 26. Statuta Grada
Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/01), Gradsko vijeće Grada
Skradina, na 8. sjednici, od 30. travnja 2002.
godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda Grada Skradina

1. U Povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda Grada Skradina (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

l. Nediljko Dujić, za predsjednika,
2. Josip Silov, za člana,
3. Anka Verović, za člana,
4. Ivica Klarić, za člana i
5. Ante Matić, za člana .

2. Povjerenstvo se imenuje na vrijeme od četiri
godine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu  danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
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Klasa: 920-11/02-01/01
Ur.br: 2182/03-02-01
Skradin, 30. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.

____________________

13
Na temelju članka 73. Zakona o financiranju

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/
00, 127/00 i 59/01) i članka 46. stavka 4. Zakona
o proračunu (“Narodne novine”, broj 92/94),
Gradsko vijeće Grada Skradina, na 8. sjednici, od
30. travnja 2002. godme, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna

Grada Skradina za 2001. godinu

1. Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna
Grada Skradina za 2001. godinu, u tekstu kako se
prilaže ovom zaključku.

2. Godišnji obračun Proračuna sadrži i godišnji
obračun Stalne pričuve Grada Skradina za 2001.
godinu.

3. Uz Godišnji obračun Proračuna priložena su
financijska izvješća, te bilješke uz izvješća.

4. Ovaj zaključak, te Godišnji obračun Proračuna
Grada Skradina za 2001. godinu pod točkom 1.
ovog zaključka objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 400-05/02-01/02
Ur.br: 2182/03-02-01
Skradin, 30. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.

Na temelju članka 73. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine”, broj 17/93, 69/97, 33/00, 73/
00, 127/00 i 59/01 ) i članka 46. stavka 3. Zakona
o proračunu (“Narodne novine”, broj  92/94),
Gradsko vijeće Grada Skradina, na 8. sjednici, od
30. travnja 2002. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Grada Skradina za 2001. godinu

Članak 1.
Ostvareni prihodi i izvršeni raspored prihoda po

računu prihoda i izdataka za razdoblje od 01.
siječnja do 31. prosinca 2001. godine sadrži:

- ukupnu svotu ostvarenih prihoda
po računu prihoda i izdataka 4.679.280,00

- ukupnu svotu ostvarenih izdataka
po računu prihoda i izdataka 4.650.184,00

- razlika između ostvarenih prihoda i
izvršenih izdataka 29.096,00.

Članak 2.
Ostvareni višak po Godišnjem obračunu

Proračuna Grada Skradina za 2001. godinu u svoti
od 29.096,00 kn raspoređuje se u Proračun Grada
Skradina za 2002. godinu.

Članak 3.
Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i

izdataka Proračuna Grada Skradina za 2001. godinu
i Glavni financijski izvještaj sastavni su dio ovog
Godišnjeg obračuna.

Klasa: 400-05/02-01/02
Ur. br :2182/03-02-02
Skradin, 30. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.

____________________
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2.GRADSKO POGLAVARSTVO

4
Na temelju članka 41. Statuta Grada Skradina

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 12/01 ),Gradsko poglavarstvo Grada Skradina,
na 14. sjednici, od 22. ožujka 2002. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Plana rasporeda
kioska i pokretnih naprava na području

Grada Skradina

Članak 1.
U Planu rasporeda kioska i pokretnih naprava

na području Grada Skradina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 05/00), točka 3.
mijenja se i glasi:

“Unutar I zone davat će se na korištenje javne
površine kako slijedi:

1. Aleja Skradinskih svilara: - 2 (dva) kioska za
prodaju bezalkoholnih pića, hladnih i toplih
sendviča;

2. Šibenska ulica: - 6 (šest) kioska (štandova)
za prodaju suvenira, tekstila, predmete od kože,
keramike, sportskih rekvizita, bižuterije i sl.);

3. Obala bana P. Šubića I:
a) 4 (četiri) kioska (štanda) za prodaju knjiga,

razglednica i suvenira,
b) 2 (dva) hladnjaka (škrinje) za prodaju

sladoleda,
c) 2 (dva) automata za prodaju sladoleda i

napitaka,
d) 2 (dvije) pokretne naprave za prodaju peciva,

kolača i sl.,
e) 2 (dvije) peći za pečenje plodina, palačinki i

sl. i
f) 5. (pet) štandova za prodaju voća, povrća,

cvijeća i sl. poljoprivrednih proizvoda.
4. Visovačka-3 (tri) štanda za prodaju voća,

povrća i cvijeća.

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

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

Klasa: 372-03/02-01/01
Ur.br: 2182/03-02-01
Skradin, 22. ožujka 2002.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.

____________________

5
Na temelju članka 41. Statuta Grada Skradina

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01), Gradsko poglavarstvo Grada Skradina, na
14. sjednici, od 22. ožujka 2002. godine, donosi

RJEŠENJE
o izmjeni i dopuni Rješenja  o

naknadama za korištenje javnih površina

Točka 1.
U Rješenju o naknadama za korištenje javnih

površina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 5/00), točka 3. mijenja se i glasi:

- “Naknada za korištenje javne površine za
štekate u I zoni naplaćivat će se mjesečno po metru
četvornom zauzete površine kako slijedi:

od 01. svibnja do 30. rujna- 50,00 kn
od 01. listopada do 30. travnja-25,00 kn”.

Točka 2.
Točka 4. mijenja se i glasi:
“Za postavljanje automata za prodaju napitaka,

sladoleda i slične robe, hladnjaka za sladoled, peći
za pečenje plodina i sličnih naprava, naplaćivat će
se korištenje javne površine u I zoni 800,00 kn
mjesečno”.

Točka 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,

a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”, i na Oglasnoj ploči Grada
Skradina.

Klasa: 372-03/02-01/02
Ur.br: 2182/03-02-01
Skradin, 22. ožujka 2002.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SKRADINA
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PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.

____________________

6
Na temelju članka 41. Statuta Grada Skradina

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01), Gradsko poglavarstvo Grada Skradina, na
14. sjednici, od 22. ožujka 2002. godine,  donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o početnim cijenama

pri provođenju natječaja za prodaju
nekretnina i korištenju javnih površina

I.
Točka V. “Rješenja o početnim cijenama pri

provođenju natječaja za prodaju nekretnina i
korištenju javnih površina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 5/00), mijenja se
i glasi:

“Pri provođenju natječaja za davanje na
korištenje javnih površina iz točke I. ovog rješenja,
početna cijena u 1. zoni iznosi 800,00 kn mjesečno
po lokaciji”.

U 2. zoni početna cijena iznosi 400,00 kn
mjesečno po lokaciji.‘’

II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,

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

Klasa: 307-01/02-01/0l
Ur.br: 2182/03-02-01
Skradin, 22. ožujka 2002.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.

____________________

III.
GRAD ŠIBENIK

1. GRADSKO VIJEĆE

19
Na temelju članka 8. i 35. točka 1. Zakona o

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 33/01 i 60/01), Gradsko
vijeće Grada Šibenika, na 9. sjednici, od 9. travnja
2002. godine, donosi

             STATUTARNU ODLUKU
            o dopuni Statuta Grada Šibenika

Članak 1.
U članku 46. stavak 3. Statuta Grada Šibenika

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
18/01), iza riječi “Građa,” dodaje se riječ “Jadrija,”.

Članak 2.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog

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

KLASA: 015-07/02-0l/I
URBROJ: 2182/01-02/1-3
Šibenik, 9. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

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

____________________

20
Na temelju članka 11. i 31. Statuta Grada

Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 18/01), Gradsko vijeće Grada
Šibenika,  na 9. sjednici, od 9. travnja 2002. godine,
donosi

ODLUKU
o priznanjima Grada Šibenika

1. UVODNE ODREDBE
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Članak 1.
Utvrđuje se da su Statutom Grada Šibenika

ustanovljena priznanja Grada Šibenika i to:
a) Nagrada za životno djelo Grada Šibenika,
b) Nagrada Grada Šibenika,
c) Plaketa Grada Šibenika,
d) Grb Grada Šibenika,
e) Priznanje počasnog građanina Šibenika.

Članak 2.
Ovom se odlukom uređuju uvjeti i kriteriji za

dodjelu priznanja iz članka 1. ove odluke, izgled i
oblik pojedinog priznanja, te postupak njihove
dodjele.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU
PRIZNANJA GRADA ŠIBENIKA

a) Nagrada za životno djelo Grada Šibenika

Članak 3.
Nagrada za životno djelo Grada Šibenika

dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima i to:
- za osobite radne i poslovne rezultate i poticaj

razvitku gospodarstva na području Grada Šibenika,
- za zapažena ostvarenja u znanosti i znanstveno-

istraživačkom radu,
- za zapažene uspjehe i ostvarenja u kulturi i

umjetnosti,
- za zapažene uspjehe u odgojno-obrazovnom i

pedagoškom radu, športu, zdravstvenoj i socijalnoj
skrbi,

- za humana djela,
- za zapaženu građansku hrabrost.
Nagrada za životno djelo Grada Šibenika ne

može se dodijeliti dužnosnicima u tijelima državne
uprave te lokalne i područne samouprave, za vrijeme
trajanja njihova mandata.

Svake godine može se dodijeliti samo jedna
Nagrada za životno djelo Grada Šibenika.

b) Nagrada Grada Šibenika

Članak 4.
Nagrada Grada Šibenika dodjeljuje se za osobita

postignuća važna za Grad Šibenik na raznim
područjima djelovanja i stvaralaštva - za rezultate
postignute u prethodnoj godini.

Nagrada Grada Šibenika dodjeljuje se
građanima i njihovim udrugama, lokalnim
zajednicama, ustanovama, poduzećima i drugim
pravnim osobama.

Svake godine može se dodijeliti do četiri
Nagrade Grada Šibenika.

c) Plaketa Grada Šibenika

Članak 5.
Plaketa Grada Šibenika dodjeljuje se građanima

Grada Šibenika i drugim osobama koje rade na
području Grada Šibenika, udrugama građana,
poduzećima, ustanovama i drugim pravnim
osobama, prilikom njihovih i drugih obljetnica i Dana
Grada Šibenika, za trajnu općepriznatu djelatnost,
kojom su znatno pridonijeli razvoju Grada Šibenika.

d) Grb Grada Šibenika

Članak 6.
Grb Grada Šibenika dodjeljuje se građanima

Grada Šibenika, ostalim građanima Republike
Hrvatske i građanima drugih zemalja, prijateljskim
gradovima, međunarodnim organizacijama i
organizacijama drugih država ili njihovim tijelima i
ustanovama, u znak priznanja za opći razvoj
demokracije, napredak čovječanstva, za uspješnu i
korisnu suradnju s Gradom Šibenikom.

e) Priznanje počasnog građanina Grada Šibenika

Članak 7.
Počasnim građaninom Grada Šibenika može se

proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac
koji je svojim djelovanjem ili postupcima znatno
pridonio promicanju, značenju i ugledu Grada
Šibenika, ostvarivanju i razvijanju međusobnih
odnosa Grada Šibenika i drugih gradova, naroda i
država, razvoj demokracije, mira u svijetu i općem
napretku čovječanstva.

Počasnim građaninom Grada Šibenika ne može
se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području
Grada Šibenika.

III. IZGLED I OBLIK PRIZNANJA GRADA
ŠIBENIKA
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Članak 8.
Nagrada za životno djelo Grada Šibenika sastoji

se od diplome i novčanog iznosa, u visini trostruke
prosječne plaće ostvarene u prethodnom tromjesečju
na području Grada Šibenika.

Članak 9.
Nagrada Grada Šibenika, kada se dodjeljuje

građanima, sastoji se od diplome i novčanog iznosa,
u visini jedne prosječne plaće ostvarene u
prethodnom tromjesečju na području Grada
Šibenika:

Nagrada Grada Šibenika, kada se dodjeljuje
pravnim osobama, sastoji se od diplome.

Članak 10.
Priznanje počasnog građanina Grada Šibenika

sastoji se od povelje i upisuje se u posebnu spomen
knjigu Grada Šibenika.

IV. POSTUPAK DODJELE PRIZNANJA
GRADA ŠIBENIKA

Članak 11.
Radi dodjele priznanja Grada Šibenika Odbor

za priznanja Gradskog vijeća Grada Šibenika (u
daljem tekstu: Odbor) pokreće postupak radi
podnošenja prijedloga za dodjelu priznanja.

Postupak u smislu stavka 1. ovog članka pokreće
se objavom odgovarajuće obavijesti - oglasa, koji
se objavljuje u “Šibenskom listu” i na oglasnoj ploči
Grada Šibenika.

Oglas iz stavka 2. ovog članka objavljuje se
najkasnije do kraja lipnja tekuće godine.

Članak 12.
Polazeći od oglasa iz članka 11. ove odluke

prijedloge za dodjelu priznanja mogu podnijeti
trgovačka društva i ustanove, političke stranke,
udruge građana i druge organizacije, te građani,
najkasnije do 31. srpnja tekuće godine.

Pravo davanja prijedloga u smislu stavka 1. ovog
članka nemaju članovi Gradskog vijeća Grada
Šibenika i članovi Gradskog poglavarstva Grada
Šibenika.

Prijedlozi za dodjelu priznanja koji stignu nakon
roka iz stavka 1. ovog članka neće se razmatrati.

Članak 13.
Prijedlozi za dodjelu priznanja Grada Šibenika

dostavljaju se Odboru.
Odbor može osnovati ocjenjivačku radnu

skupinu, odnosno skupine, radi stručne obrade
pojedinih prijedloga i davanja mišljenja - utvrđivanja
prijedloga za Gradsko vijeće.

Prijedlozi za dodjelu priznanja utvrđuju se po
mogućnosti konsenzusom. Ako se ne postigne
konsenzus tada prijedloge za dodjelu priznanja
Odbor utvrđuje tajnim glasovanjem.

Članak 14.
O dodjeli priznanja Grada Šibenika odlučuje bez

rasprave Gradsko vijeće Grada Šibenika, u pravilu
na sjednici koja neposredno prethodi Danu Grada
Šibenika.

Imena nagrađenih objavljuju se u sredstvima
javnog priopćavanja.

Članak 15.
Priznanja Grada Šibenika u pravilu se uručuju

na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, koja se
održava u povodu Dana Grada Šibenika, a uručuje
ih predsjednik Gradskog vijeća ili vijećnik kojega
on odredi.

V. OSTALA PITANJA ZNAČAJNA ZA
DODJELU PRIZNANJA GRADA ŠIBENIKA

Članak 16.
Postignuća u znanstveno-istraživačkom radu i

zasluge za razvitak znanosti iz bilo kojeg područja,
te postignuća u književnom i umjetničkom radu, kada
se ocjenjuju radi dodjele priznanja Grada Šibenika
u smislu ove odluke, ocjenjuju se na temelju
objavljenih i javnosti dostupnih djela.

Predlagač mora Odboru osigurati kritičke ocjene
djela iz stavka 1. ovog članka i to od najmanje dva
priznata stručnjaka za određeno područje.

Članak 17.
Priznanja Grada Šibenika mogu se dodijeliti i

posmrtno.
Priznanja Grada Šibenika koja se dodjeljuju

posmrtno, kao i ona koja nisu uručena za života,
predaju se članovima uže obitelji nagrađenog
(bračnom drugu, djeci ili roditeljima).
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Članak 18.
Ured gradonačelnika Grada Šibenika vodi

očevidnik o dodjeli priznanja Grada Šibenika.

Članak 19.
Sredstva za izradu i dodjelu priznanja Grada

Šibenika, na prijedlog Odbora, osiguravaju se u
proračunu Grada Šibenika, na posebnoj poziciji.

Članak 20.
Oblik i sadržaj povelje i diplome, odnosno druge

odgovarajuće isprave o priznanjima Grada u smislu
ove odluke, te druga pitanja značajna za dodjelu
priznanja Grada Šibenika koja nisu uređena ovom
odlukom, propisuju se pravilnikom Odbora.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 21.
Iznimno, odredbe članka 4. stavka l. ove odluke,

Nagrada Grada Šibenika za 2002. godinu može se
dodijeliti za rezultate postignute u prethodnim
godinama.

Članak 22.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti

Odluka o priznanjima Grada Šibenika (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 4/88 i 5/
00).

Članak 23.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 061-01/02-01/1
URBROJ: 2182/01-01/1-02-1
Šibenik, 9. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

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

____________________

21
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01 i 60/01) i članka 31. Statuta
Grada Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 18/01), Gradsko vijeće
Grada Šibenika, na 9. sjednici, od 9. travnja 2002.
godine, donosi

ODLUKU
o promjeni sjedišta Gradskog parkinga d.o.o.

Šibenik

1. Utvrđuje se da su status i ustrojstvo Gradskog
parkinga d.o.o. Šibenik određeni aktima kako
slijedi:

a) Izjavom o osnivanju Gradskog parkinga d.o.o.
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
3/01),

b) Odlukom o dokapitalizaciji i preustrojstvu
Gradskog parkinga d.o.o. Šibenik (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/02) i
sukladno tom aktu datoj Izjavi i osnivanju Gradskog
parkinga d.o.o. pročišćeni tekst (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 3/02).

2. Mijenja se dosadašnje sjedište Gradskog
parkinga d.o.o. i to od Prilaz tvornici 9 - Šibenik
na Uskočka 1 - Šibenik.

3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Šibenika
da u smislu točke 2. ove odluke, u ime Grada
Šibenika, pred javnim bilježnikom dade
odgovarajuću izjavu, u formi javnobilježničke
isprave.

4. Na temelju izjave iz točke 3. ove odluke
direktor Gradskog parkinga d.o.o. Šibenik poduzet
će odgovarajuće mjere radi upisa promjene sjedišta
Gradskog parkinga d.o.o. Šibenik kod Trgovačkog
suda u Splitu.

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

KLASA: 363-02/02-01/2
URBROJ: 2182/01-02/1-02-2
Šibenik, 9. travnja 2002.
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

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

____________________

22
Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o športu (“Narodne novine”, broj 111/97) i članka 29. Statuta

Grada Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 18/01), Gradsko vijeće Grada
Šibenika, na 9. sjednici, od 9. travnja 2002. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u športu za 2002. godinu

1. U Programu javnih potreba u športu za 2002. godinu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 20/01 - u daljnjem tekstu: Program), u glavi I. mijenjaju se točke 1), 2) i 3) na način da glase kako
slijedi:

“1) Trening, organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja (športski pro-
gram), te opća i zdravstvena zaštita športaša

a) Redovna djelatnost: 2.150.000 kuna
b) Športska ambulanta: 200.000 kuna

UKUPNO: 2.350.000 kuna

2) Održavanje i izgradnja objekata od značenja za Grad Šibenik
a) Tekuće održavanje nogometnog
     stadiona Šubićevac 350.000 kuna
b) Tekuće održavanje ostalih
    sportskih objekata 200.000 kuna
c) Najam sportskih objekata 500.000 kuna
d) Investicijsko održavanje
    objekata 50.000 kuna

UKUPNO: 1.100.000 kuna

3) Djelovanje Saveza športova Grada Šibenika
a) bruto plaće 360.000 kuna
b) materijalni troškovi 40.000 kuna

UKUPNO: 400.000 kuna”.

2. Dodaje se nova točka 4. koja glasi:
“4) Djelovanje ustanove “Športski objekti “ Šibenik
a) bruto plaće 280.000 kuna
b) materijalni troškovi 20.000 kuna

UKUPNO: 300.000 kuna”
Dosadašnja točka 4. postaje točka 5. i tako do kraja.

3. Iza glave I. dodaje se glava I a. koja glasi:
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“Ia.
Ustanova “Športski objekti” raspolaže

sredstvima pod točkom 2. b) Tekuće održavanje
ostalih športskih objekata i d) Investicijsko
održavanje objekata.”

4. Ove izmjene i dopune Programa objavit će se
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 620-01 /02-01 /2
Urbroj: 2182/O1-05/1-02-2
Šibenik, 9. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

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

____________________

23
Na temelju članka 31. i 88. Statuta Grada

Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 18/01) i članka 34. i 35. Zakona o
izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske
za 2002. godinu (“Narodne novine”, broj 116/01),
Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 9. sjednici, od
9. travnja 2002. godine, donosi

ODLUKU
o suglasnosti i davanju jamstva za kreditno

zaduženje Otoka mladosti d.o.o.

I.
Gradsko vijeće Grada Šibenika suglasno je s

kreditnim zaduženjem “Otok mladosti” d.o.o.
Šibenik.

II.
Grad Šibenik izdaje jamstvo “Otoku mladosti”

d.o.o. Šibenik, za kreditno zaduženje kod
Dalmatinske banke d.d. Zadar u iznosu od
4.032.073,71 kunu na rok od 10 godina uz poček
od 1 godine i 6% kamata godišnje.

III .
Gradsko vijeće je također suglasno da

gradonačelnik Grada Šibenika s kreditorom
Dalmatinskom bankom d.d. Zadar, u ime Grada

Šibenika, zaključi ugovor o jamstvu sukladno točki
II. ove odluke.

IV.
Ova odluka objavit će se u “Službenom vjesniku

Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 403-03/02-01/1
URBROJ:2182/01-06/1-02-3
Šibenik, 9. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

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

____________________

24
Na temelju članka 46. stavak 4. Zakona o

proračunu (“Narodne novine”, broj 92/94), Gradsko
vijeće Grada Šibenika, na 9. sjednici, od 9. travnja
2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna

Grada Šibenika za 2002. godinu

l. Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada
Šibenika za 2001. godinu (u daljem tekstu: Proračun
u tekstu kako ga je donio gradonačelnik Grada
Šibenika-akt klasa ista, urbroj 2182/01-01/1-02/1,
od 4. ožujka 2002. godine i kako ga je podržalo
Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika zaključkom
klasa ista, urbroj 2182/01-01/1-02/2, od 21. ožujka
2002. godine.

2. Godišnji obračun Proračuna kao svoj prilog i
sastavni dio, sadrži Pregled izvršenih isplata iz
Tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za 2001.
godinu.

3. Uz Godišnji obračun Proračuna, priloženo je
Obrazloženje prihoda i izdataka iz Godišnjeg
obračuna Proračuna za 2001. godinu.

4. Uz Godišnji obračun Proračuna priloženo je
i financijsko izvješće Gradske uprave Grada
Šibenika.

5. Ovaj zaključak, te Godišnji obračun Proračuna
(akt iz točke 1. ovog zaključka) istovremeno će se
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objaviti u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 400-05/02-01/1
URBROJ: 2182/01-01/1-02-3
Šibenik, 9. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

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

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o
proračunu (“Narodne novine”, broj 92/94),
gradonačelnik Grada Šibenika, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Grada Šibenika za 2002. godinu

Članak l.
Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po

računu prihoda i izdataka za razdoblje od 01.
siječnja do 31. prosinca 2001. godine, sadrži:

- ukupnu svotu ostvarenih prihoda
  po računu prihoda i izdataka .........................
............................................... 62.209.475,69

 - ukupnu svotu izvršenih izdataka
   po računu prihoda i izdataka ........................

.................................................... 62.209.475,69

 - razlika između ostvarenih prihoda
i izvršenih izdataka ....................................... -

Članak 2.
Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i

izdataka Proračuna Grada Šibenika za 2001. godinu
s Obrazloženjem i Glavni financijski izvještaji
sastavni su dio ovog Godišnjeg obračuna.

KLASA: 400-05/02-01-1
URBROJ: 2182/01-01/1-02-1
Šibenik, 04. ožujka 2002.

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

____________________

25
Na temelju članka 31. Statuta Grada Šibenika

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
18/01), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 9.
sjednici, od 9. travnja 2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava

tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika
za veljaču 2002. godine

Prihvaća se Izvješće gradonačelnika, od 11.
veljače 2002. godine, o korištenju sredstava tekuće
pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec
veljaču 2002. godine.

KLASA: 402-08/01-01 / 1
URBROJ: 2182/01-06/ 1-02-1
Šibenik, 9. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

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

____________________

26
Na temelju članka 31. Statuta Grada Šibenika

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
18/01), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 9.
sjednici, od 9. travnja 2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o obvezi podnošenja financijskog izvješća o

poslovanju “Otoka mladosti” d.o.o.

“Otok mladosti” d.o.o. Šibenik dužan je u rujnu
ili listopadu 2002. godine Gradskom vijeću Grada
Šibenika podnijeti financijsko izvješće o poslovanju,
radi sagledavanja budućnosti tog trgovačkog
društva.
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KLASA: 403-03/02-01/1
URBROJ: 2182/01-06/1-02-4
Šibenik, 9. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ŠIBENIKA

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

____________________

2. GRADSKO POGLAVARSTVO

18
Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova

(“Narodne novine”, broj 91/96) i članka 44. Statuta
Grada Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 18/01), Gradsko
poglavarstvo Grada Šibenika, na 26. sjednici, od
25. travnja 2002. godine, donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o davanju

u najam stanova

Članak 1.
U Pravilniku o davanju u najam stanova

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
3/02), u članku 14. umjesto brojke i riječi “8
bodova” stavlja se brojka i riječ “4 boda”.

Članak 2.
U članku 21. iza stavka 1. dodaje se novi stavak

2. koji glasi:
“Iznimno od stavka 1. ovog članka, natječaj se

može raspisati i bez podataka o stanu, radi
utvrđivanja liste reda prvenstva”.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 370-03/02-01/104
URBROJ: 2182/01-03/1-02-1
Šibenik, 25. travnja 2002.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA

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

____________________

19
Na temelju članka 6. stavak 1. Uredbe o

postupku nabave roba, radova i usluga male
vrijednosti (“Narodne novine”, broj 14/02) i članka
44. Statuta Grada Šibenika (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 18/01), Gradsko
poglavarstvo Grada Šibenika, na 28. sjednici, od
7. svibnja 2002. godine, donosi

RJEŠENJE
 o imenovanju Stručnog povjerenstva za

nabavu roba, radova i usluga male vrijednosti

a) U Stručno povjerenstvo Grada Šibenika za
nabavu roba, radova i usluga male vrijednosti
imenuju se:

1. Božidar Baus, prof. - za predsjednika,
2. Ante Glavurtić, dipl. ing. - za člana i
3. Ksenija Slavica, dipl. oec. - za člana.

b) Stručno-administrativne poslove za Stručno
povjerenstvo iz točke a) ovog rješenja obavljat će
Upravni odjel za financije.

KLASA: 11 9-02/02-01/7
URBROJ: 2182/01-01/1-02-2
Šibenik, 7. svibnja 2002.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA

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

____________________
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Na temelju članka 18a. stavak 2. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i
članka 44. Statuta Grada Šibenika (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 18/01),
Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika, na 28.
sjednici, od 7. svibnja 2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na cjenik

Vodovoda i odvodnje

Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika daje
prethodnu suglasnost na cjenik usluga Vodovoda i
odvodnje d.o.o. Šibenik, od 23. travnja 2002.
godine, dostavljen Gradu Šibeniku - Upravnom
odjelu za stambeno-komunalnu djelatnost, uz dopis
broj 03-1442/1, od 23. travnja 2002. godine.

Cjenik iz stavka l. ovog zaključka prilaže se
ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 307-01/02-01/3
URBROJ: 2182/01-03/1-02-2
Šibenik, 7. svibnja 2002.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA

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

____________________

21
Na temelju članka 18a. stavak 2. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i
članka 44. Statuta Grada Šibenika (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 18/01),
Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika, na 29.
sjednici, od 9. svibnja 2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na promjenu

cijena komunalnih usluga Gradske čistoće
d.o.o. Šibenik

1. Daje se prethodna suglasnost na promjenu
cijena komunalnih usluga Gradske čistoće d.o.o.
Šibenik, tj. CJENIK broj 1/2 - broj protokola
Gradske čistoće 645/02, od 5. travnja 2002. godine,
s time da se primjenjuje nakon davanja ove
prethodne suglasnosti.

2. Cjenik iz točke 1. ovog zaključka prilaže se
ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 307-01 /02-01/4
URBROJ: 2182/01-03/1-02-2
Šibenik, 9. svibnja 2002.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA

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

____________________

IV.
GRAD VODICE

1. GRADSKO VIJEĆE

19
Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 128/00 i 59/01) i
članka 22. Statuta Grada Vodica (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 14/01), Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 6. sjednici, od 29. travnja
2002. godine, donosi

ODLUKU
o davanju koncesije za sakupljanje i odvoz

komunalnog otpada na otoku

 Članak 1.
Ovom odlukom daje se PZ “Prvinki” iz Prvić

Luke obavljanje djelatnosti na(sa) otoku Prviću
(naselja Prvić Luka i Šepurine) i to:

- skupljanje i odvoz komunalnog otpada na
otoku.

Članak 2.
Predmetna koncesija daje se na rok od godine

dana (do 31. prosinca 2002. godine) uz naknadu
od 100,00 kn mjesečno.
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Članak 3.
Po stupanju na snagu ove odluke, Gradsko

poglavarstvo i korisnik koncesije iz članka 1. ove
odluke zaključit će ugovor o koncesiji kojim
ugovorom će biti regulirana međusobna prava i
obveze davatelja i korisnika koncesije.

Članak 4.
Ova  odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

Klasa: 363-02/02-01/1
Ur.br.: 2182/04-02-2
Vodice, 29. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.

____________________

20
Na temelju članka 13a. stavka 3., 4., 5. i 6.

Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne
novine”, broj  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 128/
00 i 59/01) i članka 22. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
14/01), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 6.
sjednici, od 29.  travnja 2002. godine,  donosi

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova

(na temelju ugovora)

Članak 1.
Ovom odlukom povjerava se trgovačkom

društvu “COTO-KOM” d.o.o. Vodice, Obala
Juričev Ive Cota 24, obavljanje komunalnih poslova
i to: održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za
rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje
prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na
cjelokupnom području Grada Vodica.

Članak 2.
Predmetna koncesija daje se na rok od jedne

godine (za 2002. g.).

Članak 3.
Po stupanju na snagu ove odluke, Gradsko

poglavarstvo i “COTO-KOM” d.o.o. će zaključiti
odnosni ugovor, kojim ugovorom će biti regulirana
međusobna prava i obveze ugovorih strana.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, protiv koje nije dopuštena žalba, već se
može pokrenuti upravni spor.

KLASA: 360-01/02-01/2
UR.BR.: 2182/04-02-2
Vodice, 29. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.

____________________

21
Na temelju članka 14. Odluke o priznanjima

Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 16/98), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 6. sjednici, od 29. travnja 2002. godine,
donosi

ODLUKU
o priznanjima Grada Vodica

 I.

A). Nagrada Grada Vodica dodjeljuje se:
1. Anti-Frani Cukrov - zbog uspješnog rada u

promicanju obrtništva.
2. HOTELU “Imperial” - zbog doprinosa na

unapređenju turizma i dugogodišnjoj suradnji s
turističkim institucijama na području Grada Vodica.

3. Tomislavu Bosotinu - za dugogodišnji
doprinos na području društvenih djelatnosti i razvoja
Grada Vodica.

B). Plaketa Grada Vodica dodjeljuje se:
1. Jakovu Perkovu - za dugogodišnji doprinos

unapređenju i razvoju nogometnog športa.
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2. Dinku-Borisu Višiću - za dugogodišnji
doprinos unapređenju i razvoju nogometnog športa.

3. Dragutinu Roci - zbog velikih osobitih zasluga
na području komunalnih djelatnosti.

4. Frani Grubeliću - za doprinos u razvoju
obrtništva.

5. Anti Bulatu - za doprinos u radu športskih i
kulturnih udruga, a posebice Lovačkog društva
“Sokol”.

6. Ivi Crljenku - za osobit doprinos u darivanju
krvi i uspjehu u unapređenju djelatnosti DDK
“Vodice”, Vodice.

7. Ivoni Roca - za postignute natjecateljske
rezultate u taekwon-do-u i kick boxing-u.

8. Antoniu Ivasu - za postignute natjecateljske
rezultate u taekwon-do-u i kick boxing-u.

9. Maji Cukrov - za postignute natjecateljske
rezultate u taekwon-do-u i kick boxing-u.

10. Ivici Juričev-Martinčev - za dugogodišnji
doprinos unapređenju i razvoju glazbene kulture.

11. Nikoli Skočiću - za dugogodišnji doprinos
unapređenju i razvoju glazbene kulture.

12. Danici Babun - za osobit doprinos u darivanju
krvi i uspjehu u unapređenju djelatnosti DDK
“Jurjevgrad”, Tribunj.

13. Emilu Kursaru - za osobit doprinos u
darivanju krvi i uspjehu u unapređenju djelatnosti
DDK Jurjevgrad”, Tribunj.

14. Dinku Cukrov - za dugogodišnji doprinos u
unapređenju i razvoju rukometnog športa.

15. Boćarskom klubu “Čista Velika” Čista Velika
- zbog doprinosa  u unapređenju i razvoju boćarskog
športa.

C). Grb Grada Vodica dodjeljuje se:
1. Heribert Matzer - za humanitarni rad i razvoj

zajedništva.

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

Klasa: 061-01/02-01/1
Urbroj: 2182/04-02-1
Vodice, 29. travnja. 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

PREDSJEDNIK
 Josip Juričev-Martinčev, v.r.

____________________

22
Na temelju članaka 9. Zakona o naseljima

(“Narodne novine”, broj 54/88), članka 22. Statuta
Grada Vodica i članka 44. Poslovnika Gradskog
vijeća  Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 14/01), Gradsko vijeće
Grada Vodica, na 6. sjednici, od 29. travnja  2002.
godine, donosi

R J E Š E N J E
o određivanju i promjeni imena ulica

 u naselju Tribunj

1. U Rješenju o promjeni imena ulica u naselju
Tribunj, koje je donijelo Općinsko vijeće Općine
Vodice, na 3. sjednici, od 24. rujna 1993. godine, u
glavi I. točka 32. mijenja se i glasi:

“ ISELJENIČKA ULICA mijenja se ime u
VELIKE LUKE”.

2. Nova prometnica koja počinje od ulice
Žirjanske prema jugozapadu položena na čest. zem.
763/2 k.o. Tribunj u dužini cca 80 m, te završava
kao slijepa ulica, dobiva naziv: “ BRESTOVSKA
ULICA”.

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

Klasa: 015-08/02-01/2
Urbroj: 2182/04-02-1
Vodice, 29. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

PREDSJEDNIK
Josip Juričev-Martinčev, v.r.

____________________
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Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
14/01), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 6.
sjednici, od 29. travnja 2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Grada Vodica za 2001. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji
Proračuna Grada Vodica za 2001. godinu, Državnog
ureda za reviziju, Područnog ureda Šibenik.

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

Klasa: 041-01102-01/1
Ur.broj: 2182/04-02-2
Vodice, 29. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

PREDSJEDNIK
Josip Juričev-M., v.r.

____________________

24
Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 14/01), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 6.
sjednici, od 29. travnja 2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća JP “Leć”

Vodice za 2001. godinu

1. Prihvaća se Financijsko izvješće JP “Leć” za
2001. godinu.

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

Klasa:400-05/02-01/4
Ur.broj: 2182/04-02-2
Vodice, 29. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

PREDSJEDNIK
Josip Juričev-M., v.r.

____________________

2. GRADSKO POGLAVARSTVO

2
Na temelju članka 42. Statuta Grada Vodica

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
14/0l), Gradsko poglavarstvo  Grada Vodica, na
11. sjednici, od 10. svibnja 2002. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o radnom vremenu

prodavaonica

Članak 1.
U Odluci o radnom vremenu prodavaonica

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
2/02) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Prodavaonice u Gradu Vodice mogu raditi cijelu
godinu:

- od ponedjeljka do subote od 6,30 do 22,00
sata,

- nedjeljom samo prodavaonice prehrane od 6,30
do 13,00 sati.

Jedan dan tjedno prodavaonice ne rade, o čemu
odlučuje trgovac u dogovoru s Udrugom obrtnika
Grada Vodica.

Stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije.

Klasa- 330-03/02-01/1
Ur.broj: 2182/04-02-2
Vodice, 10. svibnja 2002.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VODICA

PREDSJEDNlK
Rade Ivas, dipl.iur., v.r.

____________________
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3. TAJNIK

1
Na temelju članka 57. stavak 2. Poslovnika

Gradskog vijeća Grada Vodica (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 14/01),
uspoređujući s izvornim tekstom Izmjene i dopune
Proračuna Grada Vodica za 2002.  godinu i tekstom
koji je dostavljen na objavu, utvrđena je pogreška,
te tajnik Grada  Vodica, daje

ISPRAVAK
Izmjena i dopuna Proračuna

Grada Vodica za 2002. godinu

U članku 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada
Vodica za 2002. godinu koje je donijelo Gradsko
vijeća Grada Vodica,  13. ožujka 2002. godine,
umjesto dva puta navedenog iznosa “19.214.000”,
treba stajati dva puta navedeni iznos “19.001.000”.

Klasa: 400-08/02-01/2
Urbroj: 2182/04-02-2
Vodice, 16. travnja  2002.

GRAD VODICE
TAJNIK

 Zdenka Šimić, dipl. iur., v.r.

____________________

2
Na temelju članka 57. stavak 2. Poslovnika

Gradskog vijeća Grada Vodica (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 14/01),
uspoređujući objavljeni i izvorni tekst Odluke o
gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
19/01), utvrđena je pogreška, te tajnik Grada
Vodica, daje

ISPRAVAK
Odluke o gradskim porezima
i prirezu porezu na dohodak

U članku 18. u točki 11, iza riječi “m2” dodaje
se riječ “dnevno”, tako da točka 11. glasi:

“zauzetost i onečišćenje javne površine
- do otklanjanja 5,00 kuna / komad / m2 /

dnevno”.

Klasa: 410-01/01-01/17
Ur.broj: 2182/04-02-2
Vodice, 8. svibnja 2002.

GRAD VODICE

TAJNIK
Zdenka Šimić, dipl.iur.,v.r.

____________________

V.
OPĆINA KIJEVO

OPĆINSKO VIJEĆE

6
Na temelju članka 30. Zakona o financiranju

jedinica  lokalne i područne (regionalne)
samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93, 69/
97,33/00, 73/00,127/00 i 59/01) i članka 21. stavak
7. Statuta Općine Kijevo (“Službeni vijesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 10/01), Općinsko
vijeće Općine Kijevo, na 5. sjednici, od 25. travnja
2002. godine, donosi

ODLUKU
o općinskim porezima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom  odlukom utvrđuje se obveza plaćanja,

stope odnosno visina i način obračuna i plaćanja
općinskih poreza, oslobađanja od obveze plaćanje.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.
Na području Općine Kijevo uvode se slijedeći

porezi:
1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
3. porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno

zemljište,
4. porez na nekorištene poduzetničke nekretnine,
5. porez na neizgrađeno građevno zemljište,
6. porez na tvrtku ili naziv i
7. porez na korištenje javnih površina.
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1. Porez na potrošnju

Članak 3.
Porez na potrošnju alkoholnih pića , piva i

bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća
se po stopi od 3%.

Članak 4.
Porez na potrošnju se obračunava i plaća na način

i u rokovima propisanim za plaćanje poreza na
dodanu vrijednost.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 5.
Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od

10,00 kn po jednom četvornom metru korisne
površine kuće za odmor.

3. Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno
zemljište

Članak 6.
Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno

zemljište plaća se po jednom hektaru neobrađenog
obradivog poljoprivrednog zemljišta u iznosu od:

1. na oranice 350,00 kn godišnje,
2. na voćnjake 700,00 kn godišnje,
3. na vinograde 700,00 kn godišnje,
4. na livade 150,00 kn godišnje i
5. na povrtnjake 560,00 kn godišnje.

Članak 7.
Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno

zemljište ne plaćaju vlasnici i korisnici tog zemljišta
fizičke osobe:

1. vlasnici i korisnici zemljišta koji liječničkom
dokumentacijom dokažu da su  nesposobni za rad i
u domaćinstvu nemaju drugih članova sposobnih za
rad,

2. za zemljište u brdsko-planinskom području.

3. Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine

Članak 8.
Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine

plaća se u iznosu od 5,00 kn po četvornom metru
korisne površine poduzetničke nekretnine.

Pod neiskorištenim poduzetničkim nekretninama

podrazumijevaju se nekretnine namijenjene
obavljanju poduzetničke djelatnosti (proizvodni i
drugi poslovni prostor) koje se ne koriste odnosno
u kojima se ne obavlja djelatnost godinu dana.

4. Porez na neizgrađeno građevno zemljište

Članak 9.
Porez na neizgrađeno građevno zemljište plaća

se u visini od 1,00 kn po četvornom metru
neizgrađenog građevnog zemljišta.

Pod neizgrađenim građevnim zemljištem
razumijeva se zemljište koje se nalazi unutar granica
građevnog područja naselja na kojemu se u skladu
s prostornim planom mogu graditi građevine za
stambene, poslovne i druge namjene i na kojemu je
s obzirom na veličinu i oblik parcele, mogućnost
njezina priključka na prometnice i sl. moguća
izgradnja, a na kojemu nije izgrađena nikakva
građevina.

5. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 10.
Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke

osobe koje su obveznici poreza na dobit i poreza
na dohodak u godišnjem iznosu, i to:

1. pravne osobe s područja industrije,
poljoprivrede, ribarstva,  šumarstva i graditeljstva
(područja A. do F. Nacionalne klasifikacije
djelatnosti (“Narodne novine”, 3/97) te pravne
osobe s područja prometa (područje I) ...............
..................................................... 1.000,00 kn ,

2. pravne osobe koje obavljaju promet roba i
usluga s područja trgovine (područje G):

a) trgovačka društva, za sjedište tvrtke i za svaku
poslovnu  jedinicu, predstavništva inozemnih i
domaćih tvrtki, trgovačka društva za kontrolu
kvalitete i kvantitete robe, trgovačka društva za
promet otpacima, trgovačka društva koja obavljaju
promet s inozemstvom i poslovna udruženja
(područja G-50, G-51 i G-52, osim G-52-2, G-52-
6 i G-52-7) ........................................ 800,00 kn,

b) trgovina na malo prehrambenim proizvodima,
pićima i  duhanskim proizvodima u specijaliziranim
prodavaonicama kao što su kiosci i sl. za sjedište
tvrtke i svaku poslovnu jedinicu, trgovina na malo
izvan prodavaonica i pokretna trgovina, za sjedišta
tvrtke i svaku poslovnu jedinicu, popravak predmeta
za osobnu uporabu u kućanstvu (G-52-2. G-52-6 i
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G-52-7 .............................................. 600,00 kn,
3. pravne osobe s područja ugostiteljstva i

turizma, za poslovno  sjedište tvrtke i za svaku
poslovnu jedinicu (područje H.) ...... 1.000,00 kn,

a) samostalni ugostitelj (H), trgovačke radnje i
zabavne radnje (G-52-1. G-52-3, G-52-4, G-52-5)

................................................. 1.000,00 kn,
b) ostale uslužne i proizvodne djelatnosti

(područja od A. do O.  osim posebno navedenih)
......................................................... 600,00 kn,

4. pravne osobe s područja financija i osiguranja
osim ZAP-a  ( područje J) .............. 1.800,00 kn,

5. pravne i fizičke osobe s područja
iznajmljivanja i poslovne  usluge (područje K.) ...
...................................................... 1.000,00 kn,

6. pravne osobe ostalih djelatnosti (područje O.)
......................................................... 400,00 kn.

Ako je na istom objektu istaknuto više tvrtki,
odnosno naziva iste pravne ili  fizičke osobe plaća
se samo jedan iznos poreza.

Ako postoji više vlasnika obrta ili trgovačkog
društva plaća se samo jedan porez.

Poslovne jedinice u sastavu pravne ili fizičke
osobe (pogoni, skladišta i slično) plaćaju 50%
propisanog poreza na tvrtku ako stavkom 1. ovog
članka nije određeno drugačije.

Tvrtkom ili nazivom u smislu ovog članka ne
smatraju se natpisi na stolovima, klupama i otvorenim
prodajnim mjestima, na tržnicama na kojima se
prodaju živežne namirnice, natpisi što ih građevinska
trgovačka društva ili obrtnici ističu na gradilištima
kao ni naziv poslovnih jedinica koje ne posluju s
trećim osobama.

Članak 11.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv koji ne

obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku.
Obveznicima koji ne obavljaju djelatnost

smatraju se obveznici koji u godini koja prethodi
godini u kojoj se plaća porez nisu ostvarili prihod u
smislu Zakona o porezu na dobit odnosno Zakona
o porezu na dohodak.

Ako se tijekom godine ostvare uvjeti za plaćanje
poreza na tvrtku , obveznik će se zadužiti porezom.

6. Porez na korištenje javnih površina

Članak 12.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju

pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.
Porez na korištenje javnih površina plaća se po

stopi od 20% od iznosa zakupnine za tu površinu.
Pod javnom površinom razumijevaju se prostori na
trgovima, pločnicima i javnim parkiralištima i drugi
javni prostori koji se izdaju u zakup temeljem akta
nadležnog upravnog tijela Općine.

Članak 13.
Poslove u svezi s utvrđivanjem, naplatom,

ovrhom, nadzorom i evidencijom općinskih poreza
kao i prekršajni postupak zbog povrede propisa o
plaćanju gradskih poreza obavlja Porezna uprava
pod uvjetima posebnim zakonom i uz naknadu
utvrđenu ugovorom između Porezne uprave i
Općinskog vijeća Općine Kijevo.

U slučaju da se ne ostvare zakonom propisani
uvjeti za obavljanje poslova na način iz stavka 1.
ovog članka, navedene poslove obavlja Upravni
odjel za financije kao nadležno tijelo jedinice
lokalne samouprave.

Članak 14.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog

prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da
naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni
proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli
mjesec, u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih
prihoda.

Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”,  a primjenjivati će se od  01. siječnja
2002. godine.

Članak 16.
Danom stupanja na snagu, odnosno danom

početka primjene ove odluke, prestaje važiti Odluka
o općinskim porezima Općine Kijevo (“Službeni
vijesnik Šibensko-kninske županije”, broj 15/97).

KLASA: 021-05/02-01/07
URBROJ: 2182/15-01/02-04-8
Kijevo, 25 travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO

PREDSJEDNIK
Marinko Čavka, v.r.

____________________
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Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o

komunalnom gospodarstvu  (“Narodne novine”, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 51/01) i
članka 21. stavka 2. Statuta Općine Kijevo
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
10/01), Općinsko vijeće Općine Kijevo, na  5.
sjednici, od 25. travnja  2002. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnoj naknadi Općine Kijevo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti, način i mjerila

za plaćanje komunalne naknade na području Općine
Kijevo, a naročito:

- naselja u Općini Kijevo u kojima se naplaćuje
komunalna naknada,

- područje zone u općini Kijevo,
- koeficijent zone (Kz),
- koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i

za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti,

- rokovi plaćanja komunalne naknade,
- nekretnine važne za Općinu Kijevo,
- rokovi plaćanja komunalne naknade,
- nekretnine važne za Općinu Kijevo koje se u

potpunosti ili djelomično oslobađaju od komunalne
naknade,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u
pojedinačnim slučajevima može odobriti privremeno
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos u
slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od
plaćanja komunalne naknade.

II. NASELJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE
KOMUNALNA NAKNADA

Članak 2.
Naselja u Općini Kijevo u kojima se naplaćuje

komunalna naknada su sva naselja čije područje
obuhvaća Općina Kijevo.

Komunalna naknada u smislu stavka 1. ovog
članka plaća se, odnosno ne plaća se za pojedine
nekretnine u naseljima, polazeći od ograničenja,

odnosno kriterija iz članka 19. stavak 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

III. PODRUČJA ZONA U GRADU I
KOEFICIJENTI ZONA

Članak 3.
U Općini Kijevo utvrđuje se jedinstvena zona

za plaćanje komunalne naknade.

Članak 4.
Utvrđuje se koeficijent zone (Kn) u Općini

Kijevo:
- za jedinstvenu zonu koeficijent iznosi 1,00.

IV.KOEFICIJENT NAMJENE
     NEKRETNINA

Članak 5.
Utvrđuju se koeficijenti namjene nekretnine (Kn)

za poslovni prostor i za građevinsko zemljište koje
služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje
služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
koeficijenti namjene su:

l. Za poslovni prostor koji služi za proizvodne
djelatnosti i zdravstvenu zaštitu ............... 1,50,

2. Za poslovni prostor koji služi za ostale
djelatnosti .............................................. 7,00,

3. Za ustanove koje obavljaju poslove državne
uprave i javnih ovlasti (poslovi unutarnjih poslova,
obrane, socijalne i dječje zaštite, osnovnog i
srednjeg obrazovanja) ............................ 2,00,

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

Članak 6.
Utvrđuje se da, sukladno članku 20 d. Zakona o

komunalnom gospodarstvu, koeficijent namjene
iznosi za:

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

2. Garažni prostor ............................. 1,00,
3. Neizgrađeno građevinsko zemljište  0,05.
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Članak 7.
Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje

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

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

V. ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 8.
Komunalnu naknadu obveznici plaćaju u

mjesečnom iznosu do 20-og u mjesecu za prethodni
mjesec.

VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

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

Članak 9.
Od obveze plaćanja komunalne naknade

oslobađaju se u potpunosti nekretnine:
- koje služe kulturnim i sportskim djelatnostima,

a financiraju se u većem dijelu iz proračuna Općine
Kijevo,

- koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih
službi,

- koje služe za obavljanje vjerske djelatnosti,
- koje se obavljaju za djelatnost javnog

predškolskog odgoja i
- koje služe za potrebe udruga invalidnih i

hendikepiranih osoba.
Od obveze plaćanja komunalne naknade

oslobađaju se djelomično, u iznosu od 50% obrtnici
i poduzetnici koji obavljaju djelatnosti koje su
posebnom odlukom Općine Kijevo određene kao
deficitarne djelatnosti.

b) Opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim
slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Članak 10.
Na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika

nekretnine, oni će se privremeno osloboditi od
plaćanja komunalne naknade iz sljedećih razloga:

1. Ako su korisnici socijalne skrbi (što dokazuju
kopijom rješenja) i

2. Ako primaju zaštitni dodatak uz mirovinu ili
imaju mirovinu manju od trostrukog iznosa novčane
pomoći za samce pod uvjetom da ostali članovi
domaćinstva ne ostvaruju dodatne prihode.

Za slučajeve iz točke l. i 2. ovog članka
oslobađanje se daje na rok od jedne godine.

c) Izvori sredstava u slučajevima oslobađanja od
plaćanja komunalne naknade

Članak 11.
U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalne

naknade iz članka 8. i 9. ove odluke, sredstva
potrebna za održavanje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture iz članka 19. stavak. 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će
se iz proračuna Općine Kijevo.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti

Odluka o komunalnoj naknadi, od 18. studenoga
1997. godine (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 15/97).

Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u

“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”,
a primjenjivat će se od 01. lipnja  2002. godine.

KLASA: 021-05/02-01 /05
URBROJ: 2182/15-01/02-04-5
Kijevo, 25. travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO

PREDSJEDNIK
Marinko Čavka, v.r.

____________________
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Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
36/95, 70/97 28/99, 57/00, 129/00 i 57/01) i članka
21. stavka 2. Statuta Općine Kijevo (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/01),
Općinsko vijeće Općine Kijevo,  na 5. sjednici, od
25. travnja 2002. godine d o n o s i

ODLUKA
o vrijednosti boda za obračun komunalne

naknade u Općini Kijevo

Članak 1.
Ovom odlukom određuje se vrijednost boda za

obračun komunalne naknade u iznosu od 0,25 kn
koji je iznos jednak visini mjesečne komunalne
naknade po m2 korisne površine stambenog
prostora u jedinstvenoj zoni na području Općine
Kijevo.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u

“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 021-05/02-01/06
URBROJ: 2182/15-01/02-04-7
Kijevo, 25. travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO

PREDSJEDNIK
Marinko Čavka, v.r.

____________________

9
Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 33/01 i 60/01) i članka
44. Statuta Općine Kijevo (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 10/01), Općinsko
vijeće Općine Kijevo, na 5. sjednici, od 25. travnja
2002. godine, d o n o s i

ODLUKU
o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Kijevo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom osniva se Jedinstveni upravni

odjel Općine Kijevo, te se određuje njegovo
ustrojstvo.

II. DJELOKRUG JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA

Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz

samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice
lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim
propisima i to naročito:

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti:
kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja
djece predškolske dobi, osnovnog školstva,
socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,

- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva:
izrada Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, upravni postupci iz oblasti
komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog
reda, izrada Programa izgradnje i održavanja
komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je
investitor općina, pripreme zemljišta za izgradnju,

- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite
okoliša: izrada Izviješća o stanju u prostoru, izrada
Programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi
na donošenju prostorno-planskih dokumenata,
prostornog plana uređenja općine i provedba javne
rasprave, predlaganje Programa zaštite okoliša u
slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,

- poslove pripreme akata u gospodarenju
nekretninama u vlasništvu Općine, priprema
natječaja i ugovora za prodaju nekretnina,
uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup
poslovnih prostora,

- poslove vođenja financijskog i materijalnog
poslovanja Općine: izrade i izvršavanja proračuna
i godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i
naplate prihoda koji pripadaju općini kao jedinici
lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih
poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija
imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine
općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem
posebnih programa od interesa za općinu,

- poslove opće uprave: opće i kadrovske
poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti
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rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta
za rad jedinstvenog upravnog odjela (čuvarska
služba, održavanje, zagrijavanje i čišćenje
prostorija, nabava opreme i investicijsko
održavanje, poslovi ekonomata) poslovi prijemne
kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte, poslovi
nabave roba i usluga,

- poslovi unapređenja mjesne samouprave i rada
mjesnih odbora.

III. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 3.
Unutarnji ustroj, način rada i upravljanja

Jedinstvenim upravnim odjelom utvrđuje se
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu kojega donosi
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, uz
suglasnost Općinskog vijeća.

Članak 4.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine

Kijevo rukovodi pročelnik odjela.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela izabire

i imenuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog
načelnika po provedenom natječajnom postupku.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela mora
ispunjavati sljedeće uvjete:

- VII/1 stupanj pravnog ili ekonomskog smjera,
- položen stručni ispit i
- 3 godina radnog iskustva.
Pročelnik odjela, uz suglasnost Općinskog

načelnika Općine Kijevo donosi Pravilnik o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu

izrađuje nacrte propisa i drugih općih akata, analize,
izviješća i druge radne materijale za Općinsko vijeće
i Općinskog načelnika, te radna tijela Općinskog
vijeća.

Jedinstveni odjel u svom djelokrugu nadzire
izvršenje općih i pojedinačnih akata Općinskog
vijeća, te predlaže mjere i radnje za provedbu istih,
za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima
samoupravnog djelokruga, te obavlja druge poslove
koji su u istome slijedom zakonskih propisa stavljeni
u djelokrug rada.

IV. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA

Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u

obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za svoj
rad je odgovoran Općinskom vijeću i Općinskom
načelniku, za zakonito i pravovremeno obavljanje
tih poslova.

Općinsko vijeće i Općinski načelnik usmjeravaju
i nadziru rad Jedinstvenog upravnog odjela u
njegovom samoupravnom djelokrugu.

V.  SREDSTVA ZA RAD

Članak 7.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela

osiguravaju se u proračunu Općine Kijevo, na osnovi
složenosti programa rada za tekuću godinu i opsega
poslova i zadataka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donijet

će, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Kijevo,
Pravilnik o unutrašnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela u roku mjesec dana od započinjanja rada.

Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 021-05/02-01/08
URBROJ:2182/15-01/02-04-9
Kijevo, 25. travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO

PREDSJEDNIK
Marinko Čavka, v.r.

____________________

10
Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
33/01 i 60/01) i članka 21. stavka 7.  Statuta Općine
Kijevo (“Službeni vijesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 10/01), Općinsko vijeće Općine
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Kijevo, na 5. sjednici, od 25. travnja 2002. godine,
d o n o s i

ODLUKU
o izmjeni Odluke o cijeni m3 vode

1. Poništava se Odluka o cijeni m3 vode
Općinskog vijeća Općine Kijevo, KLASA: 021-
05/02-01/01, URBROJ:2182/15-01/01-24, od 15.
listopada 2001. godine,

2. Utvrđuje se nova jedinstvena cijena m3 vode
iz vodoopskrbnog sustava Kijevo u visini od 4,50
kn .

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

KLASA: 021-05/02-0l/12
URBROJ:2182/15-01/02-04-12
Kijevo, 25. travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO

PREDSJEDNIK
Marinko Čavka, v.r.

____________________

11
Na temelju članka 21. Statuta Općine Kijevo

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
10/01) i članka 40. Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH
u 2002. godini, Općinsko vijeće Općine Kijevo, na
5. sjednici, od 25. travnja 2002. godine,  donosi

P L A N
intervencija kod velikih požara otvorenog

prostora na  području Općine Kijevo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Planom intervencija kod velikih požara otvorenog

prostora na području Općine Kijevo (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 Kijevo 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
na jednom 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 društva, 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
gašenja požara daju se, sukladno tabeli ugroženosti,
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kako slijedi, s tim da se može odmah po prosudbi na temelju dojave aktivirati 2. stupanj :

STUPANJ UGROŽENOST ANGAŽIRANE SNAGE
- Požari otvorenog prostora Vatrogasna postrojba s područja
manjih razmjera, grada Knina,

1. stupanj - Indeks opasnosti vrlo mali JVP “Knin” 3 vatrogasca.
do mali,
- s intervencijom započinju.

- Snage iz 1. Stupnja i
-Ako za događaj postojeće snage -Vatrogasne postrojbe iz susjednih
nisu u stanju sanirati ili se gradova i općina, te druge ekipe
prosuđuje da će poprimiti veće postrojbi iz 1. Stupnja.
razmjere planina Dinara, JVP “Knin” 12 vatrogasaca,
Kozjak, DVD “Knin” 7 vatrogasaca,

2. stupanj - Manje šumske površine, JVP “Drniš” 3 vatrogasca,
-veće površine trave i niskog JVP «Šibenik» 3 vatrogasca,
raslinja, DVD “Drniš” 5 vatrogasaca,
-indeks opasnosti mali do DVD «Dubravice» 3 vatrogasca,
umjeren. DVD «Šibenik» 3 vatrogasca,

- Županijsko vatrogasno
zapovjedništvo.

- Snage iz 2. Stupnja i
- Županijsko vatrogasno
zapovjedništvo,
- Uključivanje dijela vatrogasnih
postrojbi s područja županije i
drugih ekipa postrojbi
angažiranih u 2. Stupnju,

- Događaj poprima ili se DVD “Drniš” 3 vatrogasca,
prosuđuje da će poprimiti veće DVD “Knin” 10 vatrogasca,
razmjere, JVP “Šibenik” 3 vatrogasca,

3. stupanj - ugroženost objekata i naselja, JVP “Drniš” 3 vatrogasca,
- veće šumske površine, DVD “Vodice” 6 vatrogasaca,
- velike površine trave i niskog DVD “Zablaće” 5 vatrogasaca,
raslinja, DVD “Rogoznica” 3 vatrogasca,
- indeks opasnosti mali do DVD “Tisno” 3 vatrogasca,
umjeren. Po prosudbi i :

- intervencijske postrojbe,
VOTLC Šibenik 6 vatrogasaca
- Zračne snage  Helukopteri za
prijevoz opreme i gašenje,
- NOS OS RH (Hrvatska vojska)
50 vojnika .

Snage iz 3. Stupnja i
-Uključivanje ukupnih vatrogasnih
snaga s područja županije,
DVD “Brodarica” 5 vatrogasaca,



Strana 38 - Broj 7   SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE   Ponedjeljak,  27. svibnja  2002.

- Događaj poprima veće DVD “Pirovac” 5 vatrogasaca,
razmjere, - Intervencijske postrojbe
- vrijedne šumske površine, VOLTC Šibenik 7 vatrogasaca,
- vrlo velike površine trave i - NOS OS  RH (Hrvatska vojska)
niskog raslinja, Rezervni 50 vojnika,

4. stupanj - ugroženost objekata i naselja, - Priprema dodatnih snaga za
- moguće više istovremenih ispomoć iz drugih županija
događaja na širem području 15 vatrogasaca,
(različitog intenziteta), -Županijski stožer civilne zaštite,
- indeks opasnosti umjeren do - Specijalistička vatrogasna
velik. postrojba CZ županije, 27

pripadnika,
-Operativno vatrogasno
- zapovjedništvo priobalja  (Divulje)
i kontinentalnog dijela RH.

- Posebno vrijedne šumske Snage iz 4. Stupnja i
 površine, - Vatrogasno zapovjedništvo RH,
- Izrazito velike površine - Vatrogasne postrojbe iz ostalog
otvorenog prostora, dijela RH,

5. stupanj - više istovremenih događaja - Stožer civilne zaštite RH,
većeg intenziteta, - Postrojbe Civilne zaštite iz ostalog
ugroženost naselja i /ili drugih dijela RH,
sadržaja ili objekata, - Po potrebi, pomoć iz drugih zemalja,
- indeks opasnosti velik do vrlo
velik. - Po potrebi, uključuje se i krizni stožer

Vlade RH.

II. SUDIONICI PROVEDBE PLANA

Članak 4.
Plan provodi jedinica lokalne samouprave Općina Kijevo, Vatrogasne postrojbe Grada Knina, JVP

«Knin» i DVD «Knin»,  javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima.

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. ZAPOVJEDANJE 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.
Radom zapovjedništava 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
Kijevo utvrđena je Planom intervencija gašenja velikih požara otvorenog prostora Šibensko-kninske županije
i to Grad Knin, vatrogasni dom JVP «Knin».
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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 redosljedom 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 ovlašten je
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 pomoć.

V. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA
ZA IZVRŠENJE PLANA

Članak 9.
Financijska sredstva za provedbu ovoga Plana,

a koja su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave
osiguravaju se u proračunu Općine Kijevo za 1. i 2.
stupanj.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.
Jedinice lokalne samouprave, sukladno prosudbi

ugroženosti od požara, a na temelju svojih planova
intervencija, dužne su na svom području utvrditi
pravne osobe koje u obavljanju redovite djelatnosti
mogu pridonijeti uspješnom izvršavanju intervencije
i poticati ostvarivanje suradnje.

Pravana osoba  Strojevi-vozila  Odgovorna osoba  Telefon

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  Šibensko-
kninske-županije”.

KLASA:021-05/02-01/11
URBROJ: 2182/15-01/02-04-12
Kijevo, 25. travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO

PREDSJEDNIK
Marinko Čavka, v. r.

____________________

12
Na temelju članka 21. stavka 4. Statuta Općine

Kijevo (“Službeni vijesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 10/01), a na prijedlog Odbora za
izbor i imenovanja, Općinsko vijeće Općine Kijevo,
na 5. sjednici, od 25.travnja 2002. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Skupštine

Komunalnog društva d. o . o. Kijevo

1. Razrješuje se dužnosti člana Skupštine
Komunalnog društva d. o. o. Kijevo Branko Čavka,
JMBG: 0912964382106, Kijevo bb, 22310
Kijevo.

2. Imenuje se Mate Šimunović, JMBG:
0202935382108 iz Kijeva za člana Skupštine
Komunalnog društva d. o. o. Kijevo.

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

KLASA: 021-05/02-0l/09
URBROJ:2182/15-0l/02-04-10 
Kijevo, 25. travnja 2002.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO

PREDSJEDNIK
Marinko Čavka, v. r.

____________________

13
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 33/01) i članka 21. stavka
9. Statuta Općine Kijevo (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 10/01), Općinsko
vijeće Općine Kijevo, na 5. sjednici, od  25. travnja
2002. godine,  d o n o s i

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izviješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Kijevo za 2000. i 2001.

godinu

1. Usvaja se Izviješće o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Kijevo za 2000. i 2001. godinu
Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda
Šibenik, KLASA: 041-01/01-10, URBROJ: 613-
17-01-2, od 30. ožujka 2001. godine i KLASA:
041-01/02-01/ 18, URBROJ: 613-17-02-04, od
04. travnja 2002. godine.

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

KLASA: 021-05102-01/03
URBROJ: 2182/15-01 /02-04-3
Kijevo, 25. travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO

PREDSJEDNIK
Marinko Čavka, v. r.

____________________

14
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 33/01) i članka 21. stavka

9. Statuta Općine Kijevo (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 10/01), Općinsko
vijeće  Općine Kijevo, na 5. sjednici, od 25. travnja
2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izviješća za 2001.

godinu

1. Prihvaća se Financijski izvještaj za 2001.
godinu.

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

KLASA: 021-05/02-01/04
URBROJ: 2182/15-01/02-04-4
Kijevo, 25. travnja  2002. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO

PREDSJEDNIK
Marinko Čavka, v. r.

____________________

15
Na temelju članka 30. Zakona o područjima

županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
(“Narodne novine”, broj 10/97, 124/97, 68/98, 22/
99, 117/99, 128/99, 40/00, 129/00 i 92/01) i članka
21. Statuta Općine Kijevo (“Službeni vijesnik
Šibensko-kninske županije”, broj l0/01), Općinsko
vijeće Općine Kijevo, na 5. sjednici, od 25. travnja
2002. godine,  d o n o s i

ZAKLJUČAK
o davanju mišljenja na inicijativu građana

Općine Civljane o pripajanju njihovog
područja Općini Kijevo

1. Općinsko vijeće Općine Kijevo, raspravljajući
o inicijativi građana sadašnje Općine Civljane i
njihovoj izraženoj volji da ostanu u okvirima
Šibensko-kninske županije, te da se pripoje unutar
granica Šibensko-kninske županije najbližoj Općini
Kijevo, zauzima pozitivan stav prema prethodno
opisanoj inicijativi.
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2. Iako je Općina Civljane utemeljena 1993.
godine, još nije zaživjela u svom funkcioniranju kao
što bi morala kao jedinica lokalne samouprave, te i
nakon provedenih lokalnih izbora u svibnju 2001.
godine nije donijela niti objavila svoje temeljne akte
(Statut, Poslovnik i dr).

3. Pripajanjem Općine Civljane Općini Kijevo
stvorili bi se uvjeti za funkcioniranje lokalne
samouprave na tom prostoru, te bi buduća Općina
Kijevo obuhvaćala naselja Kijevo, Civljane i Cetinu.

KLASA: 021-05/02-0l/10
URBROJ: 2182/15-0l/02-04-11
Kijevo, 25. travnja. 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO

PREDSJEDNIK
Marinko Čavka, v. r.

____________________

16
Na temelju članka 1. i 2.  Zakona o komunalnom

gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/01) i
članka 21. stavka 7. Statuta Općine Kijevo
(“Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 10/01), Općinsko vijeće Općine Kijevo, na 5.
sjednici, od 25. travnja  2002. godine,  d o n o s i

ZAKLJUČAK
 o izmjeni cijene priključka na vodoopskrbni

sustav

1. Dana 25. travnja 2002. godine zaključuje se
izvođenje priključaka po cijeni od 1.000,00 kn te
će se ubuduće priključci vode vršiti po donošenju
odluke o priključku na komunalnu infrastrukturu.

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

KLASA: 021-05/02-0l/13
URBROJ: 2182/15-01/02-04-13
Kijevo, 25. travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO

PREDSJEDNIK
Marinko Čavka, v. r.

____________________

VI.
OPĆINA KISTANJE

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

1
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i

drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 174/01),
članka 48.točke 4.Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj
33/01 i 60/01) i članka 41. Statuta Općine Kistanje
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01), Općinsko poglavarstvo Općine Kistanje, na
2.sjednici, od 12.travnja 2002.godine, donosi

ODLUKU
o određivanju mjesta za stočni pazar

Općini Kistanje

Članak l.
Određuje se da se na nekretnini ( u naravi

gradilište) na adresi Novo naselje b.b.Kistanje,
označeno kao čest.zem.4455/12, površine 1500 m2,
upisano u z.k.ul. 1345, k.o. Kistanje, koju pored
zemljišta čine i na njemu izgrađeni građevinski
objekti, organizira redoviti stočni pazar.

Članak 2.
Općina Kistanje je stekla pravo uknjižbe prava

vlasništva na nekretnini navedenoj u članku 1.ove
odluke temeljem Ugovora o darovanju, br.2004-
9901-0746-009 , od l5.rujna 2000.godine,
zaključenog između Općine Kistanje i Agencije za
pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb,
Savska cesta 41/VL, bez prava prodaje, zamjene
ili otuđivanja na bilo koji drugi način u roku od deset
godina od dana potpisivanja Ugovora.

Članak 3.
Prostor opisan u članku 1.ove odluke uredit će

se na način da se na istom može sukladno
zakonskim i drugim propisima redovito organizirati
stočni pazar.
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Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA:002-05/02-02/2
URBROJ:2182/16-02-02-2
Kistanje, l2.travnja 2002.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE  KISTANJE

PREDSJEDNIK
Marko Kardum, v. r.

____________________

2
Na temelju članka 41. Statuta Općine Kistanje

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01) i članka 25. Poslovnika Općinskog
poglavarstva Općine Kistanje (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 16/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Kistanje,  na 2. sjednici, od
12.travnja 2002.godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za održavanje

groblja na području Općine Kistanje

1. U Povjerenstvo za održavanje groblja na
području Općine Kistanje, imenuju se:

1. Savo Štrbac, za predsjednika,
2.Boško Traživuk, za člana,
3.Petar Popović, za člana,
4.Petar Glasnović, za člana i
5.Savo Manojlović, za člana.

2. Zadatak Povjerenstva iz točke 1.ovog rješenja
je:

a) utvrditi groblja na području Općine Kistanje
koja će biti obuhvaćena Programom održavanja
komunalne infrastrukture Općine Kistanje u
2002.godini - održavanje groblja i

b) utvrditi vrstu i obim radova, predložiti
potreban materijal i radnu snagu za groblja na kojima
se planiraju radovi i sačiniti plan rada.

3. Povjerenstvo će pismeno izvijestiti Općinsko

poglavarstvo Općine Kistanje o realizaciji zadataka
iz točke 2.ovoga rješenja najkasnije do 3l.svibnja
2002.godine.

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

KLASA: 363-01/02-02/8
URBROJ:2182/16-02-03-1
Kistanje, l2. travnja 2002.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE  KISTANJE

PREDSJEDNIK
Marko Kardum, v. r.

____________________

3
Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o

vatrogastvu (“Narodne novine”, broj 106/99) i
članka 41. Statuta Općine Kistanje (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/01),
Općinsko poglavarstvo Općine Kistanje, na
2.sjednici, od 12.travnja 2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o raspodjeli sredstava s pozicije usluga

protupožarne zaštite

l. Općina Kistanje u 2002. godini u području
protupožarne djelatnosti i civilnoj zaštiti financirat
će rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i postrojbi
civilne zaštite.

2. Sukladno točki 1. ovog zaključka, sredstva
planirana u razdjeljku 5 -Upravni odjel Općine
Kistanje, rasporedit će:

2.1 po poziciji 30 -tekuće donacije neprofitnim
organizacijama - izdaci za DVD i CZ, u sveukupnom
iznosu od 125.000,00 kuna rasporedit će se u korist:

a) DVD “Sveti Juraj”, Kistanje: 115.000,00 kuna
b) CZ: 10.000,00 kuna

2.2 po poziciji 31 - tekuće donacije neprofitnim
organizacijama - izdaci za protupožarnu zaštitu, u
sveukupnom iznosu od 20.000,00 kuna, rasporedit
će se u korist:
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- naknada građanima i vatrogascima koji djeluju
u gašenju požara 20.000,00 kuna.

3. Sredstva iz točke 2. ovog zaključka prenijet
će se na žiro-račun korisnika navedenih u navedenoj
točki, tromjesečno ovisno o tekućoj likvidnosti
općinskog proračuna.

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

KLASA:402-03/02-02/02
URBROJ:2182/16-02-02-1
Kistanje,l2.travnja 2002.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE  KISTANJE

PREDSJEDNIK
Marko Kardum, v. r.

____________________

4
Na temelju članka 60. Zakona o lokalnoj i

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01), članka 41. Statuta Općine
Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/01) i članka 10. Odluke o
izvršavanju Proračuna Općine Kistanje za 2002.
godinu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 21/01), Općinsko poglavarstvo
Općine Kistanje,  na 2, sjednici, od 12. travnja 2002.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o raspodjeli sredstava po osnovi tekućih

donacija i potpora  Općine Kistanje u 2002.
godini

l. Općina Kistanje u 2002. godini u području
mjesne samouprave, rada političkih stranaka te u
području udruga građana, financirat će, odnosno
sufinancirat će djelatnosti udruga koje se zauzimaju
za promicanje socijalnih, humanitarnih, nacionalnih,
sportskih, informacijskih, zdravstvenih, ekoloških i
drugih vrijednosti, uvjerenja i ciljeva.

2. Sukladno točki 2. ovog zaključka, sredstva

planirana u razdjeljku 5 -Upravni odjel Općine
Kistanje, rasporedit će:

2.1 po poziciji 25 - tekuće potpore mjesnim
odborima, u sveukupnom iznosu od 20.000,00
kuna, rasporedit će se u korist:

MO KISTANJE: 3.500,00 kuna
MO ĐEVRSKE 3.300,00 kuna
MO VARIVODE 3.300,00 kuna
MO IVOŠEVCI 3.300,00 kuna
MO BIOVIČINO SELO 3.300,00 kuna
MO NUNIĆ 3.300,00 kuna

2.2 po poziciji 26 - tekuće donacije udrugama
građana, u sveukupnom iznosu od 30.000,00 kuna,
rasporedit će se u korist:

a) Udruga Novo Janjevo Kistanje 7.000,00 kuna
b) MPZ “Sveta Cecilija” Kistanje 7.000,00 kuna
c) SKD “Prosvjeta” Kistanje 7.000,00 kuna
d) Udruga umirovljenika Đevrske 4.000,00 kuna

i 5.000,00 kuna u pričuvi.

2.3 po poziciji 27 - tekuće donacije političkim
strankama u sveukupnom iznosu od 30.000,00
kuna, rasporedit će se po posebno donijetoj odluci
Općinskog vijeća Općine Kistanje.

2.4 po poziciji 27A - tekuće donacije Crveni
križ Knin, u sveukupnom iznosu od 20.000,00 kuna,
rasporedit će se u korist:

Crveni križ Knin 20.000,00 kuna
2.5 po poziciji 42- tekuće donacije sportskim

udrugama, u sveukupnom iznosu od 20.000,00 kuna
rasporedit će se u korist:

Nogometni klub “Janjevo” Kistanje 20.000,00
kuna

2.6 po poziciji 43 - tekuće donacije udrugama
građana - kulturni program, u sveukupnom iznosu
od 25.000,00 kuna, rasporedit će se u korist:

a) Udruga “Novo Janjevo” 8.300,00 kuna
b) MPZ “Sv. Cecilije” 8.300,00 kuna
c) SKD “Prosvjeta” 8.300,00 kuna

2.7 po poziciji 46 - visoka naobrazba, studentske
i učeničke nagrade, u sveukupnom iznosu od
20.000,00 kuna, rasporedit će se do daljnjega u
pričuvu.

2.8 po poziciji 47 - naknade građanima i
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kućanstvima - socijalna pomoć, u sveukupnom
iznosu od 20.000,00 kuna, rasporedit će se na
temelju posebnog Programa pomoći socijalno
ugroženim osobama na području Općine Kistanje
koje će donijeti Općinsko vijeće Općine Kistanje.

3. Sredstva iz točke 2. ovog zaključka prenosit
će se na žiro-račune korisnicima sredstava iz točke
2. ovog zaključka, tromjesečno, ovisno o tekućoj
likvidnosti općinskog proračuna.

Klasa: 402-03/02-02/ 1
Urbroj : 2182/ 16-02/02-1
Kistanje, 12.travnja 2002.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE  KISTANJE

PREDSJEDNIK
Marko Kardum, v. r.

____________________

5
Na  temelju članka 41. Statuta Općine Kistanje

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 12/0l) i članka 3. Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Kistanje za 2002. godine
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
21/01), Općinsko poglavarstvo Općine Kistanje, na
2. sjednici, od 12.travnja 2002.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o raspodjeli sredstava s pozicije 41 -tekuće

donacije zdravstvenim neprofitnim
organizacijama za 2002. godinu

1. Općina Kistanje u 2002. godini u području
zdravstvene djelatnosti donirat će sredstva za
nabavku jednog EKG uređaja.

2. Sukladno točki l. ovog zaključka, sredstva
planirana u razdjeljku 5 - Upravni odjel Općine
Kistanje, s pozicije 41 -tekuće donacije
zdravstvenim neprofitnim organizacijama, u
sveukupnom iznosu od 10.000,00 donirat će :

Domu zdravlja u Kninu za ambulantu u
Kistanjama - 10.000,00 kn.

3. Sredstva iz točke 2. ovog zaključka prenijet
će se na žiro-račun Doma zdravlja Knin u
jednokratnom iznosu.

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

KLASA: 402-03/02-02/3
URBROJ:2182/16-02-02-1
 Kistanje, l2.travnja 2002.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE  KISTANJE

PREDSJEDNIK
Marko Kardum, v. r.

____________________

6
Na temelju članka 41. Statuta Općine Kistanje

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna
za 2002. godinu Općine Kistanje (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 21/01 ),
Općinsko poglavarstvo Općine Kistanje, na 2.
sjednici, od l2.travnja 2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK
 o raspodjeli sredstava s pozicije 45- tekuće
donacije Osnovnoj školi Kistanje za 2002.

godinu

1. Općina Kistanje u 2002. godini sufinancirat
će djelatnost osnovnog obrazovanja.

2. Sukladno točki l. ovog zaključka sredstva
planirana u razdjeljku 5 - Upravni odjel Općine
Kistanje, po poziciji 44 - tekuće donacije - osnovno
obrazovanje, u sveukupnom iznosu od 15.000,00
kuna, raspodijelit će:

Osnovnoj školi Kistanje u Kistanjama -
15.000,00 kuna.

3. Sredstva iz točke 2. ovog zaključka prenijet
će se na žiro-račun Osnovne škole Kistanje
tromjesečno, ovisno o tekućoj likvidnosti općinskog
proračuna.

4. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
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KLASA:402-03/02-02/5
URBROJ:2182/16-02-02-1
Kistanje, l2.travnja 2002.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE  KISTANJE

PREDSJEDNIK
Marko Kardum, v. r.

____________________

7
Na temelju članka 41. Statuta  Općine Kistanje

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/0l)i članka 3.Odluke o izvršavanju proračuna za
2002. godinu Općine Kistanje ( “Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”,broj 21/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Kistanje, na 2. sjednici, od
12.travnja 2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK
 o raspodjeli sredstava s pozicije 44 -tekuće

donacije religijske i druge službe zajednice za
2002. godinu

1. Općina Kistanje u 2002. godini financirat će
religijske i druge službe zajednice.

2. Sukladno točki l. ovog zaključka sredstva
planirana u razdjeljku 5. Upravni odjel Općine
Kistanje, pozicija 44 - tekuće donacije religijske i
druge službe zajednice, u sveukupnom iznosu od
10.000,00 kn rasporedit će se:

Manastiru Krka 10.000,00 kuna.
3. Sredstva iz točke 2. ovog zaključka prenijet

će se na žiro - račun Manastiru Krka u jednokratnom
iznosu.

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

Klasa:402-03/02-02/4
Urbroj: 2182/16-02/02-1
Kistanje, l2.travnja 2002.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE  KISTANJE

PREDSJEDNIK
Marko Kardum, v. r.

____________________

8
Na temelju članka 4l.Statuta Općine Kistanje

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01), Općinsko poglavarstvo Općine Kistanje, na
2.sjednici, od 12.travnja 2002.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Kistanje za 2001.godinu

l. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Kistanje za 2002.godinu
Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda
Šibenik, klasa:041-01/02-01/l7, urbroj:613-l7-02-
02, od 26.ožujka 2002.godine.

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

KLASA:002-05/02-02/2
URBROJ:2182/16-02-02-5
Kistanje, l2.travnja 2002.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE  KISTANJE

PREDSJEDNIK
Marko Kardum, v. r.

____________________

VII.
OPĆINA MURTER

OPĆINSKO VIJEĆE

18
Na temelju članka 26. Statuta Općine Murter

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
15/01), a u skladu s konačnim Prijedlogom
prostornog plana uređenja Općine Murter, te
Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
8/99), Općinsko vijeće Općine Murter, na 9.
sjednici, od 15. travnja 2002. godine, donosi

ODLUK U
o prihvaćanju prijedloga izrade Detaljnog

plana uređenja «Marina Hramina Murter»
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Članak 1.
Prihvaća se prijedlog «Marina Hramina» d.o.o.

za izradu Detaljnog plana uređenja «Marina
Hramina Murter».

Članak 2.
Plan obuhvaća područje omeđeno s 11

koordinatnih točaka na kopnenom dijelu, te 7
koordinatnih točaka na morskom dijelu time da
točke 3 i 13 predstavljaju početnu, odnosno završnu
točku  i to;  započinje u točki 1. (dodirnoj točki
kopna i mora u naravi vrh glave zaštitnog valobrana).
Iz točke prateći vanjski rub valobrana ide do točke
2. (u naravi spoj valobrana i šljunčanog nasipa). Iz
točke 2. prateći obalnu crtu ide u točku 3. (spoj
obalne crte i gornjeg ruba pokosa nasipa asfaltirane
ceste). Iz točke 3. ide u točku 4. prateći žičanu
ogradu ide do točke 5. (dodirna točka ograde iz
sjevernog zida brodoservisne radionice). Iz točke
5., obuhvaćajući vanjski zid brodoservisne radionice
prolazi točkama 6., 7. i 8. do točke 9. iz koje dalje,
prateći ogradni zid luke prolazi točkama 10. i 11.
Iz točke 11 ide do točke 12 ( u dužini 25 m), iz
točke 12 ide u točku 13 ( u dužini 70 m). Iz točke
13., prateći s morem paralelnu obalnu liniju na 12,5
m udaljenosti, ide u točku 15. Iz točke 15. prolazeći
točkom 16. (u naravi vrh gata) ide u točku 1., gdje i
završava.

Ovako opisana granica obuhvata plana prostire
se na 52.000 m2 morskog dijela i cca 35.000 m2

kopnenog dijela obuhvaćajući pri tome sljedeće
čestice: dio čestica zemlje 23571/1, čestica zgrade
625, čestica zgrade 884 i čestica zgrade 1063, a
sve kako je prikazano u grafičkom prilogu k.o.
Murter - Betina, u mjerilu 1:1000, koji čini sastavni
dio ove odluke kao Prilog 1., a ne objavljuje se u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Obuhvat plana prikazan je na grafičkom prilogu
koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 3.
Detaljni plan uređenja sadrži tekstualni i grafički

dio plana.
Grafički dio plana izrađen je na katastarskim

geodetskim podlogama.
Članak 4.

Tekstualni dio plana sadrži:
1.   Područje obuhvata plana.
1.1. Značaj, osjetljivost i posebnost područja u

obuhvatu plana.

2.   Plan prostornog uređenja.
2.1. Program gradnje i uređenja površina i

zemljišta.
2.2. Detaljnu namjenu površina.
2.3. Prometnu, uličnu, telekomunikacijsku i

komunalnu infrastrukturnu mrežu.
2.4. Uvjete korištenja, uređenja i zaštite površina

i građevina.
2.5.Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.
3.  Odredbe za provođenje.

Članak 5.
Grafički dio plana sadrži:
1.   Granice područja za koje se plan izrađuje

Mj.  1:1000
2    Detaljnu namjenu građevina i površina  Mj.

1:500
4. Plan prometne, telekomunikacijske i

komunalne infrastrukturne mreže  Mj.  1.500
5. Plan korištenja, uređenja i zaštite površina
6. Uvjete gradnje

Članak 6.
Plan je izradilo poduzeću  Marina projekt d.o.o.

Zadar.
Članak 7.

Troškove izrade plana osigurala je Marina
Hramina d.o.o.

Članak 8.
Nacrt Plana stavit će se na javni uvid, radi

vođenja javne rasprave, u trajanju od 30 dana.
Po završetku javne rasprave, u što kraćem roku,

Općinsko vijeće će utvrditi Prijedlog plana.

Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 350-03/02-1-2
URBROJ: 2182/18-01702-01-9
Murter, 15. travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
 OPĆINE MURTER

PREDSJEDNIK
                                         Ivo Marušić,  v.r.

____________________
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19
Na temelju članka 9. stavka 1. i 2. , članka 10.

stavka 5. , članka 12 stavka 5. i 6. , članka 31.
stavka 5. i članka 32. stavka 2. i 4. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti  («Narodne novine», broj
46/97, 68/98 i 45/99) i članka 28. Statuta Općine
Murter («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj  15/01), Općinsko vijeće Općine
Murter,  na 9. sjednici,  od 15. travnja 2002. godine,
donosi

O D L U K U
o ugostiteljskoj djelatnosti

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom određuje se;
- raspored, početak i završetak radnog

vremena u ugostiteljstvu,
- kriteriji za drugačiji raspored, početak i

završetak radnog vremena za pojedine ugostiteljske
objekte,

- prostor na kojem se pojedine ugostiteljske
usluge mogu obavljati ambulantno,

- tehnički i zdravstveni uvjeti koji moraju biti
ispunjeni za ambulantno pružanje jednostavnih
ugostiteljskih usluga,

- prostori na kojima se mogu pružati
ugostiteljske usluge u pokretnom objektu,

- tehnički uvjeti za pružanje ugostiteljskih
usluga na klupama i sl. te jela, pića i napici koji se
mogu usluživati u tim objektima.

2. RASPORED, POČETAK I ZAVRŠETAK
RADNOG VREMENU UGOSTITELJSKIH
OBJEKATA

Članak 2.
Ugostiteljski objekti iz skupine “HOTELI”: ho-

tel, hotelsko naselje, apartmansko naselje, pansion,
motel, kao i oni iz skupine “KAMPOVI”, rade
svakog radnog dana od 00 do 24 sata.

Članak 3.
Radno vrijeme se određuje kao ljetno i zimsko

za ugostiteljske objekata iz skupine;
1) “RESTORANI”: restoran, gostionica,

zalogajnica, pečenjarnica, pizzerija, bistro,

slastičarnica tip I, slastičarnica tip II, slastičarnica
tip III, restoran  prehrane tip I, objekt brze prehrane
tip II,

2) “BAROVI”: kavana, noćni bar, disko bar,
caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba,

3) “KANTINE I PRIPREMNICE OBROKA”
(CATERING).

Ljetno radno vrijeme računa se od 15. svibnja
do 15. listopada, a zimsko od 16. listopada do 14.
svibnja.

Članak 4.
Svi ugostiteljski objekti iz članka 3. ove odluke

mogu raditi;
a) u ljetnom radnom vremenu od 06 do 02  sata,
b) u zimskom radnom vremenu od 06 do 24 sata,

a petkom i subotom od  06  do  01 sat.

Iznimno  od stavka 1. ovog članka;
a) noćni klub, disko klub, noćni bar, koji su

smješteni izvan stambene zone, mogu raditi:
- u ljetnom radnom vremenu od 06 do 04 sata,
- u zimskom radnom vremenu od 06 do 02 sata
b) svi ugostiteljski objekti uoči i na sam dan

blagdana Božića, Nove godine, blagdana Male
Gospe i Sv. Mihovila te «poklada»-karnevala, kao
i u slučaju organiziranja svadbi, mogu raditi  bez
ograničenja radnog vremena.

Članak 5.
Iznimno, na zahtjev ugostitelja ili po službenoj

dužnosti, Općinsko vijeće može  odrediti drugačiji
raspored, početak i završetak radnog vremena za
pojedine ugostiteljske objekte ako su ispunjeni
slijedeći uvjeti:

a) ako je to neophodno za osiguranje
kontinuiteta zadovoljavanja potreba građana-gostiju
za odgovarajućim ugostiteljskim uslugama,

b) ako se time ne remeti noćni mir građana.

Članak 6.
U slučaju izvanrednih okolnosti (elementarne

nepogode, ratne okolnosti i sl.) svi ugostiteljski
objekti na području Općine Murter mogu raditi u
vremenu od 08 do 19 sati.

Članak 7.
Ako su se u ugostiteljskom objektu na kraju

navedenog radnog vremena zatekli gosti, dozvoljava
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se polusatno zadržavanje gostiju uz obvezu
prigušivanja rasvjete, bez glazbe i bez pružanja
novih usluga.

Članak 8.
Radno vrijeme na otvorenom prostoru za

ugostiteljske objekte završava sukladno odredbi
članka 4. ove odluke uz zabranu  korištenja vanjskog
ozvučenja poslije   22 sata u zimskom radnom
vremenu, odnosno 01 sat u ljetnom radnom vremenu.

Za korištenje vanjskih zvučnika, svi ugostitelji
dužni su ishodovati posebna odobrenja nadležnih
županijskih tijela.

Članak 9.
Ugostiteljski objekti, osim onih koji rade svakog

dana i neprekidno, mogu biti zatvoreni jedan dan u
tjednu. Obavijest o tome mora biti istaknuta na ulazu
u ugostiteljski objekt.

Članak 10.
Unutar radnog vremena iz članka 4. ove odluke

vlasnici ugostiteljskih  objekta  sami  određuju
raspored radnog vremena, s tim da su dužni raditi
najmanje sedam sati dnevno.

Radno vrijeme pružanja ugostiteljskih usluga u
objektima u kojima se obavlja neka druga djelatnost
(kulturna, obrazovna, sportska i sl.) određuje
poslovodno tijelo odnosno vlasnik objekta, uz uvjet
da radno vrijeme ne može biti duže od radnog
vremena navedenog u članku 4. ove odluke.

Članak 11.
Obavijest o radnom vremenu ugostiteljskih

objekata mora biti istaknuta na ulazu u objekt.
Ako ugostiteljski objekt iz opravdanih razloga

ne radi u vrijeme radnog vremena  propisanog
člankom 4. ove odluke obavijestit će o tom nadležne
organe i obavijest istaknuti na ulazu u ugostiteljski
objekt.

3. PROSTORI NA KOJIMA SE MOGU
PRUŽATI  JEDNOSTAVNE UGOSTITELJSKE
USLUGE

Članak 12.
Jednostavne ugostiteljske usluge smiju se pružati

ambulantno na slijedećim prostorima;
- neposredno uz ugostiteljski objekt u kojem

se obavlja proizvodnja odnosno promet pića i
namirnica,

- na izletištima i javnim plažama,
- na mjesnim ulicama i trgovima sukladno

odluci o korištenju javnih površina,
- na prostorima na kojima se održavaju,

skupovi, svečanosti, priredbe, sportske i slične
manifestacije i to samo za vrijeme njihova trajanja,

- na prostorima na kojima se ugostiteljska
djelatnost ne obavlja u čvrstim objektima.

Članak 13.
Za pružanje jednostavnih usluga i za pružanje

usluga ambulantno moraju biti ispunjeni slijedeći
tehnički uvjeti;

- dovoljan prostor za pružanje ugostiteljskih
usluga,

- osiguran radni stol, odnosno pult od
nehrđajućeg materijala izdignut iznad zemlje
najmanje jedan metar,

- hladnjak dovoljnog kapaciteta za namirnice
koje se kvare,

- kruh i ostale namirnice te pribor za rad i
usluživanje moraju biti stalno zaštićeni od
zagađivanja,

- osiguran dovoljan broj posuda za otpatke s
poklopcem na nožno otvaranje,

- za usluživanje jela i pića osiguran pribor za
jednokratnu upotrebu,

- osigurana dovoljna količina higijenski
ispravne vode,

- protupožarni aparati,
- za zaposlene osobe mora biti osiguran zahod

s umivaonikom.

4. PROSTORI NA KOJIMA SE SMIJU
PRUŽATI  UGOSTITELJSKE USLUGE U
POKRETNIM OBJEKTIMA

Članak 14.
Ugostiteljske usluge mogu se pružati u pokretnim

objektima smještenim na prostorima navedenim u
članku 12. ove odluke.

5. TEHNIČKI UVJETI ZA PRUŽANJE
UGOSTITELJSKIH  USLUGA NA KLUPAMA

Članak 15.
Za pružanje ugostiteljskih usluga na klupama

moraju biti ispunjeni slijedeći tehnički uvjeti:
- površina klupe mora biti od materijala koji

se lako čisti i briše,
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- moraju se osigurati radne površine za, te pribor
za sirovo meso i posebno za kuhano i pečeno meso,

- mora se postaviti spremnik za vodu s pipcem
sadržine  najmanje 50 litara, stalno opskrbljen
higijenski ispravnom vodom,

- posuda za kuhanje mora biti od nehrđajućeg
materijala,

- meso se mora peći na žaru ili u uređaju za
pečenje,

- uz klupe mora biti postavljen dovoljan broj
kanti za otpatke s poklopcem na nožno otvaranje,

- meso i mesne  prerađevine moraju se stalno
držati u prenosivim hladnjacima,

- kruh i ostale namirnice moraju stalno biti
zaštićeni od zagađenja,

- mora se osigurati dovoljna količina pribora
za jelo i piće za jednokratnu uporabu,

- ugostiteljska djelatnost na klupama ne može
se obavljati na prostorima gdje se ugostiteljska
djelatnost obavlja u čvrstim objektima.

Članak 16.
Na klupama se mogu usluživati pića i napici u

konfekcioniranom obliku, specijaliteti s ražnja,
roštilja, kokteli, jednostavna jela, ( hrenovke,
kobasice, sendviči, pržene ribe i sl.) koji se moraju
uslužiti s priborom za jednokratnu upotrebu.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.
Inspekcijski nadzor  nad provedbom ove odluke

provode turistički inspektori i drugi inspektori i
službe u okviru svoje nadležnosti.

Članak 18.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje

važiti Odluka o preuzimanju odluka i drugih akata
Općine Tisno u dijelu koji se uređuje ovom
odlukom.

Članak 19.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a

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

KLASA: 335-01/02-1-9
URBROJ: 2182/18-01/02-9
Murter, 15. travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER

PREDSJEDNIK
 Ivo Marušić, v.r.

____________________

20
Na temelju članka 23. stavak 3. Zakona o

komunalnom gospodarstvu  («Narodne novine», broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, i 59/01)  i
članka 28. Statuta Općine Murter («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske  županije», broj 15/01), Općinsko
vijeće Općine Murter, na 9. sjednici,  od 15. travnja
2002. godine, donosi

O  D  L  U  K  U
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom

doprinosu

Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu («Službeni

vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/01) u
članku  2. stavak 1. iza točke 3. dodaje se nova
točka 4. koja glasi;

«groblja».

Članak 2.
U članku 9. iza stavka 2. dodaju se novi stavci

3. i 4. koji glase;
«U slučaju obročne otplate komunalnog

doprinosa obračunava se kamata u visini eskontne
stope Hrvatske narodne banke, a na dospjele i
nenaplaćene obroke obračunava se zakonska
zatezna kamata za javne prihode.

Neizvršavanje financijske obveze rješenjem
utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa koji se
plaća jednokratno povlači za sobom prisilnu naplatu
u postupku i na način određen propisima o prisilnoj
naplati poreza na dohodak odnosno dobit.»

Članak 3.
Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi;
«Radi poticanja poduzetništva Općinsko vijeće

Općine Murter može u pojedinim upravnim stvarima,
na zahtjev investitora koji gradi poslovnu
proizvodnu građevinu, može odgoditi rok plaćanja
komunalnog doprinosa te odrediti novi rok vezan
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za početak obavljanja djelatnosti u građevini po
osnovi koje je nastala obveza plaćanja komunalnog
doprinosa i to u slijedećim slučajevima;

- kada ocijeni da se radi o značajnijim
ulaganjima,

- kada ocijeni da će se realizacijom planirane
investicije otvoriti značajan broj radnih mjesta.

U slučajevima iz prethodnog stavka, sukladno
odluci Općinskog vijeća, Upravni odjel donosi
rješenje kojim će se utvrditi novi način plaćanja
komunalnog doprinosa.»

Članak 4.
Iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koji

glasi;
«Obveznik komunalnog doprinosa može uz

suglasnost i uz uvjete koje odredi Općinsko vijeće
i sam, u cijelosti ili djelomično, snositi troškove
gradnje javne površine, nerazvrstane ceste ili javne
rasvjete. U tom slučaju obveznik komunalnog
doprinosa i Općina Murter sklapaju pisani ugovor
kojim se utvrđuje visina troškova izgradnje te
priznanje tih troškova kao plaćeni iznos komunalnog
doprinosa.

Obvezniku komunalnog doprinosa koji je već
učestvovao  u izgradnji (asfaltiranju) javne površine,
nerazvrstane ceste ili javne rasvjete i koji to može
dokazati pisanim dokumentom ili izjavom svjedoka,
može podnijeti zahtjev za umanjenje iznosa
komunalnog doprinosa o čemu odluku donosi
Općinsko vijeće.

U slučajevima iz prethodnog stavka, sukladno
odluci Općinskog vijeća, Upravni odjel donosi
rješenje kojim će se utvrditi rokovi plaćanja i iznos
komunalnog doprinosa”.

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a

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

KLASA: 363-03/02-2
URBROJ: 2182/18-01/02-2-9
Murter,15. travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER

PREDSJEDNIK
 Ivo Marušić, v.r.

____________________

21
Na temelju članka  46. i 47. Zakona o proračunu

(«Narodne novine», broj 92/94) i  članka 28. Statuta
Općine Murter («Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije», broj 15/01),Općinsko vijeće
Općine Murter,  na 9. sjednici,  od  15. travnja  2002.
godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Murter za 2001. godinu

1.1.I.  OPĆI DIO

Članak 1.
Prihodi Općine Murter za razdoblje siječanj-

prosinac 2001. godine planirani su u iznosu od
4.829.723,40 kuna, a ostvareni su u iznosu od
4.223.480,00 kuna.

Izdaci Općine Murter planirani su u iznosu
4.829.723,40  a izvršeni u iznosu od  4.142.390,00
kuna.                      .

Članak  2.
U stalnu pričuvu je planirano izdvajanje 5.000,00

kuna,  izvršenja nije bilo.
U tekuću pričuvu  je planirano izdvajanje od

20.000,00 kuna, a izvršeno je  12.535,00 kuna.
Članak 3.

Prihodi i izdaci po grupama računa i računima
planirani su i izvršeni u Bilanci prihoda i rashoda
za 2001. godinu, kako slijedi: (Bilanca prihoda i
rashoda se ne objavljuje).

1.2.II. POSEBNI DIO

Članak 4.
Početno stanje žiro-računa Općine Murter na dan

otvaranja žiro računa 01.01. 2001. godine je
610.568,28 kuna. Završno stanje žiro računa Općine
Murter na dan 31.12. 2001.  godine je  77.960,86
kuna.

Proračun Općine Murter  zaduživao se u 2001.
kratkoročnom pozajmicom u iznosu od  397.600,00
kuna.
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Stanje sredstava stalne pričuve na dan 31.12.
2001. iznosi 5.000,00  kuna i tijekom godine ova
sredstva  nisu korištena.

Pregled nepodmirenih obveza Općine Murter na
dan 31.12.2001. godine:

- knjiga ulaznih računa  532.005,00  kuna
- obveze po dugoročnom zajmu nisu

sporazumno preuzete od Općine Tisno ( diobena
bilanca trebala je sporazumno regulirati i kredit
Dalmatinske banke  a koji bi dijelom teretio i Općinu
Murter, Sporazum nije postignut).

Pregled nenaplaćenih potraživanja  Općine
Murter na dan 31.12.2000. godine:

- potraživanja za općinske poreze  610.947,87
kuna.

- potraživanja naknade za odvoz smeća
547.734,38  kuna,

- potraživanja za naknada za korištenje javne
površine i poslovnog prostora 48.085 kuna,

- potraživanja za komunalnu naknadu  0,00
kuna.

KLASA: 400-05/02-01-1
URBROJ: 2182/18-01/02-01-1-9
Murter, 15. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER

PREDSJEDNIK
 Ivo Marušić, v.r.

____________________

22
Na temelju članka 27. Zakona o popisu birača

(“Narodne novine”, broj 19/92 ) i članka 26. Statuta
Općine Murter («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 15/01), Općinsko vijeće Općine
Murter,  na 9. sjednici,  od  15. travnja 2002.  godine,
donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije  za popis birača

I.
Imenuje se Komisija za popis birača u sastavu :
1.   BRANKO MUDRONJA, za predsjednika,
2.   MILAN JURAGA, za člana  i
3.   EDO JURAGA, za člana.

Za  zamjenike
1.   IVO BAŠIĆ,  za predsjednika,
2.   DRAŽEN TURČINOV, za člana  i
3.   LJERKA TURČINOV,  za člana.

II.
Ova odluka stupa na snagu  danom donošenja, a

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

KLASA:  01 - 02 /02 - 01-1
URBROJ:  2182/18-01/02-01-9
Murter,  15. travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER

PREDSJEDNIK
 Ivo Marušić, v.r.

____________________

23
Na temelju članka 28. Statuta Općine Murter

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
15/01), Općinsko vijeće Općine Murter, na 9.
sjednici, od 15. travnja 2002. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izviješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Murter za 2001. godinu

1. Prihvaća se izviješće o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Murter za 2001. godinu,
Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda
Šibenik, od 25. ožujka 2002. godine.

2. Ovaj zaključak  će se objaviti u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA: 041-01/02-01/1
Urbroj: 2182/18-01/02-1-9
Murter, 15. travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER

PREDSJEDNIK
 Ivo Marušić, v.r.

____________________
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VIII.
OPĆINA PIROVAC

OPĆINSKO VIJEĆE

17
 Na temelju članka 3. stavak 1., članka 4. stavak

1. i 3., i članka 7. Pravilnika o radnom vremenu
prodavaonica i drugih oblika trgovina na malo
(“Narodne novine”, broj 80/0l) i članka 27. Statuta
Općine Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj l2/01), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 3. sjednici, od 15. travnja 2002.
godine, donosi

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih

oblika trgovine na malo

Članak 1.
Ovom odlukom se uređuje radno vrijeme i

raspored dnevnoga i tjednoga radnog vremena
prodavaonica i drugih oblika trgovine (u daljnjem
tekstu: prodavaonice), radno vrijeme u dane
državnih blagdana i neradnih dana, te radno vrijeme
tržnica na malo, ribarnica, ljekarni, lokalnih sajmova
i drugih načina obavljanja trgovine na području
Općine Pirovac.

Članak 2.
Prodavaonice na području Općine Pirovac mogu

raditi: a) u ljetnom radnom vremenu (od 15. svibnja
do 14. listopada):

- od ponedjeljka do subote - od 6.30 do 24.00
sata, - nedjeljom - od 6.30 do 21.00 sat.

b) u zimskom radnom vremenu (od 15. listopada
do 14. svibnja): - od ponedjeljka do subote - od
6.30 do 21.00 sat,

- nedjeljom - od 6.30 do 13.00 sati.
Iznimno od odredbi stavka l. ovog članka,

prodavaonice mogu raditi sve nedjelje u prosincu
kao i nedjelje koje padaju na dan uoči državnih
blagdana i neradnih dana u razdoblju zimskog
radnog vremena, od 6.30 do 18.00 sati.

Članak 3.
U dane državnih blagdana i neradnih dana

prodavaonice ne rade.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka,

ukoliko državni blagdan traje dva dana, tada
prodavaonice drugog dana blagdana mogu raditi kao
nedjeljom.

Članak 4.
O rasporedu radnog vremena unutar dozvoljenog

radnog vremena iz članka 2. i 3. ove odluke trgovci
odlučuju samostalno.

Prodavaonice mogu raditi jednokratno i
dvokratno.

Članak 5.
Radno vrijeme u smislu članka 2. i 3. ove odluke

odnosi se  i na tržnice  na malo, ribarnice, lokalne
sajmove, ljekarne i druge načine obavljanja trgovine.

Članak 6.
Trgovac je  dužan uskladiti radno vrijeme

prodavaonice s odredbama ove odluke u roku od
30 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti

Odluka o radnom vremenu u djelatnosti trgovine
(Općinsko poglavarstvo – 06.06. 2002. g.).

Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».

Klasa: 330-03/02-01/01
Ur.broj: 2182/11-01/02-01
Pirovac, 15. travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Ante Šparica, v. r.

____________________

18
Na temelju članka 46. Zakona o proračunu

(“Narodne novine”, broj 92/94) i članka 27. Statuta
Općine Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 12/01), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 3. sjednici, od 15. travnja 2002.
godine, donosi
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna

Općine Pirovac za 2001. godinu

1. Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna
Općine Pirovac za 2001. godinu (klasa: 400-05/
02-0l/0l, ur.broj: 2182/11-01/02-01, od 15. travnja
2002. g.).

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

Klasa: 400-05/02-01/01
Ur.broj: 2182/11-01/02-02
Pirovac, 15.travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Ante Šparica, v. r.

____________________

19
Na temelju članka 27. Statuta Općine Pirovac

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 3.
sjednici, od 15. travnja 2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Pirovac za 2001. godinu

1. Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za
reviziju RH, Područni ured Šibenik, o obavljenoj
reviziji Proračuna Općine Pirovac za 2001. godinu
(klasa: 0410l/02-01/15, urbroj: 613-17-02-02, od
25. ožujka 2002. g.).

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

Klasa: 041-01/02-0l/0l
Ur.broj: 2182/11-0l/02-01
Pirovac, 15. travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Ante Šparica, v. r.

____________________

IX.
OPĆINA PRIMOŠTEN

1. OPĆINSKO POGLAVARSTVO

5
Na temelju članka 11. Odluke o davanju na

korištenje javne površine (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 6/00) i članka
4l.Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 19/0l), Općinsko
poglavarstvo Općine Primošten, na 7. sjednici, od
23. travnja 2002.  godine, donosi

ODLUKU
o naknadama za korištenje javne površine

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visina, način

obračunavanja naknade za korištenje javne  površine
u svrhu obavljanje ugostiteljskih djelatnosti, prodaje
robe i izvođenje radova.

Članak 2.
Naknada se plaća na žiro-račun Općine

Primošten.

Članak 3.
Obračun naknade vrši se mjesečno za;
-predsezone (razdoblje od 1. travnja do

31.svibnja),
-sezone (razdoblje od 1. lipnja do 31.kolovoza),
- predsezone (razdoblje od 1. rujna do 30.rujna) i
-ostalo razdoblje tijekom godine (od 1. listopada

do 31.ožujka).

Članak 4.
Naknada za korištenje javne površine za

postavljanje štekata;
-lm2 zauzete površine za predsezonu 20 kuna,
-lm2  zauzete površine za sezonu 45 kuna,
-lm2 zauzete površine za posezonu 20 kuna i
-lm2 zauzete površine ostalo razdoblje tijekom

godine 5 kuna.
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Članak 5.
Korisnik javne površine dužan je naknadu plaćati

prema odredbama Ugovora koji u tu svrhu sklapa s
Općinskim Poglavarstvom Općine Primošten.

Članak 6.
Naknada za postavljanje kioska za prodaju 1

m2 zauzete javne površine iznosi 100,00 kuna
mjesečno.

Članak 7.
Naknada za korištenje javne površine u svrhu

prekopavanja i odlaganja građevinskog materijala,
te za postavljanje skela, naplaćivat će se 1,00 kuna
po lm2 zauzete javne površine.

Članak 8.
Ambulantna prodaja na javnim površinama

naplaćivat će se za ostatak godine (od 1. listopada
do 1. svibnja)za kamione 100,00 kuna ,kombije
50,00 kuna. Ambulantna prodaja zabranjena je u
vremenu od 1. svibnja do 1. listopada u mjestu
Primošten. Naplatu ambulantne prodaje vrši Općina
Primošten, izdavanjem računa.

Članak 9.
I. ŠTAND ZA PRODAJU SUVENIRA ,ŠKOLJKI  I NAKITA
Ulica Br.pr.mjesta Tip štanda Početna cijena
Mala Raduča Rijeka, Ljuljana, Perla 5000,00 kuna

II.ŠTAND ZA PRODAJU ROBE ŠIROKE POTROŠENJE, OSIM PREHRAMBENIH PROIZVODA
Ulica Br.pr. mjesta Tip Štanda Početna cijena
Mala Raduča Općinski štand 30 000,00 kuna

III. APARATI KOKICE
Ulica Br.pr. mjesta Tip Štanda Početna cijena
Mala Raduča Aparat za kokice 3750,00 kuna
Trg Rudina Aparata za kokice 5000,00 kuna
Stara riva Aparat za kokice 2500,00 kuna

IV. APARAT ZA KUKURUZ
Ulica Br.pr.mjesta Tip Štand Početna cijena
Mala Raduča Aparat za kukuruz 3750,00 kuna
Tržnica (Mandrač) Aparat za kukuruz 2500,00 kuna

V. APARAT ZA SLADOLED, ŠKRINJA  ZA SLADOLED, ŠEĆERNA VUNA
Ulica Br.pr.mjesta Tip štanda Početna cijena
Mala Raduča Aparat za sladoled 2500,00 kuna
Trg Rudina Aparat za sladoled 2500,00 kuna
Tržnica Aparat za sladoled 2500,00 kuna
Trg S.Radića Aparat za sladoled 2500,00 kuna

VI. APARAT ZA PALAČINKE
Ulica Br.pr. mjesta Tip štanda Početna cijena
Mala Raduča Aparat za palačinke 5000,00 kuna

VII. VRTULJAK ZA PRODAJU RAZGLEDNICA
Ulica Br.pr. mjesta Tip štanda Početna cijena
Mala Raduča Vrtuljak za razglednice 1875,00 kuna
Trg Rudina Vrtuljak za razglednice 1875,00 kuna
Trg.S.Radića Vrtuljak za razglednice 1875,00 kuna
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VIII. ŠTAND ZA PRODAJU SUVENIRA I ETEREČNIH ULJA
Ulica Br. pr. mjesta Tip štanda Početna cijena
Mala Raduča Rijeka, Ljubljana 5000,00 kuna

IX. ŠTAND ZA OGLAŠAVANJE IZLETA
Ulica Br. pr. mjesta Tip  Početna cijena
Trg Rudina Pano štand 1250,00 kuna
Trg Don I.Šarića Pano štand 1250,00 kuna
Trg S. Radića Pano štand 1250,00 kuna

X. ŠTAND ZA PRODAJU KNJIGA
Ulica Br. pr. mjesta Tip Početna cijena
Mala Raduča 3750,00 kuna

XI. ŠTAND ZA TISAK I PRODAJU MAJICA
Ulica Br.pr.mjesta Tip Početna cijena
Trg Rudina 6250,00 kuna

XII. MJESTO ZA IZRADU PORTRETA
Ulica Br.pr.mjesta Početna cijena
Trg Rudina 2000,00 kuna

XIII. ŠTAND-PANO ZA PRODAJU SLIKA
Ulica Br.pr.mjesta Tip Početna cijena
Mala Raduča  5000,00 kuna
Trg Rudina 5000,00 kuna

XIV. MJESTO ZA GRAVIRANJE I TETOVAŽU
Ulica Br.pr.mjesta Početna cijena
Mala Raduča 5000,00 kuna

XV.ŠTAND ZA PRODAJU RUČNIH RADOVA(Čipka)
Ulica Br.pr.mjesta Tip Početna cijena
Mala Raduča                             Rijeka,Ljubljana,Perla 2500,00 kuna

Članak 10.
Za izdavanje javnih površina iz članku 9. ove odluke ponude se podnose pismeno poštom u roku 8

dana od dana objave natječaja u tisku ili na oglasnoj ploči Općine Primošten.
Izabrani ponuditelj treba u roku osam dana sklopiti ugovor o zakupu javne površine. Prilikom sklapanja

ugovora potrebno je unaprijed platiti izlicitiranu cijenu na žiro račun Općine Primošten.
Na natječaju se može javiti svaka fizička i pravna osoba.
Troškovi komunalnog opremanja, komunalnih davanja i čistoća lokacije padaju na teret korisnika.
Otvaranje ponuda vrši komisija koju imenuje načelnik Općine Primošten, a rezultati će biti objavljeni

na oglasnoj ploči Općine Primošten u roku tri dana od dana zaključivanja natječaja.
Prednost pri zakupu ima domicilno stanovništvo.
Uz ponudu treba priložiti kopiju obrtnice ili registraciju poduzeća, odnosno dozvolu za rad.

Članak 11.
Svako korištenje javne površine mora biti odobreno od strane Općinskog poglavarstva Općine

Primošten.
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Naknada za zakup javne površine naplaćuje se
za cijelo vrijeme zakupa neovisno o tome da li se ta
površina u tom vremenu ne koristi ili je napuštena
kao i za vrijeme zauzeća javne površine bez
odobrenja.

Članak 12.
Kontrolu korištenja javnih površina kao i kontrolu

postavljanja bilo kakvih naprava, reklama ,stupića,
lanaca, aparata i sl. vrši Jedinstveni upravni odjel
Općine Primošten putem svojih djelatnika.

Članak 13.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti

Odluka o naknadi za korištenje javne površine
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
3/00,7/00 i 7/01).

Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u

“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 372-05/02-01/01
Ur.broj:2182/02-01/02-01
Primošten, 23.travnja 2002.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
 Vinko Bolanča, v.r.

____________________

2. OPĆINSKI NAČELNIK

1
Na temelju članka l5. Zakona o javnoj nabavi

(“Narodne novine”, broj 117/01)i članka 6.stavak
l. Uredbe u postupku nabave, robe i radova i usluga
male vrijednosti (“Narodne novine”, broj l4/02),
Općinski načelnik Općine Primošten,  dana
l5.ožujka 2002. godine, donosi

RJEŠENJE
 o  osnivanju i imenovanju Stručnog
povjerenstva za provedbu nabave

1. Osniva se Povjerenstvo za provedbu nabave
roba, usluga i ustupanje radove (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) .

2.Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
3.U Povjerenstvo se imenuje:
1. Stipe Petrina,
2.Alen Prgin i
3.Vinko Bolača .

4.Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja

Klasa:119-02/02-01 /02
Ur.broj:2182/02-02/02-01
Primošten, l8.ožujka 2002.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

X.
OPĆINA ROGOZNICA

OPĆINSKO VIJEĆE

11
 Na temelju članka l6.Statuta Općine Rogoznica

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,broj
13/0l),Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na
11.sjednici, od o8.travnja 2002.godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna

Općine Rogoznica za 2001. godinu.

l. Ovim zaključkom prihvaća se Godišnji
obračun Proračuna Općine Rogoznica za
200l.godinu,u tekstu kako ga je donio načelnik
Općine Rogoznica, Klasa:4oo-08/02-0l/l,
U r. b r o j : 2 1 8 2 / 1 2 - 0 2 / 0 2 - 1 , o d 1 9 . o ž u j k a
2002.godine.

2.Godišnji obračun Proračuna, kao svoje priloge
i sastavne dijelove, sadrži:

a)Bilancu s knjigom imovine,
b)Račun prihoda i izdataka,
c)Račun zaduživanja,
d)Bilješke uz Bilancu i Račun prihoda i izdataka,
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3.Ovaj zaključak, te Godišnji obračun Proračuna
Općine Rogoznica za 2001. godinu, istovremeno
će se objaviti u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

Klasa: 400-08/02-0l/1
Ur.broj:2182/12-0l/02-1
 Rogoznica, o8.travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

PREDSJEDNIK
Nikica Goleš, v.r.

Na temelju članka 46. Zakona o Proračunu
(“Narodne novine”, broj 92/94) i članka l6.Statuta
Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 13/0l),načelnik Općine
Rogoznica, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Rogoznica za 2001. godinu

Članak 1.
Ostvareni prihodi i izvršeni rashodi po

Godišnjem obračunu Proračuna Općine Rogoznica
za 2001. godinu, sadrži:

- UKUPNI PRIHODI 3.752.813
- UKUPNI IZDACI 3.752.813

Članak 2.
Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i

izdataka Proračuna Općine Rogoznica za 2001.
godinu, Financijski izvještaj s bilješkama sastavni
su dio ovog Godišnjeg obračuna.

Klasa:400-08/02-0l/1
Ur.broj:2182/12-02/02-1
 Rogoznica, 9.ožujka 2002.

OPĆINA ROGOZNICA

NAČELNIK
Nikica Goleš, v.r.

____________________

12
Na temelju članka l6.Statuta Općine Rogoznica

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,broj
13/0l),Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 11.
sjednici, od 08. travnja  2002.godine,donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Srednjoročnog programa

izgradnje kapitalnih vodoopskrbnih objekata u
Šibensko-kninskoj županiji za razdoblje od

2001. do 2005. godine

l. Ovim zaključkom prihvaća se srednjoročni
program izgradnje kapitalnih vodoopskrbnih
objekata u Šibensko-kninskoj županiji, za razdoblje
od 2001. do 2005.godine.

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

Klasa: 325-11/02-0l/1
Ur.br.:2182/12-0l/02-1
Rogoznica, 08.travnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

PREDSJEDNIK
Nikica Goleš, v.r.

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

Tisak: Tiskara Kačić d.o.o. - Šibenik


