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I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
17
Na temelju članka 51. i 52. stavka 5. i 6. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 33/01 i 60/01) i članka
49. i 50. Statuta Šibensko-kninske županije
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
11/01), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 7. sjednici, od 22. svibnja 2002. godine,
donosi
ODLUKU
o izglasavanju nepovjerenja i razrješenju
dužnosti župana Šibensko-kninske županije
gosp. Gordana Barake
l. Županijska skupština Šibensko-kninske
županije iskazuje nepovjerenje županu Šibenskokninske županije Gordanu Baraki.
2. Gordana Baraku se razrješuje dužnosti župana
Šibensko-kninske županije s danom donošenja ove
odluke.
3. Ova odluka objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 119-01/02-01/5
Urbroj: 2182/1-01-02-1
Šibenik, 22. svibnja 2002.

Broj 8 - Strana 3

kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 11/01) i Odluke o
izglasavanju nepovjerenja i razrješenju dužnosti
župana Šibensko-kninske županije, donesene na 7.
sjednici, od 22. svibnja 2002. godine, Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 7. sjednici,
od 22. svibnja 2002. godine, donosi deklarativno
RJEŠENJE
o razrješenju članova Županijskog
poglavarstva Šibensko-kninske županije
1. Sukladno Odluci o izglasavanju nepovjerenja
i razrješenju dužnosti župana Šibensko-kninske
županije, Klasa: 119-01/02-01/5, Urbroj: 2182/101-02-1, od 22. svibnja 2002. godine, s danom 22.
svibnja 2002. godine, prestaje dužnost člana
Županijskog poglavarstva:
1. Mladenu Abramcu,
2. Ivi Baici,
3. dr. Pašku Bubalu,
4. dr.med. Ivani Ćevid,
5. Stipi Grubišiću,
6. Radi Ivasu,
7. Blažu Jurinu,
8. Frani Krišti,
9. Robertu Podrugu i
10. Davoru Škugoru.
II. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

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

18
Na temelju članka 51., 52. i 92. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 33/01 i 60/01), članka 19.
točke 8. i 9. i članka 49. i 50. Statuta Šibensko-

Klasa: 119-01/02-01/6
Urbroj: 2182/1-01-02-1
Šibenik, 22. svibnja 2002.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v. r.
____________________
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II.
GRAD KNIN
1. GRADSKO VIJEĆE
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ODLUKU
o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih
odbora
I. OPĆE ODREDBE

14
Na temelju članka 8. i 35. točke 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 33/01 i 60/0l) i članka 82.
Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 17/01), Gradsko vijeće
Grada Knina, na 8. sjednici, od 09. svibnja 2002.
godine, donosi
STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni Statuta Grada Knina
Članak 1.
U Statutu Grada Knina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 17/01), članak
45. stavak 7. podstavak 1. i 2. mijenja se tako da
umjesto broja 2000 treba stajati broj 3000.
Članak 2.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu danom
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 012-03/01-01/05
URBROJ:2182-10-11-02-3
Knin, 09. svibnja 2002.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v. r.
____________________

15
Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01 i 60/01) i članka 27. točke 2.,
a u svezi s člankom 45. Statuta Grada Knina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/01), Gradsko vijeće Grada Knina, na 8. sjednici,
od 09. svibnja 2002. godine, d o n o s i

Članak 1.
Ovom odlukom se uređuju izbori članova vijeća
mjesnih odbora na području Grada Knina,
osnovanih Statutom Grada Knina.
Članak 2.
Članove vijeća mjesnih odbora (u daljem tekstu:
vijeća) biraju hrvatski državljani s navršenih 18
godina koji imaju prebivalište na području mjesnog
odbora za čije se vijeće izbori provode, na
neposrednim izborima (u daljnjem tekstu izbori)
tajnim glasovanjem.
Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života
koji ima prebivalište na području mjesnog odbora
za čije se vijeće izbori provode.
Članak 3.
Članovi vijeća nisu opozivi, a prava i dužnosti
započinju im danom konstituiranja vijeća.
Mandat članova vijeća izabranih na redovnim
izborima traje do objave odluke Gradskog
poglavarstva Grada Knina (u daljem tekstu:
Poglavarstvo) o raspisivanju izbora ili do objave
odluke Poglavarstva o raspuštanju vijeća u skladu
sa zakonom.
Mandat članova vijeća izabranih na
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata vijeća izabranih na redovnim izborima.
Članak 4.
Redovni izbori održavaju se u pravilu treće
nedjelje u svibnju mjesecu svake četvrte godine, na
dan izbora za članove predstavničkih tijela.
Izbore za članove vijeća raspisuje Poglavarstvo
posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum
održavanja izbora.
Ukoliko je mandat prestao uslijed raspuštanja
vijeća, sukladno posebnom zakonu, prijevremeni se
izbori imaju održati u roku od 60 dana od dana
raspuštanja.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora
ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
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Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini
u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog
održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati
i održati prijevremeni izbori.
Članak 5.
Član vijeća ne može istodobno biti član
Gradskog vijeća Grada Knina ni član Poglavarstva
Grada Knina, kao ni član uprave trgovačkog društva
u pretežitom vlasništvu Grada te ravnatelj ustanove
kojoj je Grad osnivač.
Na postupak utvrđivanja mirovanja mandata i
nastavljanja s obnašanjem dužnosti člana vijeća u
slučaju prestanka obnašanja nespojive dužnosti,
shodno se primjenjuju odredbe Zakona.
Članak 6.
Članu vijeća mandat prestaje prije isteka
redovitog četverogodišnjeg mandata u slučajevima:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost,
danom pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem
od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
- ako se naknadno sazna za razdoblje zbog kojih
nije mogao biti izabran za člana vijeća, danom
donošenja odluke Odbora za statut, poslovnik i
propise Gradskog vijeća,
- ako odjavi prebivalište s područja mjesnog
odbora, danom odjave prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka i
- smrću.
Članak 7.
Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu
dužnost ukoliko članu vijeća mandat prestane prije
isteka vremena na koje je izabran.
Člana vijeća izabranog na stranačkoj listi
zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje
je izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja
je predlagatelj liste.
Člana vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju
ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani

Broj 8 - Strana 5

kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a
kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku
izbora pripadao član vijeća kojem je prestao
mandat.
Člana vijeća izabranog na nezavisnoj listi
zamjenjuje sljedeći neizabrani kandidat s dotične
liste.
II. KANDIDIRANJE
Članak 8.
Liste za izbor članova vijeća predlažu političke
stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor
članova vijeća na način propisan njihovim statutom,
odnosno posebnom odlukom, donijetom na temelju
statuta.
Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan
voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.
Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih
političkih stranaka, mogu predložiti koalicijsku listu
za izbor članova vijeća.
Članak 9.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu
nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost
kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući
broj potpisa, u zavisnosti od broja birača odnosnog
mjesnog odbora i to:
- do 2500 birača - 30 potpisa,
- od 2501 do 4500 birača - 40 potpisa,
- preko 4500 birača - 50 potpisa.
Za broj birača u smislu stavka 1. ovog članka
uzima se broj birača iz bilo kojih izbora koji su
neposredno prethodili izboru vijeća.
Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste
su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.
Članak 10.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom
obrascu u koji se unosi ime i prezime, adresa i
matični broj za svakog potpisanog predlagatelja.
Oblik obrasca iz stavka 1. ovog članka određuje
Gradsko izborno povjerenstvo.
Članak 11.
Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom
izbornom povjerenstvu za mjesne odbore Grada
Knina (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo)
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najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja
izbora.
Naziv liste navodi se punim imenom stranke,
odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi
se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili
stranačke koalicije koja je listu predložila. Ako je
listu predložila skupina birača, njen naziv je
“nezavisna lista”.
Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi.

Članak 15.
Sve političke stranke koje su predložile liste i
nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju
pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih
programa i izbornu promidžbu pod jednakim
uvjetima.
Izborna promidžba počinje od dana objave
zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24
sata prije dana održavanja izbora.

Članak 12.
U prijedlogu liste obvezno se navode imena i
prezimena kandidata, nacionalnost, adrese i
jedinstveni matični brojevi kandidata predloženih
na listi.
Uz listu dostavljaju se očitovanja svih kandidata
o prihvaćanju kandidature ovjerovljena od strane
javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva.
U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke iz
stavka 1. ovog članka navodi naziv liste, a kandidati
moraju na listi biti poredani od rednog broja 1, do
zaključno rednog broja koliko se članova vijeća
mjesnog odbora bira na izborima. Predlagatelj liste
slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.
Ako nakon predaje lista postane nepotpuna
zbog smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo
će se ime izbrisati sa liste, a lista će se smatrati
potpunom.

Članak 16.
U tijeku cijelog dana koji prethodi danu
održavanja izbora kao i na dan izbora do zaključno
21.00 sat, zabranjena je svaka izborna promidžba
kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili
procjena rezultata izbora.

Članak 13.
Gradsko Izborno povjerenstvo sastavit će i za
svaki mjesni odbor posebno objaviti sve
pravovaljane predložene liste za izbor članova
vijeća, kao i zbirnu listu, i to u roku od četiri dana
od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja
i podnošenja lista.
Objava u smislu stavka 1. ovog članka dat će se
u pisanom obliku, a akt o objavi će se objaviti
postavom na odgovarajuće mjesto, odnosno mjesta
na području mjesnog odbora i na oglasnu ploču
Gradske uprave.
Članak 14.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema
abecednom redu punog naziva političke stranke,
odnosno koalicije, koja je listu predložila. Ako je
više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku
listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu
prve po redu stranke u prijedlogu.

III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
Članak 17.
U vijeće mjesnih odbora bira se broj članova u
skladu s brojem stanovnika, tj.:
- 5 članova u mjesni odbor koji ima do 3000
stanovnika,
- 7 članova u mjesni odbor koji ima preko 3000
stanovnika.
Članak 18.
Članovi vijeća biraju se proporcionalnom
izbornom metodom, na način da cijelo područje
mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi
birači koji imaju prebivalište na području tog
mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na
temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove
vijeća.
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake
kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan
broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska
lista mjesnog odbora (biračka masa liste) dijeli s
brojem od 1. do zaključno broja koliko se članova
vijeća bira na izborima. Od svih dobivenih rezultata
posljednji rezultat po redu jest zajednički djelitelj
kojim se dijeli ukupan broj glasova svake
kandidacijske liste (biračka masa liste). Svaka
kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u vijeću
koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova
(biračka masa) sadrži zajednički djelitelj.
Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne
može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila
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jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću, ono
pripada onoj listi koja je dobila najviše glasova.
Članak 19.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su
kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja
koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.
IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 20.
Tijela za pripremu i provedbu izbora su Odbor
za statut, poslovnik i propise, Gradsko izborno
povjerenstvo za mjesne odbore Grada Knina (u
daljem tekstu: Izborno povjerenstvo) i birački
odbori.
Članovi tijela iz stavka 1. ovog članka i njihovi
zamjenici, mogu biti samo osobe koje imaju biračko
pravo.
Članovi tijela iz stavka 1. ovog članka i njihovi
zamjenici imaju pravo na naknadu za svoj rad.
Članak 21.
Odbor za statut, poslovnik i propise propisuje
obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,
donosi obvezne upute za rad Izbornog povjerenstva
i biračkih odbora i neposredno nadzire rad Izbornog
povjerenstva.
Članak 22.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva
člana, kojima se određuju i zamjenici.
Predsjednika i članove Izbornog povjerenstva,
te njihove zamjenike, imenuje Gradsko poglavarstvo
na vrijeme od četiri godine.
Osobe iz stavka 2. ovog članka moraju biti
diplomirani pravnici.
Članak 23.
Izborno povjerenstvo :
- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora
za članove vijeća,
- imenuje članove biračkih odbora,
- određuje biračka mjesta,
- nadzire rad biračkih odbora,
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora,
- na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje
liste i sastavlja zbirnu listu,
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- nadzire pravilnost izborne promidžbe,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na
biračkim mjestima,
- objavljuje rezultate izbora,
- rješava po prigovorima na nepravilnosti u
postupku kandidiranja i izbora članova vijeća,
- obavlja i druge poslove sukladno ovoj odluci.
Članak 24.
Ako se istodobno obavljaju izbori za izbor
vijećnika Gradskog vijeća i članova vijeća, neće se
odrediti posebna biračka mjesta i imenovati birački
odbori u smislu članka 23. ove odluke, već će i
izbore za članove vijeća provesti birački odbori za
izbor vijećnika Gradskog vijeća, na istim biračkim
mjestima.
Članak 25.
Birački odbori imenuju se za svako biračko
mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i
osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik i njegov
zamjenik, te dva člana i njihovi zamjenici.
Predsjednici biračkih odbora i njihovi zamjenici
u pravilu trebaju biti pravne struke.
Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika,
članove i njihove zamjenike, u pravilu najkasnije
pet dana prije održavanja izbora.
V. PROVOĐENJE IZBORA
Članak 26.
Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se
na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.
Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka
mjesta određena, s naznakom koji birači imaju
pravo glasovanja na pojedinom mjestu, najkasnije
osam dana prije izbora.
Izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta
ovisno o broju birača, odnosno prostornoj
udaljenosti, na način da broj birača na jednom
biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u
vremenu određenom za glasovanje. Svakom
biračkom mjestu mjesnog odbora određuje se redni
broj.
Za svako biračko mjesto odredit će se posebna
prostorija za glasovanje uređena i opremljena na
način koji osigurava tajnost glasovanja.
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo
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istaknute sve kandidacijske liste s pregledno
navedenim imenima svih kandidata za vijeće za koje
se glasuje.
Članak 27.
Političke stranke i birači koji su predložili liste
za izbor članova vijeća imaju pravo odrediti
promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom
čitavog izbornog postupka.
Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i
prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene
nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje, te u
zapisnik izbornog tijela stavljati svoje primjedbe.
Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika
izbornog tijela čiji je rad promatrao.
Odbor za statut, poslovnik i propise obveznim
uputama može podrobnije utvrditi prava i dužnosti
promatrača, te način praćenja provedbe izbora.
VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE
REZULTATA GLASOVANJA
Članak 28.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom
mjestu, glasačkim listićem.
Glasački se listić tiska pod neposrednim
nadzorom Odbora za statut, poslovnik i propise i
označen je serijskim brojem.
Članak 29.
Glasački listić na kojem se glasuje za
kandidacijsku listu sadrži:
- naziv liste,
- ime i prezime nositelja liste i
- serijski broj.
Kandidacijske liste navode se u glasačkom listiću
onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi
kandidacijskih lista mjesnog odbora.
Ispred naziva liste stavlja se redni broj.
Članak 30.
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene
na glasačkom listiću.
Glasački se listić popunjava tako da se
zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske
liste za koju se glasuje.
Članak 31.
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na
siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je
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kandidacijsku listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić je:
- nepopunjen glasački listić,
- listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću
utvrditi za koju je listu birač glasovao i
- listić na kome je birač glasovao za dvije ili
više kandidacijskih lista.
Članak 32.
Glasovanje traje neposredno od sedam do
devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.
Omogućit će se glasovanje i biračima koji su se
zatekli na biračkom mjestu u devetnaest sati.
Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom
mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog
odbora ili njihovi zamjenici.
Članak 33.
Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.
Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti se
o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja te je
u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa
red i mir ili onemogućava, odnosno otežava
glasovanje drugih, da napusti biračko mjesto.
Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti
pomoć policije. Službene osobe policije od kojih
je zatražena pomoć, iznimno od stavka 1. ovog
članka, mogu nositi oružje.
Članak 34.
Prije nego što birač pristupi glasovanju,
predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten
član provjerava u popisu birača je li birač koji je
pristupio glasovanju upisan.
Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u popis
birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim
ukoliko birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje
popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti
glasovanju u tom mjesnom odboru.
Potvrdu iz stavka 2. ovog članka birač je dužan
predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio
izbornog materijala.
Članak 35.
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga
što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati,
može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja
je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi
zaokružiti redni broj ispred naziva liste.
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Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja
ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko
mjesto obavijestit će o tome birački odbor.
Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje
dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će
birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti
mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti
glasovanja.
Predsjednik biračkog odbora dužan je
glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih
birača, kao i glasovanje izvan biračkog mjesta po
prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u
zapisniku o radu biračkog odbora.
Članak 36.
Po završenom glasovanju birački odbor će
najprije prebrojiti neupotrebljene glasačke listiće i
staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema
popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i
na temelju zapisnika ukupan broj birača koji su
glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i
prebrojavanju glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na
biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema
biračkom popisu veći od broja glasova po glasačkim
listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim
listićima.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na
biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj
birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački
odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na
tom biračkom mjestu se ponavlja nakon 15 dana.
U slučaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat
na tom biračkom mjestu utvrđuje se u roku od 24
sata nakon ponovljenog glasovanja.
Članak 37.
Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na
biračkom mjestu u zapisnik o svom radu zabilježit
će:
- broj birača prema popisu birača, odnosno
izvatku iz popisa birača,
- koliko je birača pristupilo glasovanju prema
popisu, a koliko uz potvrdu,
- koliko je ukupno birača glasovalo,
- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska
lista, te
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- koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim
listićima.
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i
sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.
Svaki član biračkog odbora, kao i zamjenik
mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.
Članak 38.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački
odbor dostavlja Izbornom povjerenstvu najkasnije
u roku od dvanaest sati od zatvaranja birališta.
Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate
glasovanja najkasnije u roku od 48 sati od zatvaranja
birališta.
Članak 39.
O svom radu Izborno povjerenstvo vodi zapisnik
u koji će ubilježiti:
- broj birača upisanih u popis birača, odnosno
izvadak iz popisa birača za svaki mjesni odbor
posebno,
- broj glasalih i broj glasačkih listića koji su
proglašeni nevažećim,
- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska
lista mjesnog odbora.
Svaki član Izbornog povjerenstva kao i zamjenik
mogu staviti svoje primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi Izbornog
povjerenstva.
Članak 40.
Rezultate izbora za vijeće utvrduje Izborno
povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim
biračkim mjestima na području mjesnog odbora.
Članak 41.
Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate
glasovanja za članove vijeća odmah će objaviti:
- broj birača upisanih u popis birača mjesnog
odbora,
- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska
lista,
- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka
kandidacijska lista, te
- imena i prezimena kandidata sa svake
kandidacijske liste koji su izabrani za članove
vijeća.
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VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE
IZBORA
Članak 42.
Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih
izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu
Grada Knina.
Sredstvima za provedbu izbora iz stavka 1. ovog
članka raspolaže Izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ovlašteno je odrediti način
korištenja sredstava, provoditi nadzor nad njihovim
korištenjem te dodijeliti potrebna sredstva biračkim
odborima.
VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 43.
Odbor za statut, poslovnik i propise obavlja opći
nadzor pravilnosti izbora članova vijeća u skladu s
odredbama ove odluke.
Članak 44.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja može podnijeti politička stranka koja
je predložila listu, dvije ili više političkih stranaka
koje su predložile koalicijsku listu, kao i nositelji
nezavisnih lista.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora
mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim
se kandidacijskim listama glasovalo na izborima,
kao i nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.
Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više
političkih stranaka, prigovor će se smatrati
pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna
politička stranka.
Političke stranke će na temelju svojih statuta
odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim
podnositeljem prigovora.
Nositelji nezavisnih lista prigovor podnose
osobno.
Članak 45.
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja i izbora članova vijeća rješava Izborno
povjerenstvo.
Članak 46.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se
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Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući
od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je
stavljen prigovor.
Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje
o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je
dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu
dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi
prigovor.
Članak 47.
Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući po
prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su
bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje
u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u
roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan
za koji su raspisani.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih
radnji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti
odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale
na rezultate izbora, Izborno povjerenstvo poništit
će izbore i odrediti rok u kojem će se održati
ponovljeni izbori.
Članak 48.
Protiv rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj
prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem,
ima pravo žalbe Odboru za statut, poslovnik i
propise.
Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se Odboru
za statut, poslovnik i propise u roku od 48 sati,
računajući od dana kad je primljeno pobijano
rješenje.
Žalba se podnosi putem Izbornog povjerenstva.
Odbor za statut, poslovnik i propise dužan je
donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana
primitka žalbe.
Članak 49.
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku
zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje
izbornih radnji koje su propisane ovom odlukom.
Članak 50.
Ako se u tijeku trajanja mandata vijeća utvrdi da
pojedini njegov član u postupku kandidiranja ili
izbora nije ispunjavao koji od uvjeta za kandidiranje
ili izbor propisanih ovom Odlukom, Odbor za statut,
poslovnik i propise donijet će u roku od 30 dana
od dana primitka prijedloga odluku kojom će
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utvrditi prestanak njegova mandata.
Prijedlog za donošenje odluke Odbora za statut,
poslovnik i propise iz stavka 1. ovog članka mogu
dati politička stranka i nositelj nezavisne liste koji
su sudjelovali na izborima za vijeće.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 51.
Prva, konstituirajuća sjednica vijeća, sazvat će
se u roku od 30 dana od dana objave izbornih
rezultata.
Konstituirajuće sjednice vijeća saziva
gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u
zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će
ponovno sazvati sjednicu, koja se treba održati u
roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora
predsjednika predsjedava najstariji član.
Vijeće se smatra konstituiranim izborom
predsjednika vijeća.
Članak 52.
Objavom odluke Poglavarstva o raspisivanju
izbora za članove vijeća, sukladno ovoj odluci,
prestaje mandat prethodno izabranim članovima svih
vijeća.
Članak 53.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 026-01 /02-01 /01
URBROJ: 2182-10-01-02-1
Knin, 09. svibnja 2002.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v. r.
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članka 27. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 17/01), Gradsko
vijeće Grada Knina, na 8. sjednici, od 09. svibnja
2002. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
u Gradu Kninu
Članak 1.
Članak 10. stavak 1. Odluke o komunalnoj
naknadi u Gradu Kninu (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 21/01) mijenja se
i glasi: “Komunalnu naknadu za stambeni prostor
obveznici plaćaju u tromjesečnom iznosu, a za
poslovni prostor u mjesečnom iznosu, do 20-og dana
u mjesecu za prethodno razdoblje”.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA:363-03/01-01-01/09
Urbroj:2182-10-01-02-2
Knin, 9. svibnja 2002.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v. r.
____________________

17
Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi (“Narodne novine”, broj 10/97),
članak 16. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića “Cvrčak”
Knin i članka 27. Statuta Grada Knina (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 17/01 ),
Gradsko vijeće Grada Knina, na 9. sjednici, od
09. svibnja 2002. godine, d o n o s i

____________________

16
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01 ) i

RJEŠENJE
o razrješenju jednog člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića “Cvrčak” Knin
1. Razrješuje se Božo Marijanović dužnosti člana
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Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Cvrčak” Knin, na
osobni zahtjev.
2. Ovim rješenjem mijenja se točka 1. Rješenja
o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića “Cvrčak” Knin (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 17/01).
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
KLASA: 119-01/02-01/04
URBROJ:2182-10-01-02-2
Knin, 09. svibnja 2002.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v. r.
____________________

18
Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi (“Narodne novine”, broj 10/97),
članak 16. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića “Cvrčak”
Knin i članka 27. Statuta Grada Knina (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 17/01),
Gradsko vijeće Grada Knina, na 9. sjednici, od
09. svibnja 2002. godine, d o n o s i

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v. r.
____________________
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Na temelju članka 27. Statuta Grada Knina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/01 ), Gradsko vijeće Grada Knina, na 9. sjednici,
od 09. svibnja 2002. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o Izvješću o obavljenoj reviziji Proračuna
Grada Knina za 2001. godinu
Gradsko vijeće Grada Knina prima na znanje
Izvješće Državnog ureda za reviziju-Područnog
ureda Šibenik o obavljenoj reviziji Proračuna Grada
Knina za 2001. godinu, KLASA: 041-01/02-01/12,
URBROJ: 613-17-02-04, od 11. travnja 2002.
godine.
KLASA: 041-01 /02-01 /01
URBROJ: 2182-10-01-02-2
Knin, 09, svibnja 2002.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

RJEŠENJE
o imenovanju jednog člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića “Cvrčak” Knin
1. Imenuje se Karmela Čuljak za člana Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića “Cvrčak” Knin, umjesto Bože
Marijanovića.
2. Ovim rješenjem mijenja se točka 1. Rješenja
o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića “Cvrčak” Knin (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 17/01 ).
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
KLASA: 119-01/02-01/04
URBROJ:2182-10-01-02-3
Knin, 09. svibnja 2002.

Srijeda, 12. lipnja 2002.

PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v. r.
____________________
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Na temelju članka 27. Statuta Grada Knina
(“Službeni vjesnik Šibensko -kninske županije”,
broj 17/01 ), Gradsko vijeće Grada Knina, na 9.
sjednici, od 09. svibnja 2002. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Matice
Hrvatske Knin za 2001. godinu

Srijeda, 12. lipnja 2002.
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1. Prihvaća se Financijsko izvješće Matice
Hrvatske Knin za 2001. godinu.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije”.
KLASA: 400-06/02-01 /24
U R B ROJ: 2182-10-01-02-2
Knin, 09. svibnja 2002.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v. r.
____________________
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Na temelju članka 27. Statuta Grada Knina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/01 ), Gradsko vijeće Grada Knina, na 9. sjednici,
od 09. svibnja 2002. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Udruge
HVIDRA Knin za 2001. godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće Udruge
HVIDRA Knin za 2001. godinu.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije”.
KLASA: 400-06/02-01 /28
URBROJ: 2182-10-01-02-1
Knin, 09. svibnja 2002.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Knina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/01), Gradsko vijeće Grada Knina, na 9. sjednici,
od 09. svibnja 2002. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Hrvatskog crvenog križa-Gradskog
društva Knin za 2001. godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće Hrvatskog
crvenog križa-Gradskog društva Knin za 2001.
godinu.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije”.
KLASA: 400-06/02-01 /27
URBROJ: 2182-10-01-02-1
Knin, 09. svibnja 2002.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v. r.
____________________
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GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v. r.
____________________
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Na temelju članka 27. Statuta Grada Knina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/01 ), Gradsko vijeće Grada Knina, na 9. sjednici,
od 09. svibnja 2002. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Društva
naša djeca Knin za 2001. godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće Društva naša
djeca Knin za 2001. godinu.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije”.
KLASA: 400-06/02-01 /09
URBROJ:2182-10-01-02-2
Knin, 09. svibnja 2002.
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v. r.

Srijeda, 12. lipnja 2002.

3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije”.
KLASA: 400-06/02-01 /05
URBROJ: 2182-10-01-02-2
Knin, 09. svibnja 2002.

____________________

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

24
Na temelju članka 27. Statuta Grada Knina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/01), Gradsko vijeće Grada Knina, na 9. sjednici,
od 09. svibnja 2002. godine, d o n o s i

PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v. r.
____________________

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Udruge
“Klub roditelja” Knin za 2001. godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće Udruge
“Klub roditelja” Knin za 2001. godinu.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije”.
KLASA: 400-06/02-01/12
URBROJ: 2182-10-01-02-2
Knin, 09. svibnja 2002.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v. r.
____________________
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Na temelju članka 27. Statuta Grada Knina
(“Službeni vjesnik Šibensko -kninske županije”,
broj 17/01), Gradsko vijeće Grada Knina, na 9.
sjednici, od 09. svibnja 2002. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
KUD-a “Kralj Zvonimir” Knin za 2001. godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće KUD-a
“Kralj Zvonimir” Knin za 2001. godinu.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije”.
KLASA: 400-06/02-01 /29
URBROJ: 2182-10-01-02-1
Knin, 09. svibnja 2002.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

25
Na temelju članka 27. Statuta Grada Knina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/01), Gradsko vijeće Grada Knina, na 9. sjednici,
od 09. svibnja 2002. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Udruge
naseljenih Hrvata Knin za 2001. godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće Udruge
naseljenih Hrvata Knin za 2001. godinu.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.

PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v. r.
____________________

27
Na temelju članka 27. Statuta Grada Knina
(“Službeni vjesnik Šibensko -kninske županije”,
broj 17/01), Gradsko vijeće Grada Knina, na 9.
sjednici, od 09. svibnja 2002. godine, d o n o s i

Srijeda, 12. lipnja 2002.
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Udruge invalida “Sveti Bartolomej” Knin za
2001. godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće Udruge
invalida “Sveti Bartolomej” Knin za 2001. godinu.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije”.
KLASA: 400-06/02-01/21
URBROJ:2182-10-01-02-2
Knin, 09. svibnja 2002.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v. r.
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Na temelju članka 27. Statuta Grada Knina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/01), Gradsko vijeće Grada Knina, na 9. sjednici,
od 09. svibnja 2002. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Karnevalske udruge Grada Knina
za 2001. godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće Karnevalske
udruge Grada Knina za 2001. godinu.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije”.
KLASA: 400-06/02-01 /15
URBROJ: 2182-10-01-02-2
Knin, 09. svibnja 2002.

____________________

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

28
Na temelju članka 27. Statuta Grada Knina
(“Službeni vjesnik Šibensko -kninske županije”,
broj 17/01), Gradsko vijeće Grada Knina, na 9.
sjednici, od 09. svibnja 2002. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Izviđačke
udruge “Viola” Knin za 2001. godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće Izviđačke
udruge “Viola” Knin za 2001. godinu.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije”.
KLASA: 400-06/02-01/30
URBROJ: 2182-10-01-02-1
Knin, 09 svibnja 2002.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v. r.
____________________
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Na temelju članka 27. Statuta Grada Knina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/01), Gradsko vijeće Grada Knina, na 9. sjednici,
od 09. svibnja 2002. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Saveza športova Grada Knina i športskih
klubova za 2001. godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće Saveza
športova Grada Knina i športskih klubova za 2001.
godinu:
a) NK “Dinara” Knin,
b) KK “Novodob” Knin,
c) RK “Knin 95” Knin ,
d) Ženski rukometni klub “Knin” Knin,
e) Taekwondo klub “Knin” Knin ,
f) Karate klub “Knin” Knin ,
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g) Karate klub “Tigar” Knin,
h) Stolnoteniski klub “Knin” Knin,
i) Kuglački klub “Knin” Knin,
j) Boćarski klub “Zrinski” Knin,
k) Šahovski klub “Knin” Knin ,
l) Športsko ribolovno društvo “Krka” Knin,
m) Atletski klub “Sveti Ante” Knin
n) Streljački klub “Zvonimirovi strijelci” Knin,
o) Savez športova Grada Knina,
p) Društvo športske rekreacije “Sport za sve”
Knin,
r) Odbojkaški klub “Mladost 2000.” Knin.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije”.
KLASA: 400-06/02-01/31
URBROJ: 2182-10-01-02-1
Knin, 09. svibnja 2002.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v. r.
____________________

2. GRADSKO POGLAVARSTVO
2
Na temelju članka 5. Pravilnika o jedinstvenim
klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama
stvaralaca i primalaca akata (“Narodne novine”,
broj 49/87 i 33/88) i članka 39. Statuta Grada Knina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/0l), Gradsko poglavarstvo Grada Knina, na 14.
sjednici, od 29. travnja 2002. godine, donosi
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o utvrđivanju brojčanih
oznaka stvaratelja i primatelja akata u
uredskom poslovanju tijela Grada Knina
I. Točka I. Rješenja o utvrđivanju brojčanih
oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom

Srijeda, 12. lipnja 2002.

poslovanju (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 9/97, 2/98, 6/98 i 6/99) mijenja se i
glasi:
1. Utvrđuju se brojčane oznake stvaratelja i
primatelja akata u uredskom poslovanju tijela Grada
Knina :
1. GRADSKO VIJEĆE
2182-10-0l
2. GRADSKO POGLAVARSTVO 2182-10-02
3. GRADONAČELNIK
2182-10-03
4. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
2182-10-04
5. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
2182-10-05
6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 2182-10-06
7. STRUČNA SLUŽBA-TAJNIŠTVO
2182-10-07
II. Utvrđene brojčane oznake obvezatno se
primjenjuju u skladu s Uputstvom za izvršenje
Uredbe o uredskom poslovanju (“Narodne novine”,
broj 49/87 i 38/88).
III. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, primjenjuje se od 1. svibnja 2002. godine
i objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
KLASA: 035-01/02-01/01
URBROJ:2182-10-01-02-3
Knin, 29. travnja 2002.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Vinko Marić, dipl. ing., v. r.
____________________

Srijeda, 12. lipnja 2002.
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III.
GRAD ŠIBENIK
GRADSKO POGLAVARSTVO
22
Na temelju članka 16. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine”, broj 117/01) i članka 44. Statuta
Grada Šibenika (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 18/01), Gradsko
poglavarstvo Grada Šibenika, na 30. sjednici, od
16. svibnja 2002. godine, donosi

U Povjerenstvo Gradskih vrtića Šibenik za
rješavanje po žalbama u provođenju izbora za upis
u Gradske vrtiće Šibenik, kao predstavnici
Gradskog poglavarstva Grada Šibenika, imenuju se:
1. Božidar Baus, prof. i
2. Diana Dulibić Vlahov,dipl.iur.
KLASA: 119-02/02-01 /2
URBROJ: 2182/01-05/1-02-2
Šibenik, 23. svibnja 2002.

RJEŠENJE
o imenovanju člana Stručnog povjerenstva za
pripremu i provedbu nabave
Zelenila d.o.o. Šibenik
Tonko Kalauz, dipl.oec., stručni savjetnik u
Upravnom odjelu za financije Gradske uprave Grada
Šibenika, imenuje se za člana Stručnog povjerenstva
za pripremu i provedbu postupka nabave Zelenila
d.o.o. Šibenik, kao vanjski član - predstavnik Grada
Šibenika.
KLASA: 119-02/02-01 /8
URBROJ: 2182/O1-0l/1-02-1
Šibenik, 16. svibnja 2002.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Milan Arautović, dipl.ing., v. r.
____________________

23
Na temelju članka 44. Statuta Grada Šibenika
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
18/01), a suglasno Odluci Upravnog vijeća
Gradskih vrtića Šibenik - klasa 601-01/02-01/44,
urbroj 2182/01-06-02, od 9. svibnja 2002. godine
(o osnivanju Povjerenstva za rješavanje po
žalbama), Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika,
na 31. sjednici, od 23. svibnja 2002. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Povjerenstva Gradskih
vrtića Šibenik za rješavanje po žalbama
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GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Milan Arnautović, dipl.ing., v. r.
____________________

24
Na temelju članka 4. točka 6. i članka 21. Statuta
Grada Šibenika (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 18/01), Gradsko
poglavarstvo Grada Šibenika, na 27. sjednici, od
29. travnja 2002. godine, donosi
NAPUTAK
o provedbi javne licitacije prilikom prodaje
nekretnina
I. UVODNI DIO
1. Ovim se naputkom preciziraju postupci i
usmjerava rad tijela koje provodi licitaciju, u smislu
članka 16. - 22. Odluke o stjecanju, raspolaganju i
upravljanju s nekretninama (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 10/97 i 6/98 - u
daljem tekstu: Odluka).
II. PROVEDBA LICITACIJE
2. Ponude se otvaraju prije početka licitacije,
suglasno članku 16. Odluke.
3. Prije početka nadmetanja, pored određivanja
i objave minimalnog iznosa svakog povećanja
ponude, u smislu članka 18. Odluke (okvirno 2%
od početnog iznosa kupoprodajne cijene), treba
odrediti i objaviti i maksimalni iznos svakog
povećanja, na način da on iznosi okvirno 5% od
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Srijeda, 12. lipnja 2002.

početnog iznosa kupoprodajne cijene.
Iznimno od stavka 1. ove točke, ako je za
jamčevinu određen iznos viši od 5% od početnog
iznosa kupoprodajne cijene, maksimalni iznos
svakog povećanja može biti i viši od 5% od
početnog iznosa kupoprodajne cijene, ali ne viši od
iznosa koji bi pomnožen s brojem m2 površine
zemljišta bio veći od iznosa jamčevine.
4. Svaki iznos povećanja ponude evidentira se u
zapisniku, na način da se naznači ime, odnosno naziv
kandidata, te iznos njegove ponude.
5. Nakon što se utvrdi iznos najviše ponude i
tko je stekao uvjet za kupoprodaju nekretnine, u
smislu članka 19. Odluke, utvrđuje se i najveći iznos
kojeg je ponudio svaki od preostalih kandidata.
6. U slučaju da kandidat koji je ponudio najvišu
kupoprodajnu cijenu i time stekao uvjet za kupnju
nekretnine, odustane od kupoprodaje, pravo
kupoprodaje stječe sljedeći kandidat, tj. kandidat
čija je ponuda najbliža najvišoj ponudi.
7. Po završetku licitacije bez odlaganja se
sastavlja zapisnik o tom postupku, te se bez
odlaganja dostavlja, odnosno uručuje svim
kandidatima, po mogućnosti istog dana kad je
održana licitacija, uz uputu suglasno članku 21.
Odluke.
8. Po konačnosti postupka licitacije, kandidat
koji je ponudio najvišu cijenu i time stekao pravo
kupnje nekretnine poziva se na zaključenje
kupoprodajnog ugovora, u roku od 8 dana od
prijema poziva za zaključenje ugovora.
Poziv u smislu stavka 1. ove točke dostavlja se
uz dostavnicu.
Ukoliko kandidat iz stavka 1. ove točke ne
pristupi zaključenju ugovora u navedenom roku,
smatrat će se da je odustao od kupnje, te će se na
isti način pozvati sljedeći kandidat na zaključenje
ugovora.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Biskupija
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/01) i članaka 40. Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH
u 2002. godini, Općinsko poglavarstvo Općine
Biskupija, na 9. sjednici, od 07. svibnja 2002.
godine, donosi

III. ZAKLJUČENJE KUPOPRODAJNOG
UGOVORA I PLAĆANJE KUPOPRODAJNE
CIJENE

PLAN
intervencija kod velikih požara otvorenog
prostora na području Općine Biskupija

9. Prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora
u smislu članka 22. Odluke, kao rok plaćanja navodi
se 8 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora,
a pravo na uknjižbu kupac stječe nakon uplate
kupoprodajne cijene.
10. Ukoliko kupac ne plati kupoprodajnu cijenu

u ugovorenom roku, a niti u dodatnom roku od 8
dana od prijema poziva da plati kupoprodajnu
cijenu, smatrat će se da je odustao od ugovora.
U slučaju iz stavka 1. ove točke pravo kupnje
stječu ostali kandidati, shodno točki 6. ovog
naputka.
IV. ZAKLJUČNA ODREDBA
11. Ovaj naputak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 943-06/02-01/1
URBROJ: 2182/01-01/1-02-1
Šibenik, 29. travnja 2002.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Milan Arnautović, dipl.ing., v. r.
____________________

IV.
OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
2

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Planom intervencija kod velikih požara otvorenog
prostora na području Općine Biskupija (u daljem
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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 Biskupija 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, kako slijedi, s tim
da se može odmah po prosudbi na temelju dojave aktivirati 2. stupanj :
STUPANJ
1. stupanj

2. stupanj

UGROŽENOST
- Požari otvorenog prostora
manjih razmjera,
-indeks opasnosti vrlo mali do
mali,
-s intervencijom započinju.
-Ako događaj postojeće snage
nisu u stanju sanirati ili se
prosuđuje da će poprimiti veće
razmjere planina Kozjak,
- Manje šumske površine,
veće površine trave i niskog
raslinja,
-indeks opasnosti mali do
umjeren.

ANGAŽIRANE SNAGE
-Vatrogasna postrojba s područja
grada Knina,
JVP «Knin» 3 vatrogasca.
-Snage iz 1. Stupnja i
-Vatrogasne postrojbe iz susjednih
gradova i općina, te druge ekipe
postrojbi iz 1. Stupnja,
JVP “Knin» 12 vatrogasaca,
DVD «Knin» 7 vatrogasaca,
JVP “Drniš» 3 vatrogasca,
DVD «Drniš» 5 vatrogasaca,
JVP «Šibenik» 3 vatrogasaca,
DVD «Dubravice» 3 vatrogasca,
DVD «Šibenik” 3 vatrogasca,
- Županijsko vatrogasno
zapovjedništvo.
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3. stupanj

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

- Snage iz 2. Stupnja i
- Županijsko vatrogasno
zapovjedništvo,
- Uključivanje dijela vatrogasnih
postrojbi s područja županije i
drugih ekipa postrojbi
angažiranih u 2. Stupnju,
DVD «Drniš” 3 vatrogasca,
DV D «Knin» 3 vatrogasaca,
JVP «Drniš» 10 vatrogasca,
JVP «Šibenik» 3 vatrogasca,
DVD «Vodice» 6 vatrogasaca,
DV D “Zablaće» 5 vatrogasaca,
DVD “Rogoznica” 3 vatrogasca,
DVD «Tisno» 3 vatrogasca,
- Intervencijske postrojbe,
VOLTC Šibenik 6 vatrogasaca,
- Zračne snage Helikopteri za
prijevoz opreme i gašenje,
- Postrojba opće namjene CZ
općine Biskupija,
-NOS OS RH (Hrvatska vojska)
50 vojnika.

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

- Snage iz 3. Stupnja i
- Uključivanje ukupnih vatrogasnih
snaga s područja županije,
DVD “Brodarica” 5 vatrogasaca,
DVD “Pirovac” 5 vatrogasaca,
- Intervencijske postrojbe
- VOLTC Šibenik 7 vatrogasaca,
- NOS OS RH (Hrvatska vojska)
Rezervni 50 vojnika,
- Priprema dodatnih snaga za
ispomoć iz drugih županija
15 vatrogasaca,
-Županijski stožer civilne zaštite,
- Specijalistička vatrogasna
postrojba CZ županije 27
pripadnika,
- Operativno vatrogasno
zapovjedništvo priobalja (Divulje)
i kontinentalnog dijela RH.

- Posebno vrijedne šumske
površine,
- izrazito velike površine
otvorenog prostora,
- više istovremenih događaja

Snage iz 4. Stupnja i
- Vatrogasno zapovjedništvo RH,
- Vatrogasne postrojbe iz ostalog
dijela RH,
- Stožer civilne zaštite RH,
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većeg intenziteta,
- ugroženost naselja i /ili drugih
sadržaja ili objekata,
- indeks opasnosti velik do
vrlo velik.

II. SUDIONICI PROVEDBE PLANA
Članak 4.
Plan provodi jedinica lokalne samouprave
Općine Biskupija, Vatrogasne postrojbe Grada
Knina, JVP «Knin» i DVD «Knin» , javna poduzeća
i 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 Biskupija utvrđena je
Planom intervencija gašenja velikih požara
otvorenog prostora Šibensko-kninske županije i to
Knin, vatrogasni dom JVP «Knin».
IV. NAČIN INTERVENCIJA I PRIMJENE
PLANA
Članak 8.
U gašenju požara otvorenog prostora, koji
prerasta u veliki požar na zahtjev zapovjednika
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- Postrojbe Civilne zaštite iz ostalog
dijela RH,
- Po potrebi, pomoć iz drugih
zemalja,
- Po potrebi, uključuje se i krizni
stožer Vlade RH.

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 Biskupija 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
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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 Šibenskokninske županije”
Klasa: 214-01/02-01-3
Urbroj: 2182/17-01-02-01
Orlić, 07. svibnja 2002.

Srijeda, 12. lipnja 2002.

U članku 4. točki 9. iza riječi domaćica briše se
broj “0,65» i stoji broj “0,75”.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije».
Klasa: 402-09/01-01/02
Ur.broj:2182/02-02/02-01
Primošten, 20. svibnja 2002.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE PRIMOŠTEN

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BISKUPIJA

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

PREDSJEDNIK
Zoran Marić, v. r.
____________________

V.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
6
Na temelju članka 90. stavka 2. i članka 96.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01 i 60/
01), članka 12. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Primošten (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 3/02) i
članka 41. Statuta Općine Primošten (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 19/01),
Općinsko poglavarstvo Općine Primošten, na 8.
sjednici, od 20. svibnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaćama dužnosnika,
službenika i namještenika
Članak 1.
U članku 4. u točki 4. iza riječi referent za
prostorno planiranje briše se broj “0,65” i stoji broj
“1,00”.

____________________

7
Na temelju članka 19. Zakona o trgovini
(“Narodne novine”, broj 11/96,75/99,76/99 i 62/
01) i članka 3. stavka l., članak 4. stavka 1. i 3. i
članak 7. Pravilnika o radnom vremenu
prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
(“Narodne novine”, broj 80/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Primošten, na 8. sjednici, od
20. svibnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o radnom vremenu trgovina
Članak 1.
U članku 2. Odluke o radnom vremenu trgovina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
7/01) u stavku a). «u ljetnom radnom vremenu»
prodavaonice će raditi nedjeljom od 6,30 briše se
«12,00» i treba stajati do 21,00 sat.
Članak 2.
Mjenja se članak 3. i glasi:
“U dane državnih blagdana i neradnih dana koji
padaju od l. svibnja do l. studenoga prodavaonice
rade kao nedjeljom od 6,30 do 21,00 sati.
U dane državnih blagdana i neradnih dana koji
padaju od l. studenoga do 30. travnja prodavaonice
ne rade.
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Iznimno od stavka 2. ovog članka, ukoliko
državni blagdan traje dva dana ,tada prodavaonice
drugog dana blagdana mogu raditi kao nedjeljom”.
Članak 3.
Trgovac je dužan uskladiti radno vrijeme
prodavaonica s ovom odlukom u roku 30 dana od
njenog stupanja na snagu.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
Klasa: 330-03/02-01/02
Ur.broj:2182/02-0l/02-01
Primošten, 20. svibnja 2002.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

VI.
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
8
Na temelju članka 3. i 30. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(«Narodne novine», broj 17/93, 69/97, 33/00, 73/
00 127/00 i 59 /0l) i članka 25. stavak 1. točke 3.
Statuta Općine Promina («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 17/0l ), Općinsko
vijeće Općine Promina, na 9. sjednici , od 04.
svibnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o općinskim porezima
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o porezima Općine Promina (u
daljnjem tekstu: odluka) Općina Promina (u
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daljnjem tekstu: Općina) uvodi poreze te propisuje
stope, visinu i druge odgovarajuće elemente za njihov
obračun i plaćanje.
Općinski porezi su vlastiti izvor prihoda Općine
Promina.
Članak 2.
Općina Promina uvodi sljedeće poreze:
1. prirez poreza na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na neiskorištene poduzetničke
nekretnine,
5. porez na tvrtku i naziv,
6. porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno
zemljište,
7. porez na neizgrađeno građevinsko zemljište i
8. porez na korištenje javnih površina.
II. OPĆINSKI POREZI
1. Prirez poreza na dohodak
Članak 3.
Prirez poreza na dohodak plaćaju obveznici
poreza na dohodak koji imaju prebivalište na
području Općine Promina.
Članak 4.
Prirez poreza na dohodak za obveznike plaćanja
obračunava se po stopi od 5%.
2. Porez na potrošnju
Članak 5.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju
alkoholnih pića (prirodno i specijalno vino, vinjak,
rakija i ostala žestoka pića), pivo i bezalkoholna
pića.
Članak 6.
Obveznik poreza na potrošnju iz članka 5. ove
odluke jest svaka pravna i fizička osoba koja pruža
ugostiteljske usluge.
Članak 7.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna
cijena pića koje se proda. Porez na potrošnju
alkoholnih i bezalkoholnih pića, te piva plaća se
po stopi od 3%.
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Članak 8.
Porez na potrošnju alkoholnih pića, piva i
bezalkoholnih pića obveznik poreza obračunava i
plaća do 15. u mjesecu za prethodni mjesec i na
način propisan u Zakonu o porezu na dodanu
vrijednost.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 9.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke
osobe koji su vlasnici kuća za odmor.
Članak 10.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio
zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene
zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih
strojeva i drugog pribora.
Članak 11.
Porez na kuće za odmor plaća se u visini od
3,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor
godišnje.
Članak 12.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za
odmor koje se ne mogu koristiti (npr. zbog ratnih
razaranja, prirodnih nepogoda i sl.).
4. Porez na neiskorištene poduzetničke
nekretnine
Članak 13.
Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine
plaća se na nekretninu namijenjenu za obavljanje
poduzetničke djelatnosti (proizvodni i drugi
poslovni prostori) koji se ne koriste.
Pod neiskorištenom poduzetničkom nekretninom
iz stavka 1 ovog članka smatraju se nekretnine u
kojima se ne obavlja djelatnost godinu dana.
Članak 14.
Obveznik poreza na neiskorištene poduzetničke
nekretnine je fizička ili pravna osoba, vlasnik
nekretnine.
Članak 15.
Osnova poreza na neiskorištenu poduzetničku
nekretninu je korisna površina nekretnine izražena
u četvornim metrima.
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Članak 16.
Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine
plaća se u visini 10,00 kn/m2 u roku od 15 dana od
dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.
Obveznici poreza na neiskorištenu poduzetničku
nekretninu moraju nadležnom poreznom tijelu
dostaviti podatke o neiskorištenim poduzetničkim
nekretninama do 31.ožujka godine za koju se
utvrđuje porez.
Članak 17.
Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine
ne plaća se na nekretnine koje su povjerene na
privremeno upravljanje općini i nekretnine koje
imaju svojstva kulturnog dobra prema Zakonu o
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
5. Porez
na neobrađeno obradivo
poljoprivredno zemljište
Članak 18.
Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno
zemljište plaćaju vlasnici ili zakupci tog zemljišta
ako zemljište ne obrađuju godinu dana.
Pod neobrađenim obradivim poljoprivrednim
zemljištem iz stavka 1. ovog članka smatra se
zemljište koje se po svojoj veličini, klasi i kulturi
može obrađivati i privesti poljoprivrednoj
proizvodnji, ali ga ne obrađuju vlasnici ili zakupci
tog zemljišta.
Članak 19.
Osnovica za obračun je površina neobrađenog
obradivog poljoprivrednog zemljišta izraženo u
hektarima.
Članak 20.
Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno
zemljište plaća se u visinu kako slijedi:
- na oranice 200,00 kn/ha godišnje,
- na povrtnjake 300,00 kn/ha godišnje,
- na voćnjake 400,00 kn/ha godišnje,
- na vinograde 400,00 kn/ha, godišnje,
- na livade 100,00 kn/ha, godišnje.
Članak 21.
Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno
zemljište ne plaćaju:
- vlasnici zemljišta stariji od 65 godina muškarci
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i 60 godina žene,
- invalidi Domovinskog rata s invaliditetom 50%
i više,
- vlasnici zemljišta koji zbog bolesti uz
predočenje dokaza (liječnički nalaz) nisu u stanju
obrađivati zemljište i
- vlasnici zemljišta čija primanja po članu
domaćinstva u prethodnoj godini ne prelaze visinu
osobnog odbitka (predočenje dokaza za zaposlene
PK 1, umirovljenici potvrdu mirovinskog fonda, za
samostalne djelatnosti dokaz Porezne uprave o
ostvarenom dohotku) a imaju uredno prijavljeno
prebivalište na području Općine Promina.
Članak 22.
Obveznici poreza na neobrađeno obradivo
poljoprivredno zemljište moraju nadležnom
poreznom tijelu dostaviti potvrdu o mjestu, veličini,
klasi i kulturi zemljišta koje se ne obrađuje.
Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti
do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez.
Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno
zemljište plaća se u roku 15 dana od dana dostave
Rješenja o utvrđivanju tog poreza.
6. Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište
Članak 23.
Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište
plaćaju pravne i fizičke osobe koji su vlasnici
neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Pod neizgrađenim građevinskim zemljištem iz
stavka 1. ovog članka smatra se zemljište koje se
nalazi unutar granica građevinskog područja naselja
u kojem se u skladu s prostornim planom mogu
graditi građevine za stambene, poslovne i druge
namjene, a na kojem nije izgrađena nikakva
građevina.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra
se i zemljište na kojem postoji privremena građevina
za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju
kao i zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje
građevine.
Članak 24.
Osnovica poreza na neizgrađeno građevinsko
zemljište je površina nekretnine izražena u četvornim
metrima.
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Članak 25.
Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište
plaća se u visini 1,00 kn/m2 godišnje u roku 15
dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.
Obveznici poreza na neizgrađeno građevinsko
zemljište moraju nadležnom poreznom tijelu
dostaviti podatke o mjestu i veličini neizgrađenog
građevinskog zemljišta do 31. ožujka godine za koju
se utvrđuje porez.
Članak 26.
Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište ne
plaća se na nekretnine koje su povjerene na
privremeno upravljanje Općini.
7. Porez na tvrtku ili naziv
Članak 27.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne
ili fizičke osobe koji su obveznici poreza na dobit
ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje
djelatnosti.
Osobe iz stavka l. ovog članka koje u svome
sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice,
pogone, radionice, prodajna mjesta), obveznici su
poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu, a porez
plaćaju općini ili gradu na čijem se području
poslovna jedinica nalazi.
Članak 28.
Porez na tvrtku ili naziv plaćaju godišnje pravne
ili fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit
ili poreza na dohodak kako slijedi:
1. Pravne osobe s područja industrije, rudarstva
i prometa 1000,00 kuna,
2. Pravne osobe predstavništva inozemnih i
domaćih tvrtki, poslovne banke, osiguravajući
zavodi, zajednice osiguranja, lutrije, kladionice te
vanjskotrgovinske pravne osobe 1.800,00 kuna,
3. Pravne osobe s područja poljoprivrede,
ribarstva i šumarstva 400,00 kuna,
4. Pravne osobe s područja građevinarstva
800,00 kuna,
5. Pravne osobe s područja trgovine,
ugostiteljstva i turizma 1.000,00 kuna,
6. Druge pravne osobe 600,00 kuna,
7. Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu
djelatnost:
- samostalni ugostitelji, trgovine i zabavne radnje
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800,00 kuna ,
- proizvodne i uslužne djelatnosti 200,00 kuna,
- drugi 200,00 kuna,
8. Poduzeća stambene i komunalne djelatnosti
500,00 kuna,
9. Pravne osobe s područja financija i osiguranja
osim HNB i FINA 1.000,00 kuna i
10. Stovarišta i skladišta svih pravnih osoba
1 .000,00 kuna.
Ako je na istom objektu istaknuto više naziva
iste pravne ili fizičke osobe, plaća se samo jedan
spomenuti iznos poreza.
Članak 29.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se unaprijed za
tekuću godinu u roku od 15 dana od dana dostave
rješenja kojim je porez na naziv tvrtke utvrđen.
Ako se tvrtka upiše u Registar i postavi u drugoj
polovini godine, plaća se 50% propisanog poreza
na naziv.
Članak 30.
Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je naziv
tvrtke, promjenu naziva tvrtke i svaku drugu
promjenu što utječe na visinu poreza, prijaviti
nadležnoj službi za financijske poslove u roku od
15 dana od upisa u Registar, odnosno nastale
promjene.
Članak 31.
Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju:
1. Državna tijela, jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, fondovi i pravne osobe
iz područja društvenih djelatnosti,
2. Savez slijepih za vlastite prodavaonice,
3. Prenoćišta planinarskih i drugih društava i
4. Poduzeća za zapošljavanje invalidnih osoba.

Članak 33.
Porez na korištenje javnih površina plaća se po
stopi od 20 % od iznosa zakupnine za tu površinu.
III. PROVEDBENE ODREDBE
Članak 34.
Općina Promina poslove utvrđivanja,
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate
općinskih poreza propisanih ovom odlukom, u
cijelosti prenosi na Poreznu upravu.
Članak 35.
Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu
Općini Promina dostaviti izvješće o utvrđenim i
naplaćenim porezima.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Danom primjene ove odluke prestaje važiti
Odluka o općinskim porezima («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 9/97).
Članak 37.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 410-0l /02-01 /1
UR.BR: 2182/09-02-0l
OKLAJ, 04. svibnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Žarko Duvančić, v. r.

8. Porez na korištenje javnih površina
Članak 32.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju
pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.
Pod javnim površinama smatraju se javne zelene
površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni
odvodni kanali, trgovi, parkovi, dječja igrališta i
javne prometne površine.

Srijeda, 12. lipnja 2002.
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01 i 60/0l) i članka 25. stavka l.
točke l0. Statuta Općine Promina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 17/01),Općinsko
vijeće Općine Promina, na 9. sjednici, od 04. svibnja
2002. godine, donosi
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ODLUKU
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Promina
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se ustrojstvo
Jedinstvenog upravnog odjelala Općine Promina,
njegov djelokrug, način upravljanja i druga pitanja
od značaja za njegov rad.
Članak 2.
U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se
upravni, stručni i ostali poslovi iz samoupravnog
djelokruga Općine sukladno Zakonu, Statutu
Općine Promina, ovoj odluci i ostalim propisima.
Jedinstveni upravni odjel iz stavka l. ovog članka
može obavljati poslove iz djelokruga državne
uprave koji su mu preneseni pod uvjetima utvrđenim
Zakonom, te poslove iz djelokruga drugih jedinica
lokalne samouprave, pod uvjetima utvrđenim
sporazumom ili drugim aktom o uređivanju
međusobnih odnosa.
II. USTROJSTVO I DJELOKRUG
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Članak 3.
Za obavljanje poslova iz članka 2. ove odluke
ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
Članak 4.
U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se
poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine
određeni zakonom i drugim propisima i to posebno
iz područja društvenih, komunalnih i gospodarskih
i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine,
te poslovi iz područja financija i računovodstva.
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne i
administrativne poslove u svezi pripreme sjednica
Općinskog vijeća, daje savjete općinskim tijelima
te obavlja tehničke i pomoćne poslove za općinska
tijela.
Članak 6.
Opis poslova i zadaća Jedinstvenog upravnog
odjela uređuje se pravilnikom o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela.
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III. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM
UPRAVNIM ODJELOM
Članak 7.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja
Pročelnik.
Članak 8.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, na
prijedlog predsjednika Općinskog vijeća u
obavljanju dužnosti općinskoga načelnika imenuje
Općinsko vjeće na neodređeno vrijeme po
posebnom natječajnom postupku, ili na temelju
rješenja o raspoređivanju bez provođenja
natječajnog postupka sukladno odgovarajućim
odredbama Zakona o državnim službenicima i
namještenicima.
Članak 9.
Za rad Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik
odgovara predsjedniku Općinskog vijeća u
obnašanju dužnosti općinskog načelnika i
Općinskom vijeću.
Članak 10.
Radno vrijeme i uredovne dane upravnog odjela
određuje predsjednik Općinskog vijeća u obnašanju
dužnosti općinskog načelnika posebnom odlukom.
IV. SREDSTVA ZA RAD JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
Članak 11.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela
osiguravaju se u općinskom proračunu na temelju
godišnjeg plana rada.
Članak 12.
Plaće i druge naknade dužnosnika i djelatnika u
upravnim tijelima određuju se posebnom odlukom
koju na temelju zakona i drugih propisa donosi
općinsko vijeće.
V. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 13.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje
važiti Odluka o ustrojstvu upravnog odjela Općine
Oklaj (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 6/95).
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Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

Srijeda, 12. lipnja 2002.

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela
I. TEMELJNE ODREDBE

KLASA:023-05/02-0l/1
UR.BR: 2182/09-02-01
Oklaj, 04.svibnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Žarko Duvančić, v. r.
____________________
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Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», broj 33/0l i 60/0l) i članka 25. stavka l.
točke 3. Statuta Općine Promina («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 17/01), Općinsko
vijeće Općine Promina, na 9. sjednici, od 04. svibnja
2002. godine, d o n o s i

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina,
potrebiti broj djelatnika i opis njihovih osnovnih
poslova i zadaća sa stručnim uvjetima za njihovo
obavljanje, način rađa, rukovođenje, ovlasti i
odgovornosti djelatnika u obavljanju poslova i
zadaća, te druga pitanja značajna za rad upravnog
odjela.
Članak 2.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Promina, obavljaju se poslovi utvrđeni zakonom,
Statutom Općine Promina, Odlukom o ustrojstvu
Jedinstvenog upravnog odjela i ovim Pravilnikom.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 3.
U Jedinstvenom upravnom odjelu ima 4
djelatnika koji su raspoređeni kako slijedi:

Red. Naziv radnog mjesta
broj

Broj
izvršitelja

Opis poslova i zadataka

Stručnu uvjeti

1.

Pročelnik odjela

1

Rukovodi odjelom, prati
stanje na području društvenih
komunalnih, gospodarskih i
dr. djelatnosti od važnosti za
razvitak Općine, te u svezi
stim predlaže mjere, izrađuje
izvješće i akte za potrebe
vijeća, daje stručne savjete
načelniku i pomaže mu u
radu, te obavlja i dr. poslove
koji mu se povjere. Također
obavlja poslove pripreme
sjednica vijeća.

VSS pravnog ili
drugog odgovarajućeg
smjera, 5 godina
radnog iskustva,
položen stručnu ispit.

2.

Stručni suradnik za
komunalne poslove

1

Obavlja poslove oko
izdavanja rješenja iz
područja komunalnog
gospodarstva koji mu se

VSS, VŠS, SSS
građevinskog,
ekonomskog,
upravnog ili dr.
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povjere, ispostavlja račune,
prati njihovu naplatu,
poduzima mjere za prisilnu
naplatu kao i sve druge
poslove prema Zakonu o
komunalnom gospodarstvu
koji mu se povjere.

odgovarajućeg smjera,
1 godina radnog
iskustva, položen
stručni ispit.

3.

Samostalni
računovodstvenoknjigovodstveni
referent

1

Obavlja poslove u svezi
izrade proračuna Općine i dr.
akata kojima se osigurava
njegovo korištenje, prati
stanje sredstava i
ostvarenja prihoda
proračuna, obavlja
računovodstvenoknjigovodstvene poslove i
dr. poslove sukladno
zakonu, vodi blagajničko
poslovanje, vrši isplatu
plaća i dr. primanja, te
uplatu računa, izrađuje
statističko izvješće o
bolovanju, evidentira
izvršenje refundacije
bolovanja, po potrebi vrši
prijepis za potrebe
Jedinstvenog upravnog
odjela i načelnika i dr.
poslove koji mu se povjere.

SSS ekonomskog
smjera, 3 godine
radnog iskustva,
položen stručni ispit.

4.

Spremačica

1

Obavlja poslove čišćenja
radnih prostorija i inventara,
poslove čišćenja prostorija u
Dječjem vrtiću Oklaj, kao i
dr. slične poslove koji joj se
povjere.

Završena osnovna
škola.

Članak 4.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik.
Članak 5.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela obavezan je izvješćivati Općinsko vijeće i predsjednika
Općinskog vijeća u obnašanju dužnosti općinskog načelnika o svom radu i stanju u upravnom odjelu.
Njegovu aktivnost usmjerava i usklađuje Vijeće i predsjednik Općinskog Vijeća u obnašanju dužnosti
općinskog načelnika.
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Članak 6.
Odluke o zasnivanju radnog odnosa djelatnika
u Jedinstvenom upravnom odjelu na temelju javnog
natječaja ili oglasa donosi predsjednik Općinskog
vijeća u obnašanju dužnosti općinskog načelnika,
a po pribavljenom mišljenju pročelnika.
Članak 7.
Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela dužni
su kvalitetno i učinkovito obavljati poslove i zadaće
utvrđene ovim Pravilnikom, te se pridržavati uputa
pročelnika i predsjednika Općinskog vijeća u
obnašanju dužnosti općinskog načelnika.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o unutarnjem redu upravnog odjela
Općine Promina («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 7/98).
Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom vjesniku Šibenskokninske županije».
Klasa: 023-05/02-01/1
Ur.broj: 2182109-02-0l
Oklaj, 04. svibnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Žarko Duvančić, v. r.
____________________
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Na temelju članka 90. stavka 2. i članka 96.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01 i 60/
01) i članka 1. točke 3. Statuta Općine Promina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/01), Općinsko vijeće Općine Promina, na 9.
sjednici, od 04. svibnja 2002. godine, donosi

Srijeda, 12. lipnja 2002.

ODLUKU
o plaćama i naknadama dužnosnika,
službenika i namještenika
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se plaće dužnosnika,
službenika i namještenika Općine Promina i druga
prava koja proizlaze iz radnog odnosa.
Članak 2.
Plaće dužnosnika, službenika i namještenika
utvrđuju se na način da se osnovica za obračun plaće
množi s pripadajućim koeficijentom.
Osnovicu za obračun plaće, sukladno stavku 1
ovog članka čini prosječna plaća u Šibenskokninskoj županiji u prethodnoj godini, koju utvrđuje
i objavljuje Državni zavod za statistiku.
II. PLAĆE DUŽNOSNIKA
Članak 3.
Dužnosnicima, koji poslove obavljaju
profesionalno, utvrđuje se pripadajući koeficijent za
obračun plaće:
1. Predsjednik općinskog vijeća .............. 1,80
Plaća dužnosnika koju čini umnožak koeficijenta
i osnovice za izračun plaće, uvećava se za 0,5 % za
svaku navršenu godinu radnog staža.
III. PLAĆE SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA
Članak 4.
Službenicima i namještenicima Jedinstvenog
upravnog odjela utvrđuje se pripadajući koeficijent
za obračun plaća:
1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ......
.................................................................... 1,55
2. Stručni suradnik za prostorno planiranje i
komunalne poslove ....................................... 1,15
3. Samostalni računovodstveno-knjigovodstveni
referent. ........................................................ 1,10
4. Spremačica. ........................................ 0,72
Plaća službenika i namještenika koju čini
umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće
uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu
radnog staža.

Srijeda, 12. lipnja 2002.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

IV. OSTALA MATERIJALNA PRAVA
DUŽNOSNIKA, SLUŽBENIKA
I NAMJEŠTENIKA
Članak 5.
Osnovna plaća dužnosnika s kojima je zasnovan
radni odnos, te službenika i namještenika se
povećava za:
- rad noću.................................40%
- prekovremeni rad...................50%
- rad nedjeljom.........................35%
Ako osoba iz stavka 1. ovog članka radi za
blagdane i neradne dane utvđene zakonom ima
pravo na naknadu plaće i plaću uvećanu za 50%.
Prekovremeni rad određuje predsjednik
Općinskog vijeća u obnašanju dužnosti načelnika
posebnim rješenjem.
Članak 6.
Za korištenje vlastitog automobila u službene
svrhe isplaćuje se naknada troška u visini 30 %
cijene litre benzina (euro-super 95) po prijeđenom
kilometru.
Odobrenje za korištenje osobnog automobila u
službene svrhe daje predsjednik Općinskog vijeća
u obnašanju dužnosti općinskoga načelnika.

Članak 10.
Na sva prava i obveze koje nisu uređene ovom
odlukom primjenjivat će se kolektivni ugovor za
državne službenike i namještenike.
Iznos svih naknada propisanih ovom odlukom
isplaćivat će se zavisno od sredstava za te namjene
osiguranih u Proračunu.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o plaćama naknadama i drugim pravima iz
radnog odnosa dužnosnika i djelatnika u općinskoj
upravi Općine Promina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 7/98).
Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 120-0l/02-01/1
UR.BR: 2182/09-02-1 .
OKLAJ, 04. svibnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA

Članak 7.
Osobe iz članka 5. ove odluke imaju pravo na
naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u
visini cijene prijevoza sredstvom javnog prometa
prema mjesečnoj odnosno pojedinačnoj prijevoznoj
karti.
Članak 8.
Kada je dužnosnik, službenik ili namještenik
upućen na službeno putovanje u zemlji, pripada mu
puna naknada prijevoznih troškova, dnevnice i
naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje.
Za službena putovanja koja traju od 8-12 sati
osobama iz stavka 1. ovog članka pripada naknada
u iznosu od 50 % dnevnice, a za putovanje koje
traje više od 12 sati puni iznos dnevnice.
Članak 9.
Naknada troškova i dnevnica za službena
putovanja u inozemstvo utvrđuje se na način kako
je to regulirano za tijela državne uprave.
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PREDSJEDNIK
Žarko Duvančić, v. r.
____________________
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Na temelju članka 46. Zakona o proračunu
(“Narodne novine”, broj 92/94) i članka 65. i 66.
Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj
117/93, 69/97, 33/99, 73/00, 127/00 i 59/01) i
članka 25. stavak 1. točke 7. Statuta Općine
Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 17/01), Općinsko vijeće Općine
Promina, na 9. sjednici, od 04. svibnja 2002.
godine, d o n o s i
GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Promina za 2001. godinu
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Srijeda, 12. lipnja 2002.

I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Promina za 2001. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:
PLAN
OSTVARENO
INDEX
PRIHODI u iznosu od
1.729.569 kuna
1.472.158 kuna
85
IZDACI u iznosu od
1.729.569 kuna
1.336.728 kuna
77
RAZLIKA
+135.430 kuna
SREDSTVA ZA RASPORED
U PRORAČUN ZA 2002. god.
135.430 kuna
Višak prihoda u iznosu od 135.430 kn iskoristit će se za podmirenje dijela obveza iz 2001.godine.
Članak 2.
Tekuća rezerva Proračuna planirana je u iznosu od 14.000 kn, a izvršena je u iznosu od 8.040 kn.
Stalna pričuva Proračuna planirana je u iznosu od 2.000 kn i izvršena je u iznosu od 2.000 kn.
Članak 3.
Prihodi i izdaci po skupinama utvđuju se u bilanci prihoda i izdataka za 2001.godinu, kako slijedi:
(Bilanca prihoda i izdataka se ne objavljuje).
Članak 4.
Izdaci Proračuna u svoti od 1.336.728 kuna raspoređuje se po sredstvima, korisnicima i potonjim
namjenama u Posebnom dijelu, kako slijedi: (Posebni dio Obračuna se ne objavluje).
Članak 5.
Početno stanje žiro-računa na dan 03.01.2001.god. Izvod br.1 - 224.650,50 kn.
Završno stanje žiro-računa na dan 31.12.2001.god. Izvod br.211 - 226.329,74 kn
Početno stanje blagajne na dan 03.01.2001.god. - 33,97 kn
Završno stanje blagajne na dan 31.12.2001.god. - 1.098,90 kn
Ukupan iznos od 227.428,64 kn sadrži:
- 2.802,00 kn rezerviranja za izdatke iz predhodne god. koji su plaćeni
do 18.siječnja 2002. god., a terete izdatke iz 2001.god.
- 120.000,00 kn rezerviranja za gradnju vodovoda Bogatići
- 44.000,00 kn sredstva stalne pričuve
- 7.940,00 kn rezerviranja za obveze iz 2001.god.
- 52.686,64 kn višak prihoda za raspored u proračun za 2002.god.
Stalna pričuva Proračuna na dan 31.12.2001.god. iznosi 44.000,00 kn
Struktura stalne pričuve:
- 42.000,00 kn prenesena sredstva iz predhodnih godina
- 2.000,00 kn izdvojena sredstva u 2001.god.
Tijekom godine stalna pričuva proračuna se nije koristila u nikakve svrhe.
Stanje nepodmirenih obveza iz Pomoćne knjige ulaznih računa na dan 31.12.2001.god. iznose 8.217,75
kn.
Stanje nerealiziranih potraživanja iz Pomoćne knjige izlaznih računa i drugih evidencija iznose
301.366,19 kn.
Godišnji obračun Proračuna Općine Promina objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

Srijeda, 12. lipnja 2002.
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Klasa:400-06/02-01/3
Urbr:2182109-02-01
Oklaj, 04.svibnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Žarko Duvančić, v. r
____________________
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Na temelju članka 25. stavka 1. točke 3. Statuta
Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 17/01 ) i članka 40.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za RH u 2002. godini,
Općinsko vijeće Općine Promina, na 9. sjednici,
od 04. svibnja 2002. godine, donosi
PLAN
intervencija kod velikih požara otvorenog
prostora na području Općine Promina
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Planom intervencija kod velikih požara otvorenog
prostora na području Općine Promina (u daljnjem
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 Promina u
intervencijama kod velikih požara otvorenog
prostora.
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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 područje 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, odgovori
za stručnu i kvalitetnu uporabu raspoloživih resursa
za gašenje požara;
- Zemaljske snage gasitelja su ukupni ljudski i
materijalno-tehnički resursi koji sudjeluju u gašenju
požara otvorenog prostora djelujući sa zemlje,
uključujući javne vatrogasne postrojbe
(profesionalne i dobrovoljne), postrojbe
dobrovoljnih vatrogasnih društava, intervencijske
postrojbe, postrojbe civilne zaštite, postrojbe
Hrvatske vojske i ostale snage ustrojene od fizičkih
osoba određenog područja i organiziranih ekipa
pravnih osoba (šumarski djelatnici, građevinska
mehanizacija i dr.).
Članak 3.
U slučaju nastanka požara otvorenog prostora,
koji može prerasti u veliki požar, smjernice za
uključivanje tijela i pravnih osoba u aktivnosti
gašenja požara daju se, sukladno tabeli ugroženosti,
kako slijedi, s tim da se može odmah po prosudbi
na temelju dojave aktivirati 2. stupanj :

STUPANJ

UGROŽENOSTI

ANGAŽIRANE SNAGE

1. stupanj

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

Vatrogasna postrojba s područja
grada Drniša,
JVP «Drniš» 3 vatrogasca.
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3. stupanj
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- Ako događaj postojeće snage
nisu u stanju sanirati ili se
prosuđuje da će poprimiti veće
razmjere planina Promina,
- događaj koji prijeti ili je na
prostoru NP Krka,
- manje šumske površine,
- veće površine trave i niskog
raslinja,
- indeks opasnosti mali do
umjeren.

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

- Događaj poprima veće
razmjere,
- vrijedne šumske površine,
- vrlo velike površine trave i
niskog raslinja,

Srijeda, 12. lipnja 2002.

-Snage iz 1. Stupnja i
- Vatrogasne postrojbe iz susjednih
gradova i općina; te druge ekipe
postrojbi iz 1. Stupnja,
JVP «Drniš» 8 vatrogasaca,
DVD «Drniš» 10 vatrogasaca,
JVP «Šibenik» 3 vatrogasca,
JVP «Knin» 3 vatrogasca,
DVD «Knin» 5 vatrogasaca,
DVD «Dubravice» 5 vatrogasaca,
DVD «Šibenik» 6 vatrogasaca,
DVD «Zaton» 6 vatrogasaca,
- 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,
DVD «Drniš» 10 vatrogasaca,
JVP «Šibenik» 6 vatrogasaca,
JVP «Knin» 3 vatrogasaca,
DVD «Vodice» 7 vatrogasac,
DVD «Šibenik» 3 vatrogasaca,
DVD «Zablaće» 5 vatrogasaca,
DVD «Primošten» 5 vatrogasaca,
DVD «Tisno» 6 vatrogasaca,
- Intervencijske postrojbe.,
VOTLC Šibenik 6 vatrogasaca,
- Zračne snage helikopteri za
prijevoz opreme i gašenje,
- Vod opće namjene CZ Općine
Promina 17 pripadnika,
- NOS OS RH (Hrvatska vojska)
50 vojnika.
- Snage iz 3. Stupnja i
-Uključivanje ukupnih vatrogasnih
snaga s područja županije,
DVD «Pirovac» 6 vatrogasaca,
DVD «Rogoznica» 3 vatrogasca,
DVD «Skradin» 5 vatrogasaca.
- Intervencijske postrojbe
VOTLC Šibenik 7 vatrogasaca,
- Zračne snage Kanaderi,
- NOS OS RH (Hrvatska vojska)

Srijeda, 12. lipnja 2002.

4. stupanj

5. stupanj
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- ugroženost objekata i naselja,
- moguće više istovremenih
događaja na širem području
(različitog intenziteta),
- indeks opasnosti umjeren do
velik.

Rezervni 50 vojnika,
- Priprema dodatnih snaga za
ispomoć iz drugih županija
15 vatrogasaca,
- Županijski stožer civilne zaštite,
- Specijalistička vatrogasna
postrojbe CZ županije 27
pripadnika,
- Operativno vatrogasno
zapovjedništvo priobalja (Divulje)
i kontinentalnog dijela RH.

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

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

II. SUDIONICI PROVEDBE PLANA
Članak 4.
Plan provodi jedinica lokalne samouprave,
Općine Promina, Vatrogasne postrojbe Grada
Drniša, JVP «Drniš» i DVD «Drniš», 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 Promina utvrđena je
Planom intervencija gašenja velikih požara
otvorenog prostora županije Šibensko-kninske i to
grad Drniš, vatrogasni dom JVP «Drniš».
IV. NAČIN INTERVENCIJA I PRIMJENE
PLANA
Članak 8.
U gašenju požara otvorenog prostora, koji
prerasta u veliki požar na zahtjev zapovjednika
požarišta, a temeljem prosudbe, nalogom
nadređenog vatrogasnog zapovjednika upućuju se
dodatne vatrogasne snage, prvenstveno s bližeg
područja, utvrđenim redoslijedom u članku 3. ovog
Plana.
Ukoliko raspoložive vatrogasne postrojbe
jedinice lokalne samouprave (grad, općina) nisu
dovoljne za gašenje požara, zapovjednik požarišta
traži dodatnu pomoć od više razine zapovijedanja
preko VOC-a Šibenik.
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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 Promina za 1. i
2. stupanj.
Pravna osoba
METAL-SINT
PP HE JugPogon Miljacka

Strojevi- vozila
1 kombi vozilo
5 kombi vozila

Članak 12.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibenskokninske županije».
Klasa: 214-02/02-01/1
Ur.broj:2182/09-02-01
Oklaj, 04. svibnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Žarko Duvančić, v. r
____________________
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Na temelju članka 27. Zakona o popisima birača
(«Narodne novine», broj 19/92) i članka 65. Statuta
Općine Promina («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 17/01), Općinsko vijeće
Općine Promina, na 9. sjednici, od 04. svibnja 2002.
godina, donosi

Srijeda, 12. lipnja 2002.

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.
Članak 11.
Ovaj Plan je sastavni dio plana intervencija kod
velikih požara otvorenog prostora Šibensko-kninske
županije.

Odgovorna osoba
Stipe Knežević
Kajo Krstulović

Telefon
022/881-811
022/330-215(216)

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Komisije
za popis birača
1. U Komisiju za popis birača na području
Općine Promina imenuju se:
1. Ante Bandalo, član Općinskog vijeća,
za predsjednika,
2. Željko Tošić, za člana,
3. Milan Jurenović, za člana ,
4. Edo Budanko, član Općinskog vijeća,
za zamjenika predsjednika,
5. Mirko Validžić, za zamjenika člana i
6. Bernard Dizdar, za zamjenika člana.
2. Komisija provjerava pravilnost popisa birača,
odlučuje o zahtjevima građana za upis, dopunu ili
ispravak popisa birača koje nije uvažio nadležni
županijski Ured za opću upravu.
3. Kada komisija ustanovi da je popis birača
pravilno sastavljen odmah ga potvrđuje potpisom
predsjednika i članova komisije i pečatom
Općinskog vijeća i vraća nadležnom županijskom
Uredu za opću upravu.

Srijeda, 12. lipnja 2002.
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4. U slučaju utvrđenja nepravilnosti u
sastavljenom popisu birača komisija vraća popis
birača nadležnom Uredu za opću upravu da izvrši
potrebne dopune ili ispravke u roku od 3 dana od
dana njegova primitka.
5. Komisija obavlja i druge poslove u skladu sa
zakonom.
6. Ovo rješenje objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
Klasa: 013-02/02-01 /1
Ur.broj: 2182/09-02-1
Oklaj, 04. svibnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Žarko Duvančić, v. r
____________________
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Na temelju članka 65. Statuta Općine Promina
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
17/01), Općinsko vijeće Općine Promina, na 9.
sjednici, od 04. svibnja 2002. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna za 2001. godinu
Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za revizijuPodručni ured Šibenik, klasa: 041-01/02-01 /08,
od 11. travnja 2002. godine, o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Promina za 2001 .godinu.
Klasa: 041-01 /02-01 /1
Ur.broj:2182/09-02-2
Oklaj, 04. svibnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Žarko Duvančić, v. r
____________________
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VII.
OPĆINA RUŽIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
3
Na temelju članka 8. i 35. točke 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 33/0l i 60/01), Općinsko
vijeće Općine Ružić, na 6. sjednici, od 27. travnja
2002. godine, donosi
STATUT
Općine Ružić
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se statutom uređuje status i ustrojstvo
Općine Ružić (u daljem tekstu: Općina) i to:
a) status, područje i granice,
b) samoupravni djelokrug,
c) obilježja, pečati i Dan Općine,
d) javna priznanja,
e) ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,
f) financiranje i imovina,
g) oblici konzultiranja građana,
h) provođenje referenduma,
i) mjesna samouprava,
j) ustrojstvo i rad javnih službi,
k) oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne,
te područne (regionalne) samouprave i
l) druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava
i obveza.
Članak 2.
Općina je jedinica lokalne samouprave koja se
osniva za više naseljenih mjesta koja predstavljaju
prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu i koja su
povezana zajedničkim interesima stanovništva.
II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE
OPĆINE
Članak 3.
Općina je jedinica lokalne samouprave.
Naziv Općine je: Općina Ružić.
Općina je pravna osoba.
Sjedište Općine: Gradac, 22 322 Ružić.
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Članak 4.
Općina obuhvaća područja naselja: Baljci,
Čavoglave, Gradac, Kljake, Mirlović Polje, Moseć,
Otavice, Ružić i Umljanovići.
Članak 5.
Granice Općine idu rubnim granicama naselja
koja čine područje Općine Ružić, a mogu se
mijenjati na način i po postupku propisanim
zakonom.
III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
Članak 6.
Općina u svom samoupravom djelokrugu obavlja
poslove lokalnog značaja kojima se neposredno
ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili
zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito
poslove koji se odnose na:
a) uređenje naselja i stanovanje,
b) prostorno i urbanističko planiranje,
c) komunalne djelatnosti,
d) brigu o djeci,
e) socijalnu skrb,
f) primarnu zdravstvenu zaštitu,
g) odgoj i osnovno obrazovanje,
h) kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
i) zaštitu potrošača,
j) zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i
k) protupožarnu i civilnu zaštitu.
Članak 7.
Općinsko vijeće može odlučiti da se pojedini
poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine, iz
članka 6. ovog statuta, prenesu na Šibensko-kninsku
županiju, odnosno mjesnu samoupravu.
Općinsko vijeće može tražiti od Šibenskokninske županije da se pojedini poslovi iz njenog
samoupravnog djelokruga povjere Općini, ako
Općina za to osigura dovoljno prihoda za njihovo
obavljanje.
IV. OBILJEŽJA, PEČAT I DAN OPĆINE
Članak 8.
Grb i zastava, kao posebna obilježja Općine,
uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom ustanovit
će svečanu pjesmu Općine kao i način i uvjete njenog
izvođenja.
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Članak 9.
Općina ima pečat.
Jedinstveni upravni odjel Općine ima poseban
pečat.
Izgled, sadržaj i način uporabe pečata iz stavka
1. i 2. ovog članka uredit će se posebnom odlukom.
Članak 10.
Dan Općine Ružić je 08. rujna, blagdan Male
Gospe.
Dan Općine se svečano obilježava.
Za Dan Općine se dodjeljuju nagrade i druga
priznanja.
V. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE
Članak 11.
U povodu dana Općine dodjeljuju se priznanja
Općine, te priređuju druge svečanosti.
Članak 12.
Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i
druga javna priznanja građanima i pravnim osobama
za naročite uspjehe u svim područjima
gospodarskog i društvenog života od značaja za
Općinu.
Nagrada Općine Ružić najviši je oblik javnog
priznanja Općine Ružić za postignute uspjehe na
područjima iz stavka 1. ovog članka.
Članak 13.
Općinsko vijeće može proglasiti počasnim
građaninom Općine Ružić osobe koje su se istakle
naročitim zaslugama za Općinu.
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna
Povelja Općine.
Članak 14.
O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih
priznanja Općine, Općinsko vijeće donosi posebnu
odluku.
VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN
RADA TIJELA OPĆINE
Članak 15.
Tijela Općine jesu:
1. Općinsko vijeće,
2. Općinski načelnik,

Srijeda, 12. lipnja 2002.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

3. Općinsko poglavarstvo i
4. Jedinstveni upravni odjel.
1. Općinsko vijeće
Članak 16.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana
i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u
okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove
u skladu sa zakonom i ovim statutom.
Članak 17.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim
izborom predsjednika, nakon provedenih izbora za
članove Općinskog vijeća.
Članak 18.
Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako
je na sjednici nazočna većina članova Općinskog
vijeća.
O donošenju statuta Općine, proračuna i
godišnjeg obračuna, poslovnika Općinskog vijeća,
izboru i razrješenju općinskog načelnika i članova
Općinskog poglavarstva, kao i o povjerenju
općinskom načelniku i članovima Općinskog
poglavarstva, Općinsko vijeće odlučuje većinom
glasova svih članova.
Članak 19.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se
javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom
pitanju glasuje tajno.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene
odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka
iz njegova djelokruga.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela
iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se poslovnikom
ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.
Članak 20.
Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
saziva se u roku od 30 dana od dana objave izbornih
rezultata.
Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva
čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog
za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u
zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati
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novu konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati
u roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do
izbora predsjednika, predsjeda najstariji član.
Članak 21.
Općinsko vijeće ima 11 članova, odnosno
vijećnika.
Članak 22.
Općinsko vijeće ima predsjednika i
potpredsjednika.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice
Općinskog vijeća, predsjedava sjednicama i
predstavlja to tijelo.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice
po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu
predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev
najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća,
u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 4. ovog članka, sjednicu
će sazvati načelnik, u daljnjem roku od 15 dana.
Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti
potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se
uređuju poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 23.
Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku,
zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i
obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko
vijeće ili predsjednik.
Predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće, na prijedlog
Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog
najmanje jedne trećine svojih članova.
Predsjednik i potpredsjednik svoju dužnost
obavljaju počasno.
Članak 24.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na
redovnim izborima traje četiri godine.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave.
Članak 25.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući
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mandat i nisu opozivi.
Članu Općinskog vijeća, koji je za vrijeme
trajanja mandata prihvatio obnašanje dužnosti koja
se prema odredbama zakona smatra nespojivom,
za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat
miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik
sukladno zakonu. Nastavak obnašanja dužnosti
člana Općinskog vijeća na temelju prestanka
mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku
trajanja mandata.
Članak 26.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno
i za to ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu
troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.
Članak 27.
U okviru svog samoupravnog djelokruga
Općinsko vijeće:
- donosi Statut Općine,
- donosi odluke i druge opće akte kojim se
uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga općine,
- donosi odluke o općinskim porezima i
naknadama, pristojbama i drugim prihodima od
interesa za Općinu,
- donosi proračun i zaključni račun proračuna,
- donosi odluke o izvršenju proračuna, uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja prihodima i
rashodima Općine,
- donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
sukladno zakonu,
- donosi odluku o stjecanju, otuđivanju i
opterećenju Općinske imovine,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog
upravnog odjela,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća, načelnika, zamjenika načelnika
i članove Općinskog poglavarstva, radna tijela
Općinskog vijeća, te imenuje i razrješava druge
djelatnike i predstavnike Vijeća u tijelima i
institucijama određenim zakonom, ovim statutom i
odlukama Općinskog vijeća,
- odlučuje o povjerenju načelniku, pojedinim
članovima Općinskog poglavarstva ili Poglavarstvu
u cjelosti,
- osniva javne ustanove i druga trgovačka društva
za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih
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i drugih djelatnosti od interesa za stanovnike Općine,
- donosi poslovnik o svom radu,
- donosi program rada Općinskog vijeća,
- donosi akt o uspostavljanju suradnje s drugim
jedinicama lokalne samouprave,
- donosi odluke o pristupanju međunarodnim
udrugama lokalnih jedinica drugih država sukladno
zakonu,
- utvrđuje da su nastupile izvanredne okolnosti
radi primjene odgovarajućih mjera, sukladno zakonu
i ovom statutu,
- odlučuje o prihvaćanju pokroviteljstva,
- odlučuje o prijenosu pojedinih poslova
sukladno članku 7. ovog statuta na županiju, odnosno
jedinice mjesne samouprave,
- daje autentično tumačenje Statuta i drugih akata
koje donosi,
- daje suglasnost na Statut ustanova i trgovačkih
društava čiji je osnivač,
- daje suglasnost na izbor ravnatelja ustanova ili
direktora trgovačkih društava čiji je osnivač,
- daje suglasnost na raspored dobiti trgovačkih
društava čiji je osnivač,
- odlučuje o pokriću gubitaka trgovačkih
društava čiji je osnivač,
- donosi odluke o izradi i donošenju dokumenata
prostornog uređenja,
- odlučuje o drugim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općine sukladno zakonu i ovom statutu.
Članak 28.
Općinsko vijeće, može u slučaju izvanrednih
okolnosti, prenijeti obavljanje pojedinih poslova na
Općinsko poglavarstvo izuzev donošenja:
- Statuta Općine,
- proračuna i godišnjeg obračuna Općine,
- odluke o zaduživanju Općine,
- odluke o stjecanju i otuđivanju nekretnina u
vlasništvu Općine ili
- drugih poslova koji su zakonom stavljeni u
isključivu nadležnost Općinskog vijeća.
Nakon prestanka izvanrednih okolnosti,
Općinsko vijeće izjašnjava se o izdavanju
suglasnosti na odluke koje je donijelo Općinsko
poglavarstvo.
Članak 29.
Na zahtjev vijećnika, službe koje obavljaju
poslove za potrebe Općinskog vijeća, dužne su
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vijećniku pružiti izvješća i podatke za obavljanje
njegove dužnosti kao i druge podatke s kojima
raspolažu, a odnose se na pitanja iz djelokruga rada
vijećnika na način i u rokovima utvrđenim
Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 30.
Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća
uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.
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Općinski načelnik ima jednog zamjenika koji se
bira na prijedlog načelnika.
Načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno.
Posebnom odlukom Općinskog vijeća može se
odrediti da načelnik svoju dužnost obavlja počasno.
Zamjenik načelnika svoju dužnost obavlja
počasno.
Posebnom odlukom Općinskog vijeća može se
odrediti da zamjenik načelnika svoju dužnost
obavlja profesionalno.

2. Radna tijela
Članak 31.
Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna
tijela.
Radna tijela Općinskog vijeća razmatraju
prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja
koja su na dnevnom redu i o njima daju svoja
mišljenja.
Radna tijela imaju pravo Općinskom vijeću
predlagati odluke i druge akte.
Članak 32.
Stalna radna tijela Vijeća su:
- Mandatna komisija,
- Odbor za statut, poslovnik i propise i
- Odbor za izbor i imenovanja.
Pored radnih tijela iz stavka 1. ovog članka
Vijeće može osnivati stalna ili privremena radna
tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svog
djelokruga a naročito za područje lokalne
samouprave, gospodarskog razvoja, komunalne
djelatnosti, društvene djelatnosti i socijalne skrbi,
prostornog uređenja i zaštite okoliša, financija i
proračuna, međuopćinske suradnje, poljoprivrede,
šumarstva, vodoprivrede i ribarstva, za predstavke
i pritužbe, za mladež i drugo.
Članak 33.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada
radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Općinskog
vijeća, odnosno posebnom odlukom o osnutku
radnog tijela.
3. Općinski načelnik
Članak 34.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je
izvršne vlasti u Općini.

Članak 35.
Načelnika bira Općinsko vijeće iz reda svojih
članova, u pravilu između nositelja lista stranaka i
nezavisnih lista koje su osvojile mandate u
Općinskom vijeću, na način i po postupku utvrđenim
poslovnikom, u skladu s ovim statutom i zakonom.
Članak 36.
Načelnik je odgovoran središnjim tijelima
državne uprave za obavljanje poslova državne
uprave prenijetih u nadležnost Općine.
Članak 37.
Načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, ima pravo obustaviti od
primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da
je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te
zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana
otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće
to ne učini, načelnik je dužan u roku od 8 dana o
tome obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne
uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada
tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 38.
Načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih
razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti,
zamjenjuje zamjenik, u skladu s ovim statutom.
Načelnik, u skladu s ovim statutom, može
obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga
povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih
poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa
načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog
djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost
načelnika za njihovo obavljanje.
4. Općinsko poglavarstvo
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Članak 39.
Izvršne poslove u Općini obavlja Općinsko
poglavarstvo.
Općinsko poglavarstvo ima predsjednika i četiri
člana.
Načelnik je predsjednik, a njegov zamjenik član
Općinskog poglavarstva.
Članak 40.
Članove Općinskog poglavarstva bira Općinsko
vijeće u pravilu iz reda svojih članova, na prijedlog
predsjednika Općinskog poglavarstva, na vrijeme
od četiri godine.
Članovi Općinskog poglavarstva mogu biti
zaduženi za jedno ili više određenih područja iz
djelokruga Općine.
Članak 41.
Općinsko poglavarstvo:
1. Priprema prijedloge općih akata,
2. Provodi ili osigurava provedbu općih akata
Općinskog vijeća,
3. Usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog
odjela u obavljanju poslova iz njegova
samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad,
4. Upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njenim
prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim
statutom,
5. Obavlja i druge poslove utvrđene ovim
statutom.
Članovi Općinskog poglavarstva nemaju pravo
odlučivati o pitanjima iz stavka 1. točke 4. ovog
članka kad su osobno ili preko članova uže obitelji
zainteresirana strana.
Članak 42.
Općinsko poglavarstvo donosi odluke većinom
glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih
članova.
Odluke kojima raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim
prihodima i rashodima, Općinsko poglavarstvo
odlučuje većinom glasova svih članova.
Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Općinskog
poglavarstva podrobnije se uređuje njegovim
poslovnikom u skladu s ovim statutom i zakonom.
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Članak 43.
Općinsko poglavarstvo je odgovorno
Općinskom vijeću.
Članak 44.
Na prijedlog najmanje jedne trećine članova
Općinskog vijeća može se pokrenuti pitanje
povjerenja načelniku i njegovom zamjeniku,
pojedinom članu Općinskog poglavarstva ili
Općinskom poglavarstvu u cjelini. Glasovanje o
povjerenju Općinskom poglavarstvu može zahtjevati
i njegov predsjednik.
O povjerenju se ne može raspravljati i glasovati
prije nego protekne sedam dana od dana dostave
prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.
Rasprava i glasovanje o povjerenju mora se
provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana
dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.
Članak 45.
Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako je za
nju glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.
Kad Općinsko vijeće izglasa nepovjerenje
načelniku ili Općinskom poglavarstvu u cjelini, ono
mora izabrati novog načelnika u roku od 30 dana
od dana izglasavanja nepovjerenja.
Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja
načelniku i Općinskom poglavarstvu u cjelini nije
određen dan razrješenja i prestanka dužnosti,
načelnik i Općinsko poglavarstvo kojem je iskazano
nepovjerenje smatraju se razriješenim i prestaje im
dužnost izborom novog načelnika.
Odlukom o iskazivanju nepovjerenja načelniku
i članu Općinskog poglavarstva ne prestaje dužnost
člana Općinskog vijeća.
U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom
članu Općinskog poglavarstva Općinsko vijeće
donosi odluku o danu s kojim se razrješuje dužnosti.
Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje,
članovi Općinskog vijeća koji su podnijeli prijedlog
ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka
roka od 6 mjeseci od njegova odbijanja.
5. Jedinstveni upravni odjel
Članak 46.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave
prenesenih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni
upravni odjel.
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Akt u smislu stavka 1. ovog članka donosi
Općinsko vijeće.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja
pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje
Općinsko poglavarstvo.
Članak 47.
Ako na to upućuju razlozi racionalnosti
poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s
drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički
organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog
samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati
zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno
zajednička trgovačka društva i ustanove, suglasno
zakonu.
VII. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE
Članak 48.
Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima
koje obavljaju njegova tijela u skladu sa zakonom.
Prihodi Općine su:
l. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe,
2. prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih
prava Općine,
3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima
udjele ili dionice,
4. prihodi od naknada za koncesije koje daje
Općinsko vijeće,
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje propiše Općinsko vijeće u skladu
sa zakonom,
6. udio u zajedničkim porezima s Republikom
Hrvatskom,
7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske
predviđena u Državnom proračunu i
8. drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 49.
Prihode i rashode Općine planira Općinsko
vijeće godišnjim proračunom.
Ako se godišnji proračun za slijedeću računsku
godinu ne može donijeti prije početka godine za
koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to
najdulje za razdoblje od tri mjeseca.
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Odluku o privremenom financiranju donosi
Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.
Članak 50.
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska
prava koja pripadaju Općini čine njenu imovinu.
Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati
svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.
Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.
VIII.
OBLICI
GRAĐANA

KONZULTIRANJA

Članak 51.
Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo mogu,
prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova
djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti
prethodna mišljenja građana o odnosnim pitanjima.
Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka
obavit će se napose ako je iz nekih razloga
donošenje odgovarajuće odluke posebno značajno
za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u
Općini.
Članak 52.
Konzultiranje u smislu članka 51. ovog statuta
obavlja se anketiranjem građana, organiziranjem
javnih rasprava na zborovima, prikupljanjem
mišljenja vijeća mjesnih odbora i na druge
odgovarajuće načine.
IX. PROVEDBA REFERENDUMA
Članak 53.
Građani mogu neposredno sudjelovati u
odlučivanju o lokalnim poslovima putem
referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa
zakonom i ovom statutu.
Članak 54.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja
o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg
akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog
vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom i ovim statutom.
Referendum, sukladno zakonu i ovom statutu,
raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine
njegovih članova, na prijedlog Općinskog
poglavarstva, na prijedlog polovine mjesnih odbora
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ili na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača
Općine.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
s prebivalištem na području Općine upisani u popis
birača.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je
za Općinsko vijeće.
X. MJESNA SAMOUPRAVA
1. Osnivanje mjesnih odbora
Članak 55.
Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog
i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na
području Općine osnivaju se mjesni odbori.
Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više
međusobno povezanih manjih naselja ili za dio
naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno
razgraničenu cjelinu (dio naselja).
Članak 56.
Odluku o osnivanju, preustroju te osnivanju novih
mjesnih odbora za područje Općine, Općinsko
vijeće, na inicijativu građana, utvrđuje posebnom
odlukom.
Članak 57.
Za preustroj osnovanih mjesnih odbora u smislu
njihovog teritorijalnog preustrojstva, te osnivanja
novog, odnosno novih mjesnih odbora za područje
Općine za koje mjesni odbori nisu osnovani,
inicijativu mogu dati građani i njihove organizacije
i udruženja, zborovi građana, vijeća mjesnih odbora
(za područja gdje su mjesni odbori osnovani), te
Odbor za mjesnu samoupravu Općinskog vijeća (u
daljem tekstu: Odbor za mjesnu samoupravu).
Inicijativa u smislu stavka 1. ovog članka mora
se obrazložiti, podnosi se u pisanom obliku a
upućuje se Odboru za mjesnu samoupravu.
2. Tijela mjesnog odbora - izbor, ovlasti i nadzor
zakonitosti
Članak 58.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora
i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje
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četiri godine.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada
mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik
o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim
statutom.
Članak 59.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja
mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi
vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a
na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe
zakona kojim se uređuje izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora
raspisuje Općinsko vijeće.
Članak 60.
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim
glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od
četiri godine.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora, predstavlja
mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog
odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti
u smislu članka 7. stavak 1. ovog statuta odgovara
načelniku.
Članak 61.
Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o
potrebama i interesima građana te davanja
prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog
značenja, može sazivati mjesne zborove građana.
Mjesni zbor građana saziva se za dio područja
mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.
Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća
mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg
odredi vijeće.
Članak 62.
U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati
odredaba zakona i ovog statuta.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog
odbora obavlja Općinsko poglavarstvo, koje može
raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo
krši ovaj statut, pravila mjesnog odbora ili ne
izvršava povjerene mu poslove.
3. Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora
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Članak 63.
Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program
rada mjesnog odbora, te ga podnosi na potvrdu
zboru, odnosno zborovima građana.
Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se
zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a
donosi se najkasnije do kraja listopada prethodne
godine, za narednu godinu.
Članak 64.
Program rada mjesnog odbora sadrži popis
aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju.
Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog
članka dostavlja se Općinskom poglavarstvu.
4. Osnove pravila mjesnih odbora
Članak 65.
Osnovama pravila mjesnih odbora smatraju se
odredbe članka 58. do 64. ovog statuta.
Pored osnova pravila mjesnih odbora u smislu
stavka 1. ovog članka, kao osnove pravila mjesnih
odbora propisuje se i slijedeće:
a) izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog
odbora ograničava se na najviše dva uzastopna
mandata i
b) predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora
navedene dužnosti obavljaju volonterski - bez
naknade.
5. Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora
Članak 66.
Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu
osiguravanja nužnih sredstava za njihovo poslovanje
(minimalne administrativne i slične troškove), te za
obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva
osiguravaju u proračunu Općine.
Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu
obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori
mogu osiguravati druga sredstva i to:
a) prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih
odbora,
b) dotacije pravnih subjekata i građana i
c) druga sredstva.
6. Obavljanje administrativnih i drugih poslova
za mjesne odbore
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Članak 67.
Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način
administrativnog i financijskog poslovanja za svoje
potrebe, sukladno propisima.
Članak 68.
Općinska uprava osigurava odgovarajuće uvjete
radi pružanja pomoći mjesnim odborima
u
obavljanju administrativnih, računovodstvenih i
drugih odgovarajućih poslova.
Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka
podrazumijeva i obvezu izravnog vođenja
računovodstvenog poslovanja za mjesne odbore,
koji odluče da im to poslovanje obavlja Općinska
uprava.
XI. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI
Članak 69.
Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog
samoupravnog djelokruga, općina može osnovati
trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu,
sukladno zakonu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog
članka djelatnosti iz njihove nadležnosti obavljaju
kao javnu službu.
Članak 70.
Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i
zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u
svom vlasništvu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog
članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o
svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima kako
odluči Općinsko vijeće.
XII. OBLICI SURADNJE S DRUGIM
JEDINICAMA LOKALNE, TE PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 71.
Općina posebno surađuje sa svim jedinicama
lokalne samouprave u sastavu Šibensko-kninske
županije.
Članak 72.
Radi suradnje, u smislu članka 71. ovog statuta,
Općina s drugim općinama može osnivati trgovačka
društva i ustanove u zajedničkom vlasništvu,
zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge
odgovarajuće oblike suradnje.
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Članak 73.
Općina može uspostaviti i posebne prijateljske
odnose s drugim općinama i gradovima u Republici
Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.
O prijateljstvu, u smislu stavka 1. ovog članka,
potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine
potpisuje načelnik, sukladno odluci Općinskog
vijeća.
XIII. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 74.
Ustrojstvo i opći akti Općine uskladit će se s
ovim statutom u roku od 30 dana od njegova stupanja
na snagu.
Članak 75.
Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje vrijediti
Statut Općine Ružić (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 8/46 i 4/01).
Članak 76.
Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od objave
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 012-03/02-01/1
Ur.br.: 2182-08-02-01
Gradac, 27. travnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v. r.
____________________

4
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01 i 60/0l) i članka 12. Statuta
Općine Ružić (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 8/96 i 4/01 ), Općinsko vijeće
Općine Ružić, na 6. sjednici, od 27. travnja 2002.
godine, donosi
POSLOVNlK
Općinskog vijeća Općine Ružić
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I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovim se poslovnikom uređuje unutarnje
ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća Općine
Ružić (u daljnjem tekstu Vijeće), i to:
- postupak konstituiranja vijeća,
- prava i dužnosti vijećnika,
- izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
- izbor i provođenje postupka odgovornosti
Općinskog načelnika, zamjenika načelnika i članova
Općinskog poglavarstva,
- izbor i način rada radnih tijela Vijeća,
- odnos Vijeća, Poglavarstva i načelnika,
- postupak odlučivanja i donošenja akata,
- poslovni red sjednice,
- javnost rada i
- druga pitanja važna za rad Vijeća.
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG
VIJEĆA
Članak 2.
Vijeće je konstituirano na dan kada je sazvano i
sastalo se na prvo zasjedanje, uz uvjet da je sjednici
nazočna većina vijećnika, te kada je nakon
provedene procedure izabran predsjednik
Općinskog vijeća.
Članak 3.
Prvoj sjednici Vijeća predsjedava dobno
najstariji vijećnik kao privremeni predsjednik.
Privremeni predsjednik ima, do izbora predsjednika
Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika u
rukovođenju sjednicom, te prava predlaganja
utvrđena ovim poslovnikom.
Članak 4.
Poslije izbora Mandatne komisije i njenog
izvješća o provedenim izborima, privremeni
predsjednik izgovara prisegu koja glasi:
“Prisežem da ću prava i obveze vijećnika
obavljati savjesno i odgovorno, radi gospodarskog
i socijalnog probitka Općine Ružić i Republike
Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika
pridržavati Ustava, zakona i Statuta općine i da ću
štititi ustavni poredak Republike Hrvatske”.
Poslije izgovorene prisege privremeni
predsjednik poziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik
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nakon što je pozvan ustaje i izgovara riječ
“Prisežem”.
Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege kojeg
predaje predsjedniku nakon završetka sjednice.
Članak 5.
Vijećnik koji nije bio nazočan na prvoj sjednici
i zamjenik vijećnika kada počinje obavljati dužnost
vijećnika izabran na ponovljenim izborima, polažu
prisegu na prvoj sjednici Vijeća na kojoj su nazočni.
Članak 6.
Od dana konstituiranja Vijeća vijećnici, te
zamjenik vijećnika od dana kada je počeo obavljati
dužnost vijećnika, imaju sva prava i dužnosti
određena zakonom, Statutom, ovim poslovnikom i
odlukama Vijeća.
Članak 7.
Vijeće ima predsjednika i jednog
potpredsjednika koji se biraju na konstituirajućoj
sjednici, većinom glasova svih vijećnika.
Prijedlog kandidata za izbor predsjednika i
potpredsjednika Vijeća podnosi privremeni
predsjednik, Odbor za izbor i imenovanja ili
najmanje jedna trećina vijećnika.
Prijedlog kandidata za predsjednika i
potpredsjednika je pojedinačan.
Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja se
glasovanjem posebno za svakog kandidata.
Kada je predloženo više kandidata, Vijeće može
odlučiti da se izbor obavi tajnim glasovanjem.
Članak 8.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika
i potpredsjednika Vijeća prijedlog kandidata ne
dobije potrebnu većinu glasova, ili ako od više
kandidata niti jedan ne dobije potrebnu većinu,
glasovanje se ponavlja prema istom postupku kao
prvo glasovanje.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika
Vijeća bilo više od dva kandidata u ponovljenom
glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koji su
dobili najviše glasova.
U slučaju da u ponovljenom glasovanju niti jedan
kandidat ne dobije većinu glasova svih vijećnika,
izborni postupak se ponavlja.
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Članak 9.
Nakon što je izabran, predsjednik Vijeća
preuzima predsjedavanje Vijećem i daljnjem vođenju
sjednice.
III. IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA I
OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
Članak 10.
Vijeće bira općinskog načelnika i zamjenika
načelnika većinom glasova svih vijećnika, najkasnije
30 dana od dana konstituiranja.
Prijedlog kandidata za načelnika i zamjenika
načelnika podnosi Odbor za izbor i imenovanja ili
najmanje jedna trećina vijećnika.
Prijedlog kandidata za načelnika i zamjenika
načelnika je pojedinačan.
Načelnik i zamjenik načelnika izabiru se
glasovanjem posebno za svakog kandidata.
Kada je predloženo više kandidata Vijeće može
odlučiti da se izbor načelnika i zamjenika načelnika
obavi tajnim glasovanjem.
Članak 11.
Ako prigodom glasovanja za izbor načelnika i
zamjenika načelnika prijedlog ne dobije potrebnu
većinu glasova, odnosno ako od više kandidata niti
jedan ne dobije većinu, glasovanje se ponavlja prema
istom postupku kao i prvo glasovanje.
Ako je za izbor načelnika i zamjenika načelnika
bilo više od dva kandidata u ponovljenom
glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koji su
dobili najviše glasova.
U slučaju da ni u ponovljenom glasovanju niti
jedan kandidat ne dobije većinu glasova svih
vijećnika , izborni se postupak ponavlja.
Članak 12.
Vijeće bira članove Općinskog poglavarstva na
prijedlog Općinskog načelnika, većinom glasova
svih vijećnika.
O prijedlogu za članove poglavarstva glasuje se
javno i pojedinačno.
Članak 13.
Ako prijedlog za članove Općinskog
poglavarstva ne dobije potrebnu većinu, načelnik
će najdalje u roku od 15 dana podnijeti novi
prijedlog ili podnijeti ostavku.

Strana 48 - Broj 8

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Ako načelnik podnese ostavku, Vijeće glasuje o
prihvaćanju ostavke.
Ostavka je usvojena ako je za nju glasovala
većina svih vijećnika.
Članak 14.
Nakon što su izabrani načelnik i članovi
Poglavarstva na sjednici Vijeća daju svečanu
prisegu.
Predsjednik Vijeća izgovara, a članovi
Poglavarstva ponavljaju za njim tekst prisege koji
glasi:
“Prisežem da ću dužnost načelnika (zamjenika
načelnika, člana Poglavarstva) obnašati savjesno i
odgovorno i držati se Ustava, zakona i odluka
Vijeća, te da ću poštovati pravni poredak i zalagati
se za svekoliki napredak Republike Hrvatske i
Općine Ružić”.
Članovi Poglavarstva potpisuju tekst prisege.
IV. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 15.
Dužnost vijećnika je počasna.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu
opozivi.
Članak 16.
Vijećnici imaju prava i dužnosti utvrđena
statutom, ovim poslovnikom, drugim aktima Vijeća
i Zakonom, a osobito:
- prisustvovati sjednicama vijeća i radnih tijela
kojih su članovi,
- raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju
što je na dnevnom redu Vijeća i radnih tijela kojih
su članovi, te o njemu odlučivati,
- predlagati vijeću donošenje odluka i drugih
akata,
- predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz
djelokruga Vijeća,
- postavljati načelniku i Poglavarstvu pitanja što
se odnose na njihov rad ili obavljanje poslova iz
njihova djelokruga,
- tražiti i dobiti podatke od tijela Općine potrebne
za obavljanje dužnosti vijećnika, te s tim u svezi,
koristiti njihove stručne i tehničke usluge,
- sudjelovati u radu sjednica drugih radnih tijela
Vijeća i sudjelovati u njihovu radu bez prava
odlučivanja i
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- biti biran u radna tijela Vijeća i prihvatiti izbor.
Vijećnik može biti biran u najviše tri stalna tijela
Vijeća.
Članak 17.
Vijećnicima se dostavljaju:
- službeno glasilo i
- materijali o kojima će se raspravljati na sjednici
Vijeća ili radnog tijela kojeg je član.
Članak 18.
O prisustvovanju vijećnika na sjednicama Vijeća
i radnih tijela vodi se evidencija.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje
način vođenja evidencije.
Vijećnik, ako je spriječen prisustvovati sjednici
Vijeća ili radnog tijela, o tome izvješćuje pročelnika.
Članak 19.
Vijećnik ima pravo:
- predlagati donošenje odluka i drugih akata iz
djelokruga Vijeća, ako posebnim propisima nije
određeno drugačije,
- podnositi amandmane na prijedloge odluka i
drugih općih akata,
- predlagati osnivanje radnog tijela ili grupe radi
obrade određenog pitanja i priprema akata za
Vijeće,
- pokretati rasprave o potrebi donošenja odluka
ili drugih akata iz djelokruga Vijeća.
Članak 20.
Vijećnik ima pravo od predlagatelja tražiti
obavijesti i uvid u materijale o temama koje su na
dnevnom redu sjednice i druge obavijesti koje su
mu potrebne kao vijećniku.
Objašnjenja u svezi s temom može tražiti i od
predsjednika Vijeća, predsjednika radnog tijela i
pročelnika.
Članak 21.
Vijećnik može postavljati pitanja načelniku i
Poglavarstvu u okviru njihova djelokruga.
Vijećnik može postavljati pitanja i tražiti
obavijesti na sjednici vijeća ili ih uputiti pismeno.
Odgovori na postavljena pitanja i tražene
obavijesti mogu se dati na sjednici Vijeća na kojoj
je to zatraženo, na slijedećoj sjednici Vijeća ili
pismeno, najkasnije u roku od 30 dana.
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Članak 22.
Odgovor na pitanje vijećnika daje nadležno tijelo
u čiji djelokrug spada predmet naznačen u pitanju.
Ako vijećnik nije zadovoljan odgovorom, može
tražiti daljnja pojašnjenja ili predložiti raspravu u
Vijeću.
Članak 23.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova i
izgubljenu zaradu nastalu u vezi s radom u Vijeću, u
visini i na način određen posebnom odlukom vijeća.
Članak 24.
Vijećnik se u obavljanju privatnih poslova,
gospodarskih i drugih poduzetnosti za sebe ili
svojeg poslodavca ne smije koristiti položajem
vijećnika i naglašavati funkciju.
Članak 25.
Vijećnik ima iskaznicu.
O izdavanju iskaznice vijećniku vodi se
evidencija o kojoj brine pročelnik.
Pročelnik će odrediti oblik i sadržaj iskaznice.
Vijećnik ne smije zloupotrijebiti iskaznicu.
Članak 26.
Vijećnici mogu osnovati klub vijećnika prema
stranačkoj pripadnosti, te klub nezavisnih članova.
Klub mogu osnovati najmanje tri vijećnika
Klubovi su o svom osnivanju obvezni obavijestiti
Vijeće i pročelnika, te priložiti popis članova.
Pročelnik će osigurati klubovima prostorne i
tehničke uvjete za rad.
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- surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne samouprave,
- brine o provođenju načela javnosti rada vijeća,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i
ovim poslovnikom.
Članak 28.
Predsjednika, kad je spriječen ili odsutan
zamjenjuje potpredsjednik.
Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Vijeća,
potpredsjednik ima sva prava i dužnosti
predsjednika.
Predsjednik Vijeća može potpredsjedniku
povjeriti određene poslove iz svog djelokruga.
Članak 29.
Posebnom će odlukom Vijeće odlučiti da li je
funkcija predsjednika i potpredsjednika počasna ili
profesionalna. Predsjednik i potpredsjednik Vijeća
imaju pravo na naknadu troškova i izgubljene zarade
prema posebnoj odluci, ako dužnost obavljaju
počasno.
Članak 30.
Pročelnik pomaže predsjedniku Vijeća
pripremati sjednice Vijeća, sudjeluje na sjednicama
i upozorava predsjednika i Vijeće na kršenje
zakonitosti, te obavlja druge poslove određene
Statutom i ovim poslovnikom.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
priprema prijedlog za osiguravanje sredstava za rad
Vijeća i odgovoran je za obavljanje drugih pravnih
i administrativnih poslova Vijeća, te se brine o
poslovima oko objave općih akata Vijeća.

V. USTROJSTVO VIJEĆA
Predsjednik i potpredsjednik
Članak 27.
Predsjednik Vijeća zastupa Vijeće i predsjedava
sjednicama.
U obavljanju poslova i zadaća iz stavka 1. ovog
članka predsjednik Vijeća:
- saziva sjednice,
- predlaže dnevni red,
- predsjeda sjednicama,
- brine o primjeni poslovničkog reda na sjednici,
- potpisuje akte Vijeća,
- usklađuje rad Vijeća i radnih tijela,

Radna tijela
Članak 31.
Vijeće ima stalna i povremena radna tijela
predviđena Statutom.
Članak 32.
Radna tijela imaju predsjednika, potpredsjednika
i određeni broj članova. Članovi radnih tijela biraju
se, u pravilu, iz redova vijećnika.
U radna tijela mogu se imenovati i pojedini
znanstveni, stručni i drugi javni djelatnici, te druge
osobe koje mogu pridonijeti radu radnog tijela.
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Predsjednika i članove radnog tijela bira Vijeće
na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili
najmanje jedne četvrtine vijećnika.
Sastav radnih tijela, u pravilu, odgovara
stranačkoj strukturi Vijeća.
Članak 33.
Predsjednik i članovi radnog tijela biraju se za
mandatno razdoblje vijećnika, ako odlukom o
osnivanju nije određeno drugačije.
Predsjednici i članovi radnih tijela mogu biti
razriješeni i prije isteka vremena na koje su
imenovani zbog prestanka mandata vijećnika,
spriječenosti i osobnih razloga.
Članak 34.
Radna tijela rade na sjednicama. O radu sjednica
vodi se zapisnik.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu,
predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi
sjednicom, te potpisuje zaključke što ih radno tijelo
donosi.
Radno tijelo može održati sjednicu ako je
nazočna većina članova, a odlučuje javnim
glasovanjem većinom nazočnih članova.
Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili
odsutan, zamjenjuje ga član radnog tijela kojeg
odredi većina nazočnih članova.
Članak 35.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog
tijela prema svojoj ocjeni , a dužan ju je sazvati u
roku od 8 dana nakon što to zatraži većina članova
radnog tijela, predsjednik Vijeća ili Vijeće.
Ako sjednicu ne sazove predsjednik radnog tijela
u roku iz stavka 1. ovog članka, sjednicu će sazvati
predsjednik Vijeća
Članak 36.
Radna tijela mogu osnovati radne grupe za
proučavanje pojedinog pitanja, stručno sastavljanje
izvješća ili izrade nacrta odluke ili drugih akata.
Radna tijela mogu tražiti potrebne podatke i
dokumentaciju od tijela Općine radi izvršenja
poslova i zadataka iz svog djelokruga.
Članak 37.
Radna tijela podnose Vijeću izvješće o svom
radu.
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Članak 38.
Na rad radnih tijela analogno se primjenjuju
odredbe ovog Poslovnika, ako radna tijela ne
donesu Poslovnike o svom radu.
VI. ODNOS VIJEĆA, POGLAVARSTVA I
NAČELNIKA
Članak 39.
Predsjednik Vijeća izvješćuje Poglavarstvo o
zakazanoj sjednici Vijeća.
Poglavarstvo određuje svog predstavnika za
sjednicu Vijeća kao izvjestitelja o prijedlogu odluke
ili drugog akta kojih je predlagatelj.
Članak 40.
Članovi Poglavarstva nazočni su sjednicama
Vijeća.
Predstavnik Poglavarstva sudjeluje na
sjednicama Vijeća i radnih tijela u raspravama o
prijedlozima koje podnosi Poglavarstvo, iznosi i
obrazlaže prijedloge i stajališta Poglavarstva,
stručna objašnjenja, te se izjašnjava o podnesenim
amandmanima ako ga je za to ovlastilo
Poglavarstvo.
Kada poglavarstvo nije predlagatelj, daje svoje
mišljenje i stajalište o prijedlogu predlagatelja
Vijeću.
Članak 41.
Ako Vijeće, odnosno radno tijelo ocijeni da je
za raspravu o nekom pitanju neophodno mišljenje
Poglavarstva, a njegova predstavnika nema na
sjednici, niti je ono dostavilo svoje mišljenje, Vijeće
može odgoditi raspravu o tom prijedlogu.
Članak 42.
Poglavarstvo za svoj rad odgovara Vijeću.
Poglavarstvo podnosi Vijeću izvješće o svom
radu najmanje jednom godišnje, te po posebnom
zahtjevu Vijeća.
Članak 43.
Načelnik ima pravo na sjednici Vijeća i radnih
tijela iznositi svoja mišljenja o svakom prijedlogu
što je na dnevnom redu sjednice.
U raspravi o prijedlogu općeg akta načelnik ima
pravo na sjednici uvijek dobiti riječ kada to zatraži
radi rasprave o pitanjima ustavnosti i zakonitosti
predloženog akta.
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Načelnik je za svoj rad odgovoran Vijeću.
VII. AKTI VIJEĆA
Članak 44.
Vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke,
programe rada, godišnji proračun, zaključni račun,
deklaracije, rezolucije, preporuke i zaključke, te
daje izvorna tumačenja odluka.
Vijeće donosi i pojedinačne akte, zaključke i
rješenja, u slučajevima određenim zakonom i drugim
propisima kada izvršava pojedinačna prava i obveze
iz svog djelokruga.
Članak 45.
Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog
djelokruga Općine koji su od općeg značenja za
građane, pravne osobe i druge pravne subjekte, te
propisuju njihova prava i dužnosti, odnosno uređuju
pitanja od interesa za Općinu.
Programom rada utvrđuju se godišnji ili
višegodišnji sadržaj i dinamika rada, te nositelji,
izvršitelji i vrijeme izvršenja zadatka.
Deklaracijom se izražava opće stajalište Vijeća
o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine.
Rezolucijom se ukazuje na stanje i probleme u
određenom području samouprave te mjere koje treba
provesti.
Preporukom se ukazuje na podnesene predstavke
i pritužbe o radu tijela Općine iz samoupravnog
djelokruga i upućuje na njihovo rješavanje.
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju
mišljenja, prihvaćaju izvješća i rješavaju druga
pitanja iz djelokruga vijeća za koje nije predviđeno
donošenje akata.
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se prije podnošenja prijedloga odluke u radnim
tijelima, odnosno drugim tijelima Vijeća, provede
prethodna rasprava na osnovi prikaza stanja u
pojedinim područjima o potrebi donošenja odluke
i osnovnim pitanjima koja bi trebalo urediti odlukom.
Prethodna rasprava može se provesti na sjednici
Vijeća.
Nakon provedene prethodne rasprave podnosi
se izvješće Vijeću o rezultatima provođenja
prethodne rasprave i prijedlog odluke ako se u
prethodnoj raspravi ocijeni da je potrebno njeno
donošenje.
Predlagatelj je dužan razmotriti mišljenja i
stajališta iz prethodne rasprave, te obrazložit ona
koja nije mogao usvojiti.

VIII. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKA
I DRUGIH AKATA

Članak 48.
Prijedlog odluke sadrži tekst prijedloga odluke
i obrazloženje.
Tekst prijedloga odluke podnosi se u obliku u
kojem se predlaže njeno donošenje.
Obrazloženje sadrži:
- pravni temelj za donošenje odluke,
- ocjenu stanja, osnovna pitanja koja se trebaju
urediti i svrhu koja se želi postići uređivanjem
odnosa na predložen način,
- ocjenu sredstava potrebnih za provođenje
odluke i način kako će se osigurati i
- obrazloženje odredbi prijedloga odluke.
Uz prijedlog odluke može se priložiti i
odgovarajuća dokumentacija.
Uz prijedlog odluke prilaže se mišljenje tijela
ovlaštenog za poslove financija ako provođenje
odluke stvara financijske ili materijalne obveze za
općinu, mišljenje radnog tijela na čiji se djelokrug
prijedlog odluke odnosi, te tekst odredaba odluke
koje se mijenjaju ili dopunjuju ako se predlaže
izmjena ili dopuna odluke.

Članak 46.
Postupak donošenja odluka pokreće se
podnošenjem prijedloga odluke.
Pravo podnošenja prijedloga odluke ima svaki
vijećnik, radno tijelo, Poglavarstvo i načelnik, ako
Statutom nije određeno da prijedloge pojedinačnih
odluka mogu podnijeti samo određeni predlagatelji.

Članak 49.
Prijedlog odluke podnosi se predsjedniku
Vijeća.
Predlagatelj odluke obvezan je obavijestiti
predsjednika Vijeća tko će na radnim tijelima davati
objašnjenja i obrazloženja u ime predlagatelja, te
tko će biti izvjestitelj predlagatelja na sjednici Vijeća.

Članak 47.
Vijeće može posebnim zaključkom odrediti da

Članak 50.
Predsjednik Vijeća dužan je bez odgađanja,
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prijedlog odluke uputiti predsjedniku nadležnog
radnog tijela i Poglavarstvu, ako ono nije
predlagatelj, na razmatranje i davanje mišljenja.
Predsjednik Vijeća dužan je prijedlog odluke
staviti na sjednicu Vijeća najkasnije u roku od dva
mjeseca od dana podnošenja prijedloga.
Članak 51.
Ako prijedlog odluke nije podnesen u skladu s
ovim poslovnikom, predsjednik Vijeća zatražit će
od predlagatelja da u roku petnaest dana, prijedlog
odluke uskladi s Poslovnikom.
Ako predlagatelj ne uskladi prijedlog odluke u
roku, smatrat će se da prijedlog odluke nije ni
podnesen.
Članak 52.
Na javnu raspravu upućuju se prijedlozi odluka
kada je to utvrđeno zakonom. Prijedlog odluke
upućuje na javnu raspravu Poglavarstvo, ako
zakonom nije određeno drugačije.
Javna rasprava održava se po naseljima.
Vijeće može odlučiti da na javnu raspravu uputi
prijedlog odluke .prije donošenja, ako ocijeni da
se odlukom uređuju odnosi za koje su građani
životno zainteresirani. U tom slučaju Vijeće
određuje i radno tijelo za praćenje javne rasprave.
Članak 53.
Javna rasprava održava se u roku koji ne može
biti kraći od 15 dana ni duži od 60 dana. Za vrijeme
održavanja javne rasprave građanima se mora
omogućiti upoznavanje s prijedlozima odluke.
Poglavarstvo ili radno tijelo Vijeća dužno je
razmotriti prijedloge, mišljenja i primjedbe s javne
rasprave prije utvrđivanja konačnog prijedloga
odluke, o čemu podnosi izvješće Vijeću.
Članak 54.
Prije rasprave o prijedlogu odluke na sjednici
Vijeća, prijedlog odluke razmatraju nadležna radna
tijela.
Radna tijela daju primjedbe, prijedloge i
mišljenja na prijedlog odluke, a mogu dati i
amandmane.
Ako o prijedlogu odluke raspravlja više radnih
tijela, svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja
dostavljaju nadležnom radnom tijelu koje ih razmatra
zajedno s prijedlogom odluke.
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Članak 55.
Nadležna radna tijela, nakon razmatranja
prijedloga odluke, podnose izvješće koje upućuju
predsjedniku Vijeća i određuju izvjestitelja na
sjednici Vijeća.
U izvješćima nadležnog radnog tijela sadržana
su i njegova stajališta o mišljenjima, prijedlozima i
primjedbama drugih radnih tijela koja su raspravljala
o prijedlogu odluke.
Članak 56.
Rasprava o prijedlogu odluke na sjednici
obuhvaća izlaganje predlagatelja i izvjestitelja
radnog tijela, raspravu o prijedlogu i podnesenim
amandmanima, te donošenje odluke.
Predlagatelj ukratko izlaže prijedlog odluke.
Izvjestitelj nadležnog radnog tijela, prema
potrebi, izlaže usmeno izvješće svog tijela.
Predstavnici odgovarajućih radnih tijela, prema
potrebi podnose usmena izvješća o rezultatima
prethodne ili javne rasprave ako su one provedene.
Članak 57.
U tijeku rasprave predlagatelj ima pravo tražiti
riječ radi davanja objašnjenja, iznošenja mišljenja i
izjašnjavanja o prijedlozima i podnesenim
amandmanima.
U tijeku rasprave imaju pravo tražiti riječ
načelnik, predstavnik Poglavarstva, te izvjestitelji
nadležnog radnog tijela.
Članak 58.
Prijedlog da se izmjeni ili dopuni prijedlog
odluke podnosi se u obliku amandmana uz
obrazloženje.
Pravo predlaganja amandmana imaju i
predlagatelji akata.
Članak 59.
Amandman se pismeno upućuje predsjedniku
Vijeća, najkasnije dan prije sjednice Vijeća.
Podnesene amandmane predsjednik Vijeća
upućuje predlagatelju odluke i Poglavarstvu, ako
ono nije predlagatelj, nadležnom radnom tijelu i
Odboru za statut i poslovnik.
Članak 60.
Amandman može podnijeti klub vijećnika i na
sjednici u tijeku rasprave o prijedlogu odluke. I taj
se amandman podnosi pismeno uz obrazloženje.
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Predlagatelj odluke i Poglavarstvo mogu
podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.
To pravo ima i vijećnik ako mu je prijedlog
odluke dostavljen u vremenu kraćem od tri dana.
Članak 61.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i
Poglavarstvo, ako nije predlagatelj.
O amandmanima se glasuje prema redosljedu
članaka prijedloga odluke na koje se odnose.
Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje
sastavni dio prijedloga odluke.
Amandman koji je podnesen u skladu s ovim
poslovnikom, a prihvatio ga je odnosno podnio
predlagatelj odluke, postaje sastavni dio prijedloga
odluke.
Članak 62.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih
vijećnika.
Statut, Poslovnik i druge odluke određene
zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom donose se
većinom glasova svih vijećnika.
Članak 63.
Iznimno, odluka se može donijeti po hitnom
postupku ako je to nužno radi spriječavanja ili
uklanjanja štete, odnosno ako bi nedonošenje takve
odluke u određenom roku imalo štetne posljedice
ili ako to zahtjevaju drugi opravdani razlozi.
U hitnom se postupku rokovi iz ovog Poslovnika,
za pojedine radnje redovitog postupka mogu
skratiti, odnosno pojedine se radnje redovitog
postupka mogu izostaviti.
Predlagatelj je dužan obrazložiti hitnost
postupka.
Članak 64.
O donošenju odluke po hitnom postupku
odlučuje se na sjednici Vijeća.
U hitnom se postupku amandmani mogu
podnositi do zaključenja rasprave.
Članak 65.
Ovlašteni predlagatelji mogu tražiti davanje
izvornog tumačenja odluke.
Inicijativu za davanje izvornog tumačenja odluke
mogu dati građani i pravne osobe.
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Opravdanost davanja izvornog tumačenja
ocjenjuje Odbor za statut i poslovnik koji predlaže
tekst izvornog tumačenja.
Članak 66.
Na donošenje drugih općih akata odgovarajuće
se, ovisno o prirodi akta, primjenjuju odredbe ovog
poslovnika koje uređuju postupak donošenja
odluke.
Članak 67.
Odluke i drugi opći akti objavljuju se u
službenom glasilu.
Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu osmog
dana nakon objave.
Odluke i drugi opći akti mogu stupiti na snagu i
danom donošenja, što će se utvrditi samim aktom.
Odluke i drugi opći akti ne mogu imati povratno
djelovanje.
IX. POSLOVNI RED NA SJEDNICI
Članak 68.
Sjednice Vijeća saziva predsjednik Vijeća na
osnovi programa rada Vijeća na zahtjev
Poglavarstva, načelnika ili jedne četvrtine vijećnika,
te kad sam to ocijeni potrebnim.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Vijeća
sukladno stavku 1. ovog članka, sjednicu Vijeća će
sazvati načelnik, u daljnjem roku od 15 dana.
Sjednica Vijeća mora se sazvati barem jedanput
u tri mjeseca.
Članak 69.
Sjednica Vijeća saziva se pismenim putem, a u
iznimno hitnim slučajevima i na drugi način.
Uz poziv za sjednicu vijećnicima se dostavlja
prijedlog dnevnog reda s materijalima o kojima će
se voditi rasprava, najkasnije pet dana prije
održavanja sjednice.
Članak 70.
Dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik
Vijeća.
Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog dnevnog
reda sve predmete što su ih podnijeli ovlašteni
predlagatelji, na način utvrđen ovim poslovnikom.
Vijeće može na sjednici mijenjati prijedlog
dnevnog reda, tako da se iz predloženog dnevnog
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reda pojedini predmeti izostave ili dopune novim
predmetima.
Ako predsjednik Vijeća u prijedlog dnevnog
reda ne unese predmet što ga predloži ovlašteni
predlagatelj, na način utvrđen ovim poslovnikom, a
predlagatelj ostaje pri svom prijedlogu, o unošenju
prijedloga u dnevni red odlučuje se na sjednici bez
rasprave, ako je materijal dostavljen vijećnicima
najkasnije prije odlučivanja o dnevnom redu.
Članak 71.
Ako izmjena i dopuna dnevnog reda uključuje
unošenje u dnevni red novog prijedloga za
odlučivanje, za koji predlagatelj traži hitnost, Vijeće
će odlučiti je li hitnost opravdana.
Ako Vijeće prihvati hitnost postupka prijedlog
se uvrštava u prijedlog dnevnog reda.
Ako hitnost postupka nije prihvaćena, prijedlog
će razmotriti Vijeće po redovnom postupku.
Članak 72.
Prigodom utvrđivanja dnevnog reda najprije se
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini
predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni
pojedinim predmetom, a nakon toga predsjednik
Vijeća daje na prihvaćanje dnevni red u cjelini.
Članak 73.
Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća,
a ako je on odsutan ili spriječen, potpredsjednik
koji ga zamjenjuje.
Članak 74.
Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego
što zatraži i dobije riječ od predsjednika Vijeća.
Prijave za govor primaju se kad se otvori
rasprava, te u tijeku rasprave sve do njezina
zaključivanja, a u raspravu se vijećnici uključuju po
redosljedu prijave.
Iznimno od stavka 2. ovog članka vijećnici mogu
sudjelovati u raspravi van redoslijeda prijava ako
imaju repliku na prethodnog govornika. Replika
može trajati najduže 3 minute.
Članak 75.
Predsjednik Vijeća brine o održavanju reda na
sjednici.
Održavajući red na sjednici predsjednik brine
da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom
govoru .
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Govornika može opomenuti da narušava red ili
prekinuti u govoru samo predsjednik.
Članak 76.
Za povredu reda na sjednici predsjednik Vijeća
može člana opomenuti ili mu oduzeti riječ.
Ako predsjednik ne može održati red na sjednici
ovim mjerama, odredit će prekid sjednice.
Članak 77.
Vijeće može raspravljati ako je sjednici nazočna
većina vijećnika, ako zakonom, Statutom i ovim
poslovnikom nije drugačije određeno.
Kad predsjednik Vijeća utvrdi da postoji
nazočnost potrebnog broja vijećnika otvara
sjednicu.
Ako predsjednik na početku sjednice utvrdi da
nije nazočan potreban broj vijećnika, odgađa
sjednicu za određeni sat istoga dana ili za drugi
određeni dan i sat.
Sjednicu će predsjednik prekinuti i odgoditi i
ukoliko za njena trajanja utvrdi da nije nazočan
potreban broj vijećnika.
O odgodi sjednice za drugi dan i sat pismeno se
obavješćuju samo odsutni vijećnici.
Članak 78.
Nazočnost vijećnika utvrđuje se brojanjem,
prozivanjem ili na drugi način:
- na početku sjednice,
- u tijeku sjednice ako predsjednik ocijeni da
nije nazočan potreban broj vijećnika za valjanost
održavanja sjednice i odlučivanja ili
- na zahtjev najmanje tri vijećnika.
Administrativno-tehničke poslove glede
utvrđivanja nazočnosti vijećnika na sjednici obavlja
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 79.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda, vijećnici mogu
postavljati pitanja, tražiti obavijest i davati
prijedloge, neovisno o točkama dnevnog reda, uz
naznaku kome ih upućuju.
Vijećnik može u vremenu od dvije minute usmeno
postaviti jedno pitanje.
Pitanja se postavljaju u tijeku jednog sata.
Odgovor na postavljena pitanja ili traženu
obavijest daje se, u pravilu, na istoj sjednici. Ako
se odgovor ili tražena obavijest ne može dati na
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istoj sjednici, dat će se na slijedećoj sjednici ili
uputiti pismeno.
Članak 80.
Kada se zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih
uzroka rasprava ne može završiti, Vijeće može
prekinuti sjednicu i zakazati nastavak za određeni
dan i sat, o čemu se pismeno obavješćuju samo
odsutni vijećnici.
Članak 81.
Prva točku dnevnog reda sjednice Vijeća je
verifikacija zapisnika s prethodne sjednice.
Vijećnik ima pravo iznijeti primjedbe na
zapisnik.
O utemeljenosti primjedaba na zapisnik odlučuje
se bez rasprave.
Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se
unijeti odgovarajuće izmjene.
Članak 82.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda započinje
rasprava o pojedinim predmetima redoslijedom
utvrđenim u dnevnom redu.
U tijeku sjednice može se izmijeniti redoslijed
razmatranja pojedinih pitanja, o čemu se odlučuje
bez rasprave.
Članak 83.
Na početku rasprave o svakom predmetu
predlagatelj, u pravilu, daje usmeno obrazloženje
prijedloga.
Kada predlagatelj predmet obrazloži, mogu i
izvjestitelji radnih tijela, ako je potrebno, iznijeti
stavove radnih tijela.
Članak 84.
Predlagatelj može svoj prijedlog povući dok o
njemu još nije odlučeno.
O povučenom prijedlogu prestaje rasprava.
Povučeni prijedlog ne može se ponovno podnijeti
na istoj sjednici.
Članak 85.
Vijećnik koji želi govoriti o povredi ovog
poslovnika ili utvrđenog dnevnog reda ima pravo
govoriti odmah kada to zatraži.
Predsjednik je nakon iznesenog prigovora dužan
dati objašnjenje.
Ako vijećnik nije zadovoljan objašnjenjem, o
prigovoru se odlučuje bez rasprave.
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Članak 86.
Vijeće o svakom predmetu na dnevnom redu
odlučuje nakon rasprave, osim ako je ovim
poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.
Ako pitanje o kojem se raspravlja ne zahtjeva
donošenje akata, ili ako Vijeće ne želi o tom pitanju
odlučivati, završava raspravu i prelazi na slijedeću
točku dnevnog reda.
Ako Vijeće o pitanju o kojem je raspravljalo nije
dovršilo raspravu, ili ne želi odlučivati na istoj
sjednici, rasprava o tom pitanju odgađa se za jednu
od slijedećih sjednica.
Vijeće može u tijeku rasprave, odlučiti o tome
da pojedini predmet vrati predlagatelju, odnosno
odgovarajućem radnom tijelu radi dodatne obrade.
Članak 87.
Nakon završene rasprave najprije se glasuje o
podnesenim amandmanima.
Prigodom stavljanja amandmana na glasovanje
predsjednik objašnjava o kojem se amandmanu
glasuje.
Članak 88.
Glasovanje na sjednici je javno, osim ako
zakonom nije određeno da se glasuje tajno.
Vijećnici glasuju izjašnjavanjem “ZA” prijedlog,
“PROTIV” prijedloga ili se “UZDRŽAVAJU” od
glasovanja.
Članak 89.
Javno se glasuje dizanjem ruku ili poimenično,
na poziv predsjednika.
Ako se dizanjem ruku ne može točno utvrditi
rezultat glasovanja, glasuje se poimenično.
Poslije glasovanja predsjednik utvrđuje rezultat
i objavljuje da li je prijedlog o kojem se glasovalo
prihvaćen ili odbijen.
Članak 90.
Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik Vijeća
uz pomoć dvaju članova Vijeća koje izabere Vijeće.
Predsjednik i vijećnici koji pomažu utvrđuju i
objavljuju rezultate glasovanja.
Članak 91.
Tajno se glasuje na ovjerenim glasačkim listićima
iste boje i veličine.
Svaki vijećnik dobiva, nakon što je pozvan,
glasački listić koji, kada ga ispuni, stavlja u glasačku
kutiju.
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Nevažećim se smatraju glasački listići iz kojih
se ne može točno utvrditi je li vijećnik glasovao za
ili protiv prijedloga.
Članak 92.
O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice,
o prijedlozima iznijetim na sjednici, o provedenoj
raspravi te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o
pojedinom predmetu.
Sastavni dio zapisnika su i doneseni tekstovi
odluka i drugih akata.
O izradi zapisnika brine se pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.
Zapisnik koji je prihvaćen potpisuju predsjednik
Vijeća i zapisničar.
Izvornike zapisnika sjednica Vijeća čuva
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

skladu s posebnim propisima, označeni određenim
stupnjem povjerljivosti.
XI. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 97.
Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
Klasa: 011-03/01-01/ 1
Ur.br.: 2182-08-02-01
Gradac, 27. travnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v. r.

X. JAVNOST RADA
Članak 93.
Rad Vijeća i njegovih radnih tijela je javan.
Vijeće obavještava javnost o svojem radu putem
javnih glasila.
Izvjestitelji javnih glasila imaju pravo pratiti rad
Vijeća i njegovih radnih tijela.
Članak 94.
Građani imaju pravo prisustvovati sjednicama
Vijeća i radnih tijela. Način prisustvovanja građana
sjednicama Vijeća odredit će pročelnik.
Pročelnik može ograničiti broj građana koji
prisustvuju sjednici Vijeća zbog prostora i
održavanja reda.
Članak 95.
Radi točnog i potpunijeg obaviješćivanja javnosti
o radu Vijeća i radnih tijela mogu se davati službena
priopćenja za javna glasila.
Konferencija za javna glasila održava se kad to
odluči Vijeće ili predsjednik Vijeća.
Konferenciju za javna glasila održava
predsjednik Vijeća ili osoba koju on ovlasti.
Članak 96.
Bez nazočnosti javnosti održavaju se sjednice
ili pojedini dio sjednica Vijeća, odnosno radnog
tijela, kada se raspravlja o materijalima koji su, u
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5
Na temelju članka 3. i 30. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33199, 73/
00, 127/00 i 59/01 ) i članka 12. Statuta Općine
Ružić (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 8/96 i 4/01), Općinsko vijeće
Općine Ružić, na 6. sjednici, od 27. travnja 2002.
godine, donosi
ODLUKU
o općinskim porezima
Članak 1.
Ovom odlukom uvode se općinski porezi koji
su vlastiti izvor prihoda Općine Ružić.
Članak 2.
Općinski porez plaća se na području Općine
Ružić koju čine slijedeća naselja: Ružić, Otavice,
Gradac, Baljci , Mirlović Polje, Čavoglave, Kljaci,
Umljanovići i Moseć.
Članak 3.
Općina Ružić uvodi sljedeće poreze:
1. Porez na potrošnju i
2. Porez na tvrtku ili naziv.
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Porez na potrošnju
Članak 4.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju
alkoholnih pića ( prirodna i specijalna vina, vinjak,
rakija i ostala žestoka pića), piva i bezalkoholna
pića.
Članak 5.
Obveznik poreza na potrošnju iz članka 4. ove
odluke jest svaka pravna ili fizička osoba koja pruža
ugostiteljske usluge.
Članak 6.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna
cijena pića koja se proda. Porez na potrošnju
alkoholnih i bezalkoholnih pića, te piva plaća se
po stopi od 3 %.
Porez na potrošnju alkoholnih pića, piva i
bezalkoholnih pića obveznik poreza obračunava i
plaća do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, na
način propisan u Zakonu o porezu na dodanu
vrijednost.
Obračunati porez iskazuje se u evidencijama
propisanim za obračun poreza na dodanu vrijednost.
Porez na tvrtku
Članak 7.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne
ili fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit
ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje
djelatnosti.
Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svome
sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice,
radionice, prodajna mjesta), obveznici su poreza
na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu, a porez
plaćaju općini , odnosno tamo gdje se poslovna
jedinica i nalazi.
Članak 8.
Porez na tvrtku ili naziv plaćaju godišnje pravne
osobe i fizičke osobe koje su obveznici poreza na
dobit ili poreza na dohodak.
U Općini Ružić sve pravne osobe i fizičke osobe
plaćaju jedinstveni porez na tvrtku u visini od
800,00 kn godišnje.
Članak 9.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se unaprijed za
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tekuću godinu, u roku od 15 dana od dana dostave
rješenja kojim je porez na naziv tvrtke utvrđen.
Ako se tvrtka upiše u registar i osnuje u drugoj
polovici protekle godine, plaća samo 50%
propisanog poreza na naziv.
Obveznik poraza na tvrtku ili naziv dužan je naziv
tvrtke, promjenu naziva tvrtke i svaku drugu
promjenu koja utječe na visinu poreza, prijaviti
nadležnoj službi za financijske poslove u roku od
l5 dana od upisa u registar, odnosno nastalih
promjena.
Članak 10.
Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju:
- državni organi, jedinice lokalne i područne
samouprave , fondovi i pravne osobe iz područja
društvenih djelatnosti,
- savez slijepih za vlastite prodavaonice,
- prenoćišta planinarskih i drugih društava,
- poduzeća za zapošljavanje invalidnih osoba,
rehabilitiranih osoba i osoba koje su na rehabilitaciji,
-te fizičke osobe , invalidi domovinskog rata s
50% i više koji samostalno obavljaju djelatnost.
Članak 11.
Utvrđuje se da Općina Ružić ne uvodi općinske
poreze kao što su:
- prirez porezu na dohodak,
- porez na kuće za odmor,
- porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno
zemljište,
- porez na nekorištenje poduzetničke nekretnine,
- porez na neizgrađeno građevno zemljište, te
- porez na korištenje javnih površina.
Za pobrojane kategorije poreznih obveza smatra
se da ne postoje bitni preduvjeti za njihovu
provedbu, odnosno da se područje Općine Ružić
većim dijelom nalazi u području obuhvaćenim
Zakonom o područjima od posebne državne skrbi.
Članak 12.
Općina Ružić poslove utvrđivanja, evidentiranja,
nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih
poreza propisanih ovom odlukom, u cijelosti prenosi
na Poreznu upravu.
Porezna uprava dužna je do 15. u mjesecu, za
prethodni mjesec , Poglavarstvu Općine Ružić,
dostavljati izvješća o utvrđenim i naplaćenim
porezima.
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Članak 13.
Danom primjene ove odluke prestaju važiti
dosadašnje odluke koje je ova jedinica lokalne
samouprave donijela u svezi utvrđivanja i naplate
općinskih poreza.

uprave koji su mu preneseni pod uvjetima utvrđenim
zakonom, te poslove iz djelokruga druge jedinice
lokalne samouprave, pod uvjetima utvrđenim
sporazumom ili drugim aktom o uređivanju
međusobnih odnosa.

Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu, te se ista i primjenjuje
osmog dana od objave u “Službenom vjesniku
Šibensko - kninske županije”.

II. USTROJSTVO I DJELOKRUG
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Klasa: 410-0l/02-01/2
Ur.br.: 2182-08-02-01
Gradac, 27. travnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v. r.
____________________

6
Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/0l i 60/0l) i članka 12. Statuta
Općine Ružić (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 8/96 i 4/01), Općinsko vijeće
Općine Ružić, na 6. sjednici, od 27. travnja 2002.
godine, donosi
ODLUKU
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Ružić
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se ustrojstvo
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić, njegov
djelokrug, način upravljanja i druga pitanja od
značaja za njegov rad.
Članak 2.
U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se
upravni i drugi stručni poslovi iz samoupravnog
djelokruga Općine sukladno zakonu, Statutu
Općine Ružić, ovoj odluci i drugim propisima.
Jedinstveni upravni odjel iz stavka 1. ovog članka
može obavljati poslove iz djelokruga državne

Članak 3.
Za obavljanje poslova iz članka 2. ove odluke
ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
Članak 4.
U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se
poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine
određeni zakonom i drugim propisima i to posebice
iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i
drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine,
te poslovi iz područja financija i računovodstva.
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne i
administrativne poslove u svezi pripreme sjednica
Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća, daje
savjete općinskim tijelima, te obavlja tehničke i
pomoćne poslove za upravna tijela.
Članak 6.
Opis poslova i zadaća Jedinstvenog upravnog
odjela uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela.
III. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM
UPRAVNIM ODJELOM
Članak 7.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja
pročelnik.
Članak 8.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na
prijedlog općinskog načelnika, imenuje Općinsko
poglavarstvo na neodređeno vrijeme, po
provedenom natječajnom postupku.
Članak 9.
Za rad Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik
odgovara općinskom načelniku i Općinskom
poglavarstvu.

Srijeda, 12. lipnja 2002.
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Članak 10.
Radno vrijeme i uredovne radne dane upravnog
odjela određuje općinski načelnik zasebnom
odlukom.
IV. SREDSTVA ZA RAD JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
Članak 11.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela
osiguravaju se u Općinskom proračunu na temelju
godišnjeg plana rada.
Članak 12.
Plaće i druge naknade dužnosnika i djelatnika u
upravnim tijelima određuju se zasebnom odlukom
koju na temelju zakona i drugih propisa donosi
Općinsko vijeće.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o ustrojavanju Upravnog odjela Općine
Ružić (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 7/96).
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 023-05/02-01/1
Ur.br.: 2182-08-02-01
Gradac, 27. travnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v. r.
____________________
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Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01 i 60/0l) i članka 10. Statuta
Općine Ružić (“Službeni vjesnik Šibensko-kninska
županije”, broj 8/96 i 4/01), Općinsko vijeće
Općine Ružić, na 6. sjednici, od 27. travnja 2002.
godine, donosi
PRAVILNIK
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Ružić

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić,
potrebiti broj djelatnika i opis njihovih osnovnih
poslova i zadaća sa stručnim uvjetima za njihovo
obavljanje, način rada, rukovođenja, ovlasti i
odgovornosti djelatnika u obavljanju poslova i
zadaća, te druga pitanja značajna za rad upravnog
tijela.
Članak 2
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
obavljaju se poslovi utvrđeni zakonom, Statutom
Općine Ružić, Odlukom o ustroju Jedinstvenog
upravnog odjela i ovim pravilnikom.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 3.
U Jedinstvenom upravnom odjelu ima 3
djelatnika koji su raspoređeni na radna mjesta kako
slijedi:
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Red. Naziv radnog
broj mjesta
1
2

Broj
izvršitelja
3
1

Srijeda, 12. lipnja 2002.

Opis poslova i zadataka

Stručnu uvjeti

4

5

1.

PROČELNIK
ODJELA

Rukovodi odjelom, prati stanje u području
VSS ekonomskog,
društvenih, komunalnih, gospodarskih i
pravnog, tehničkog
drugih djelatnosti od važnosti za razvitak
ili drugog odgovara
Općine, te u svezi s tim predlaže mjere,
jućeg smjera, 3 goizrađuje izvješća i akte za potrebe Pogladine radnog iskustva,
varstva i Vijeća, obavlja stručne poslove
položen stručni
u svezi pripreme sjednica Poglavarstva,
ispit.
Vijeća i njihovih radnih tijela,
daje stručne savjete
općinskom načelniku i pomaže mu u radu,
obavlja i druge poslove koje mu se povjere.

2.

ADMINISTRATIVNI 1
REFERENT

Vodi potrebne evidencije, obavlja daktilogradske poslove, urudžbeni zapisnik, prijem
i otpremu pošte, pomaže pročelniku u tehničkim poslovima za potrebe Vijeća, Poglavarstva i radnih tijela, vodi pismohranu i obavlja
druge poslove po nalogu pročelnika.

3.

RAČUNOVOD1
STVENI REFERENT
- BLAGAJNIK

Obavlja stručne poslove u svezi izrade Prora- SSS ekonomskog,
čuna i prati stanje sredstava i ostvarenje pri- upravnog ili druhoda Proračuna, obavlja računovodstvene,
gog odgovarajućeg
knjigovodstvene i blagajničke poslove za
smjera, 3 godine
upravno tijelo, obavlja i druge poslove koji radnog iskustva,
mu se povjere.
položen stručni
ispit.

SSS ekonomskog,
upravnog ili drugog
odgovarajućeg
smjera, 3 godine
radnog iskustva,
položen stručni
ispit.

Članak 4.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi
pročelnik.
Članak 5.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela obvezan
je izvješćivati Općinsko vijeće, Poglavarstvo i
općinskog načelnika o svome radu i stanju u
upravnom odjelu. Njegovu aktivnost usmjerava i
usklađuje Poglavarstvo i općinski načelnik.

Članak 7.
Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela dužni
su kvalitetno i učinkovito obavljati poslove i zadaće
utvrđene ovim pravilnikom, te se pridržavati uputa
pročelnika i općinskog načelnika.

Članak 6.
Odluke o zasnivanju radnog odnosa djelatnika
u Jedinstvenom upravnom odjelu na temelju javnog
natječaja ili oglasa donosi općinski načelnik, a po
pribavljenom mišljenju pročelnika.

Članak 8.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela
Općine Ružić, od 16. veljače 1994. godine.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Srijeda, 12. lipnja 2002.
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Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
Klasa: 022-04/02-01/1
Ur.br.: 2182-08-02-01
Gradac, 27. travnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v. r.
____________________

8
Na temelju članka 90. stavka 2. i članka 96.
Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/0l i 60/0l)
i članka 10. Statuta Općine Ružić (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/96 i 4 /01),
Općinsko vijeće Općine Ružić, na 6. sjednici, od
27. travnja 2002. godine, donosi
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Šibensko-kninskoj županiji u prethodnoj godini,
koju utvrđuje i objavljuje Državni zavod za statistiku.
II. PLAĆE DUŽNOSNIKA
Članak 3.
Dužnosnicima koji poslove obavljaju
profesionalno utvrđuje se pripadajući koeficijent za
obračun plaće:
1. za općinskog načelnika ........................ 2,0
2. za zamjenika općinskog načelnika ....... 1,8
Plaće dužnosnika koje čine umnožak koeficijenta
i osnovice za izračun plaće, uvećavaju se za 0,5%
za svaku navršenu godinu radnog staža.
III. PLAĆE DJELATNIKA
Članak 4.
Djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela
utvrđuje se pripadajući koeficijent za obračun plaće:
1. za administrativnog referenta ........... 1,00
2. za računovodstvenog referenta ......... 1,00
Plaće djelatnika koje čine umnožak koeficijenta
i osnovice za izračun plaće, uvećava se za 0,5 % za
svaku navršenu godinu radnog staža.
IV. NAKNADE DUŽNOSNIKA

ODLUKU
o plaćama dužnosnika i djelatnika, te
naknadama vijećnicima i članovima
poglavarstva i radnih tijela

Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se plaće dužnosnika i
djelatnika i druga prava koja proizlaze iz radnog
odnosa, te naknade vijećnicima, članovima
Poglavarstva i članovima radnih tijela Općine Ružić.

Članak 5.
Dužnosnicima koji poslove obavljaju bez
zasnivanja radnog odnosa (počasno) utvrđuje se
koeficijent za obračun naknade:
1. za općinskog načelnika .................... 1, 10
2. za zamjenika općinskog načelnika .. 0,25
3. za predsjednika Općinskog vijeća ... 0,08
4. za potpredsjednika Općinskog vijeća ......
................................................................... 0,08
5. za člana Općinskog vijeća ................ 0,08
6. za člana Općinskog poglavarstva ..... 0,25

Članak 2.
Plaće dužnosnika i djelatnika te naknade
troškova izabranim osobama koje dužnost obavljaju
počasno utvrđuju se na način da se osnovica za
obračun plaće, odnosno naknade, množi s
pripadajućim koeficijentom.
Osnovica za obračun plaće, odnosno naknade,
sukladno stavku 1. ovog članka, čini prosječno
mjesečno isplaćena brutto plaća zaposlenih u

Članak 6.
Vijećnici i članovi Općinskog poglavarstva, ako
su članovi radnog tijela, imaju pravo na dodatnu
naknadu u netto iznosu u visini jedne dnevnice koja
se isplaćuje za službena putovanja djelatnika, po
svakoj nazočnosti sjednici radnog tijela, ako se
sjednica održava u danu kada ne zasjeda Općinsko
poglavarstvo, odnosno Općinsko vijeće.

I. TEMELJNE ODREDBE
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Srijeda, 12. lipnja 2002.

Članak 7.
Korisnicima naknade iz glave IV. ove odluke koji
neopravdano i bez razloga ne budu nazočni na
sjednici Vijeća, Poglavarstva ili radnog tijela, bit
će uskraćena naknada. Odluku o uskraćivanju
naknade donijet će predsjednik Vijeća, odnosno
Poglavarstvo.

Članak 13.
Za sva prava koja nisu regulirana ovom odlukom
primjenjivat će se odredbe Kolektivnog ugovora za
državne službenike i namještenike.
Iznosi svih naknada propisane ovom odlukom
isplaćivat će se zavisno od sredstava za te namjene
osiguranih u Proračunu.

V. OSTALA MATERIJALNA PRAVA
DJELATNIKA

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Osnovna plaća se povećava za:
- rad noću 40 %
- prekovremeni rad 50 %
- rad nedjeljom 35 %.
Ako djelatnik radi za blagdane i neradne dane
utvrđene zakonom, ima pravo na naknadu plaće i
plaću uvećanu za 50 %.
Prekovremeni rad pojedinog djelatnika određuje
općinski načelnik zasebnim rješenjem.
Članak 9.
Djelatnici koji koriste vlastiti automobil u
službene svrhe imaju pravo na naknadu troškova u
visini 30 % cijene litre benzina po prijeđenom
kilometru.
Odobrenje za korištenje vlastitog automobila u
službene svrhe daje općinski načelnik.
Članak 10.
Djelatnici imaju pravo na naknadu prijevoznih
troškova na posao i s posla u visini cijene prijevoza
sredstvom javnog prometa prema mjesečnoj
odnosno pojedinačnoj prijevoznoj karti.

Članak 14.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o plaćama, naknadama i drugim pravima iz
radnog odnosa djelatnika Upravnog tijela Općine
Ružić (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 7/98).
Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjivat će se od dana donošenja.
Klasa: 402-08/02-01/1
Ur.br.: 2182-08-02-0l
Gradac, 27. travnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v. r.
____________________
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Članak 11.
Kada je djelatnik upućen na službeno putovanje
u zemlji, pripada mu puna naknada prijevoznih
troškova, dnevnica i naknada punog iznosa
hotelskog računa za spavanje.
Za službeno putovanje koje traje od 8 do 12 sati
djelatniku pripada naknada u iznosu 50% dnevnice,
a za putovanje koje traje više od 12 sati pripada mu
puni iznos dnevnice.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu
(“Narodne novine”, broj 92/94), Općinsko vijeće
Općine Ružić, na 6. sjednici, od 7. travnja 2002.
godine, donosi

Članak 12.
Naknada troškova i dnevnice za službeno
putovanje u inozemstvo utvrđuje se na način kako
je to regulirano za tijela državne uprave.

Članak 1.
Bilanca prihoda i izdataka po godišnjem
obračunu Proračuna Općine Ružić za 2001. godinu
sadrži:

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Ružić za 2001. godinu
I. OPĆI DIO

Srijeda, 12. lipnja 2002.

PLAN

PRIHODI 1.916.100
IZDACI 1.916.100
VIŠAK PRIHODA

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

IZMJENE

OSTVARENO

2.415.875
2.415.875

1.617.294
1.617.294
60.932

Članak 2.
Prihodi i izdaci Proračuna po računima iz
računskog plana prikazani su kako slijedi: (Bilanca
prihoda i izdataka se ne objavljuje).
Članak 3.
Početno stanje žiroračuna na dan 01. 01. 2001.
godine je 1.195.430.54 kuna.
Završno stanje žiroračuna na dan 31.12.2001.
godine je 1.108.608.69 kuna.
Stanje blagajne na dan 01.01. 2001 . godine je
210.31 kuna.
Stanje blagajne na dan 31.12.2001. godine je
99,73 kuna.
Slanje Stalne pričuve na dan 31.12.2001. godine
je 66.866.00 kuna i to sredstva koja su prenesena
iz prethodnih godina. U tijeku godine stalna pričuva
se nije koristila ni u kakve svrhe.
Tekuća pričuva je izvršena u iznosu 10.500,00
kuna po zaključcima Poglavarstva.
Obveze po nepodmirenim računima u Knjizi
ulaznih računa iznose 30.326,63 kuna. od toga
29.982,72 kuna su rezervirana sredstva za obveze
koje su plaćene do 18. siječnja 2002. godine.
Potraživanja na dan 31.12.2001. godine iznose
8.415,89 kuna.
Klasa: 400-05/02-01/1
Ur.br.:2182-08-02-01
Gradac, 27. travnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v. r.
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Ružić za 2001. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Ružić za 2001. godinu, klasa:
041-01/01-01/7, Ur.br:613-17-01-2, od 11. travnja
2002. godine, koju je obavio Državni ured za
reviziju, Područni ured Šibenik.
2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 400-09/02-01/1
Ur.broj: 2182-08-02-01
Gradac, 27. travnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v. r.
____________________

11
Na temelju članka 12. Statuta Općine Ružić
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
8/ 96 i 4/01), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 6.
sjednici, od 27. travnja 2002. godine, donosi
ZAKLJUČAK
korištenju sredstava tekuće pričuve za
razdoblje lipanj - prosinac 2001. godine
1. Prihvaća se izvješće o korištenju sredstava
tekuće pričuve za razdoblje lipanj - prosinac 2001.
godine.
2. Ovaj zaključak objavit će se u ‘Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 400 -04/02-01
Urbroj: 2182-08-02-01
Gradac, 27. travnja 2002.

____________________

10
Na temelju članka l3. Statuta Općine Ružić
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
8/96), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 6.
sjednici, od 27. travnja 2002. godine, donosi

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Ivan Buljević, v. r.
____________________
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VIII.
KOLEKTIVNI UGOVORI
1
TLM Tvornica lakih metala d.d Šibenik, koju
zastupa predsjednik uprave Zdravko Petković, dipl.
oec. (dalje u tekstu : Poslodavac) s jedne strane i
Hrvatski sindikat metalaca, Sindikalna podružnica
TLM Šibenik, koju zastupa predsjednik Zdravko
Burazer, Sindikat metalaca Hrvatske, Sindikalna
podružnica TLM-TPP Šibenik, koju zastupa
predsjednik Nikola Vlahov (dalje u tekstuSindikat) s druge strane, na temelju članka 185.
Zakona o radu (“Narodne novine”, broj 38/05, 94/
95, 65/95, 17/0l i 82/01), sklopili su u Šibeniku,
dana 7. svibnja 2002. godine
KOLEKTIVNI UGOVOR
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
1.1. Uviđajući potrebu sporazumnog i
odgovornog uređenja radnih odnosa radi promicanja
socijalne i ekonomske sigurnosti zaposlenih u
društvu kao i metalskoj industriji Hrvatske, te
razvoja, unapređenja i profitabilnosti društava i
metalske industrije kao cjeline, potpisnici ovog
Kolektivnog ugovora izražavaju volju i spremnost
dugoročnog sporazumnog i dogovornog uređenja
međusobnih odnosa, na dobrobit svojih članova.
Članak 2.
2 .1. Ovim Kolektivnim ugovorom uređuju se:
- prava, obveze i način ostvarivanja prava i
obveza radnika u radnom odnosu kod Poslodavca;
- način i postupak rješavanja sporova između
stranaka potpisnica ovog Kolektivnog ugovora.
- način, postupak i slučajevi kad se može tražiti
izmjena ili dopuna ovog Kolektivnog ugovora.
Članak 3.
3.1. Odredhe ovog Kolektivnog ugovora
obvezuju ugovorne strane, a primjenjuju se na sve
radnike koji su u vrijeme sklapanja Kolektivnog
ugovora bili članovi Sindikata i one koji to postanu
za vrijeme važenja ovog Kolektivnog ugovora.
3.2. Kolektivni ugovor primjenjuje se na
području Šibensko-kninske županije.
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Članak 4.
4.1. Prema odredbama ovog Kolektivnog
ugovora radnika je fizička osoba koja obavlja
određene poslove za Poslodavca na temelju ugovora
o radu.
4.2. Prema odredbama ovog Kolektivnog
ugovora Poslodavac je pravna osoba za koju radnik
u radnom odnosu obavlja određene poslove.
4.3. Ovaj Kolektivni ugovor ne odnosi se na
radnike s posebnim ovlaštenjima čija su prava i
obveze utvrđene posebnim ugovorom.
Članak 5.
5.1. Ovaj Kolektivni ugovor primjenjuje se na
članove sindikata bez obzira da li su zasnovali radni
odnos na određeno ili neodređeno vrijeme, s punim
ili nepunim radnim vremenom, te da li rad obavljaju
kod kuće.
II. RADNO VRIJEME
Članak 6.
6.1. Puno radno vrijeme radnika uključujući i
dnevni odmor iznosi 40 sati tjedno.
6.2. Radnicima koji rade više/manje od 40 sati
tjedno izvršit će se preraspodjela radnog vremena,
a obračunavat će se po isteku tri mjeseca.
6.3. Ukoliko broj sati po obračunu bude veći
od ugovorenog, platit će se kao prekovremeni rad.
Članak 7.
7.1. Radni tjedan traje pet radnih dana, a nedjelja
je dan tjednog odmora.
Članak 8.
8.1.Poslodavac je dužan izraditi u prvom
kvartalu tekuće godine plan korištenja godišnjeg
odmora, godišnji fond radnog vremena i radni
kalendar.
8.2.Raspored radnog vremena, trajanja i vrijeme
korištenja godišnjeg odmora utvrdit će Poslodavac
uz prethodno savjetovanje sa Sindikatom, odnosno
radničkim vijećem.
8.3 Pri utvrđivanju rasporeda korištenja
godišnjeg odmora moraju se uzeti u obzir i potrebe
organizacije rada, te mogućnost za odmor i
razonodu raspoložive radnicima.
8.4. Svako odstupanje od rasporeda radnog
vremena iz članka 6., 7. i 8. a nije preraspodjela
radnog vremena, predstavlja prekovremeni rad.
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Članak 9.
9.1. Prekovremeni rad može trajati najviše do
10 (deset) sati tjedno.
9.2 .Ako Poslodavac primjenjuje preraspodjelu
radnog vremena mora osigurati da godišnji fond sati
bude ispunjen do kraja kalendarske godine.
9.3. Iznimno ako preraspodjela radnog vremena
nije utvrđena godišnjim planom, nego se u tijeku
godine ukaže potreba za preraspodjelom radnog
vremena, Poslodavac ju je dužan najaviti najmanje
osam dana prija njezine primjene, uz prethodno
savjetovanje sa Sindikatom, odnosno radničkim
vijećem.

Članak 14.
14.1. Ukupno trajanje godišnjeg odmora utvrđuje
se za svakog radnika tako da se najkraćem trajanju
godišnjeg odmora iz članka 12. ovoga Kolektivnog
ugovora pribrajaju dani godišnjeg odmora po osnovi
- dužine radnog staža
- od 1 do 10 godina radno; staža - 2 radna dana
- od 10 do 20 godina radnog staža - 4 radna
dana
- od 20 do 30 godina radnog staža - 6 radnih
dana
- od 30 i više godina radnog staža - 8 radnih
dana

Članak 10.
10.1. Radnik koji radi puno radno vrijeme ima
pravo na stanku od 30 (trideset) minuta i ona se
ubraja u to radno vrijeme.
10.2. Stanka se koristi u pravilu po sredini radnog
vremena, a vrijeme i način korištenja stanke utvrđuje
Poslodavac, uz prethodno savjetovanje sa
Sindikatom.

- godina života
- do 20 godina života - 1 radni dan
- od 20 do 30 godina života - 2 radna dana
- od 30 do 40 godina života - 3 radna dana
- od 40 do 50 godina života - 4 radna dana
- od 50 do 60 godina života - 5 radnih dana
- više od 60 godinu života - 6 radnih dana

Članak 11.
11.1. Radnica koja doji dijete ima pravo do
godine dana života djeteta na korištenje stanke za
dojenje djeteta u trajanju od po 1 (jedan) sat dva
puta dnevno i ima pravo na stanku od 30 minuta.
11.2. Navedenih dva i po sata radnica će koristiti
prema potrebama djeteta, a o tome treba obavijestiti
Poslodavca.
III. ODMORI I DOPUSTI
Članak 12.
12.1. Radnik u svakoj kalendarskoj godini ima
pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 18
radnih dana.
12.2. Malodobni radnik u svakoj kalendarskoj
godini ima pravo na godišnji odmor u trajanju
najmanje 24 radna dana.
Članak 13.
13.1. Pravo na puni godišnji odmor prvi put stječe
nakon šest mjeseci neprekidnog rada.
13.2. Pri utvrđivanju broja dana godišnjeg
odmora, subota se ne računa u dane godišnjeg
odmora.

- socijalnih uvjeta
- samohranom roditelju kod kojeg živi jedno ili
više djece mlađe od deset godina života - 3 radna
dana
- majkama s dvoje ili više djece do sedam godina
života -3 radna dana
- roditelju djeteta sa smetnjama u psihofizičkom
razvoju-2 radna dana
- prema ocjeni Poslodavca-15 radnih dana
(uzimajući u obzir uvjete rada, složenost poslova,
kvalitetu rada, rad u smjenama, prekovremeni rad)
Članak 15.
15.1. Radnici koji po kriterijima iz članka 14.
ovog Kolektivnog ugovora ostvare veći broj dana
godišnjeg odmora od 30, mogu koristiti najviše 30
radnih dana godišnjeg odmora.
15.2. Radnik koji radi na poslovima na kojima
ga ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće
zaštiti od štetnog utjecaja, ima pravo na plaćeni
godišnji odmor u trajanju od 30 radnih dana do
najviše 36 radnih dana.
15.3. Trajanje godišnjeg odmora radnika iz
stavka 2. ovog članka povećava se:
- na poslovima na kojima se staž osiguranja
računa 12 - 15 mjeseci za 6 radnih dana,
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-na poslovima na kojima se staž osiguranja računa
12-14 mjeseci za 4 radna dana.
Članak 16.
16.1 . Poslodavac će vrijeme korištenja godišnjih
odmora za sve radnike utvrditi planom korištenja
godišnjeg odmora koji mora obznaniti do 31. svibnja
tekuće godine. Do toga roka Poslodavac će, kad to
organizacija rada dopušta, odobravati godišnje
odmore na pojedinačni zahtjev radnika.
Članak 17.
17.1. Tijekom kalendarske godine radnik ima
pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu
plaće (plaćeni dopust) do ukupno najviše sedam
radnih dana za važne osobne potrebe i to za:
- sklapanje braka - 3 radna dana,
- rođenje djeteta- 3 radna dana,
- smrti supruga, djeteta, roditelja, pastorka,
usvojenika, djeteta bez roditelja uzetog na
uzdržavanje, osobe koju je prema odredbama
zakona radnik dužan uzdržavati, osobe koja s
radnikom živi u izvanbračnoj zajednici, ako se takva
zajednica može izjednačavati s bračnom zajednicom
- 4 radna dana,
- smrti roditelja supružnika, djedova, baka, braće
i sestara- 2 radna dana,
- selidbe u istom mjestu - 2 radna dana,
- selidbe u drugo mjesto - 3 radna dana,
- teške bolesti člana uže obitelji (supruga, dijete,
roditelj, pastorak, usvojenik, dijete bez roditelja
uzeto na uzdržavanje, osobu koju je prema
odredbama zakona radnik dužan uzdržavati, osoba
koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici, ako
se takva zajednica može izjednačiti s bračnom
zajednicom)-do 3 radna dana,
- otklanjanje štetnih posljedica nastalih
elementarnim nepogodama na objektima za
stanovanje radnika - do 4 radna dana.
17 2. Radnik ima pravo na plaćeni dopust za
svako dobrovoljno davanje krvi u tijeku
kalendarske godine od tri (3) radna dana.
Članak 18.
18.1. Plaćeni dopust odobrit će se radniku i za
slijedeće slučajeve:
- opće školovanje (pripremanje i polaganje
ispita) - 5 radnih dana za svaki razred, odnosno
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godinu studija,
- osposobljavanje i usavršavanje za potrebe
radničkog vijeća, znštite na radu ili sindikalnog rada
do sedam (7) radnih dana u tijeku kalendarske
godine,
- stručno školovanje, osoposbljavanje ili
usvavršavanje na koje je upućen od strane
Poslodavca.
Čanak 19.
19.1. Radniku se može odobriti neplaćeni dopust
(bez naknade plaće) u trajanju najduže do 30
kalendarskih dana godišnje.
IV. PLAĆA I OSTALA PRIMANJA
ZAPOSLENIKA
Članak 20.
20.1. Za obavljeni rad radnik ima pravo na plaću
koja se sastoji od:
- osnovne plaće za puno radno vrijeme utvrđene
temeljem složenosti poslova radnog mjesta na kojem
radnik radi;
- dodatka osnovnoj plaći na osnovi radnog staža.
20.2. Radnik može ostvariti i pravo na povećanje
plaće (stimulativni dio plaće), ako je to predviđeno
radnim nalogom, posebnom odlukom Poslodavca
ili je rezultat ostvarene veće učinkovitosti i kvalitete
na poslu.
Članak 21.
21.2. Radnik ima pravo na naknadu plaće za
vrijeme kada ne radi, a u slučajevima koji su
određeni ovim Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom
o radu i zakonom.
Članak 22.
22.1. Osnovna plaća radnika je najniži iznos
plaće utvrđen za radno mjesto razvrstano unutar
određene grupe složenosti posla na kojem radnik
radi za prosječno 174 sata mjesečno.
22.2. Najniža osnovna plaća za najjednostavnije
poslove odnosno radno mjesto iznosi 2.000,00 kuna
(bruto I), a sastoji se od osnovice u iznosu od
1.500,00 kuna i dodatka od 500,00 kuna.
22.3. U slučaju porasta troškova života iznad
3% prema objavljenom podatku Državnog zavoda
za statistiku u odnosu na svibanj 2002. godine,
automatski se korigira osnovica najniže osnovne
plaće za razliku iznad 3 %.
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22. 4. Osnovna plaća za složenije poslove,
odnosno radna mjesta, utvrđuje se množenjem
osnovice osnovne plaće i pripadajućeg koeficijenta
složenosti, čemu se pribraja dohodak.
Članak 23.
23.1. Za radnike PROMAL-a, Eksploatacija
vozila, koji obavljaju poslove radnog mjesta vozači
teretnog vozila (kamiona) C i C/E kategorije, plaća
i ostala primanja regulirat će se posebnim
pravilnikom poslodavca, uz prethodnu suglasnost
sindikalnog povjerenika, odnosno radničkog vijeća
23.2. Pravilnik iz stavka 1. ovog članka počeo
se primjenjivati 0l. siječnja 2000. godine, a
primjenjivati će se i dalje.
23 3. Na radnike iz stavka 1. ovo članka neće
se primjenjivati odredbe Kolektivnog ugovora od
članka 20. do 31.
Članak 24.
24.1.Na temelju ovog Kolektivnoj ugovora i
Pravilnika o radu društva, sva radna mjesta
razvrstavaju se u deset grupa složenosti s utvrđenim
slijedećim koeficijentima (raspon između
najjednostavnijeg i najsloženijeg posla je 1:5):
I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan
rutinski rad koji ne zahtjeva posebnu izobrazbu,
II. grupa poslova podrazumijeva manje složene
poslove i zadatke, odnosno rad pomoću
jednostavnih sredstava za rad, za koji su dovoljna
pismena uputstva,
III. grupa podrazumijeva srednje složene
poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja, uz
povremenu pojavu novih poslova,
IV. grupa poslova podrazumijeva složenije i
raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje
su potrebne konzultacije u njihovom izvršavanju,
V. grupa poslova podrazumijeva složenije
poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj
samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka,
VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji
zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti
u njihovu izvršavanju,
VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji
zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja
djelovanja uz samostalnost i kreativnost u
izvršavanju poslova tog područja,
VIII. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene
poslove koji zahtijeva inicijativu i kreativnost
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radnika, projektirane poslova i zadataka,
IX. grupa poslovi podrazumijeva vrlo složene
poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost
radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna
za obavljanje tih poslova.
X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije
poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje
procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne
poslove i zadatke, istraživački rad, itd.
24.2. Za svaku grupu i podgrupu složenosti
radnih mjesta određuje se koeficijent u odnosu na
prvu grupu složenosti:
TABLICA BODOVA I KOEFICIJENTA
Grupe

Koeficijenti

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX .
X.

1,00-1,10- 1,20
1,30- 1,40-1,50
1,60 -1,70 - 1,80 - 1,90
2,00 - 2,10 - 2,20
2,30 - 2,40 - 2,50 - 2,60
2,70- 2,80-2,90
3,00 - 3,10 - 3,20 - 3,30 - 3,40
3,50 - 3,60 - 3,70 - 3,80
3,90 - 4,00 - 4,10 - 4,20 - 4,30 - 4,40
4,50 - 4,60 - 4,70 - 4,80 - 4,90 - 5,00

Članak 25.
25.1. Poslodavac je dužan na ime stimulacije
rasporediti dodatno najviše do 10 (deset) % sati od
mjesečnog fonda sati.
25.2. Način raspodjele stimulacije odredit će se
posebnim pravilnikom Poslodavca, koji će biti
sastavni dio Kolektivnog ugovora, a isti će biti
donesen i primjenjivat će se najkasnije u roku od
30 dana od dana potpisivanja ovog Kolektivnog
ugovora.
Članak 26.
26.1. Radnik ima pravo na dodatak osnovnoj
plaći u visini od 0,5% za svaku navršenu godinu
radnog staža na osnovicu osnovne plaće iz članka
22. stavak 2. pomnoženu s pripadajućim
koeficijentom složenosti radnog mjesta.
26.2. Pravo na dodatak osnovnoj plaći prema
stavku 1. ovog članka pripada radniku za radni staž
koji je upisan u radnu knjižicu uvećan za tekući radni
staž kod Poslodavca.
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Članak 27.
27.1. Plaća se isplaćuje svakog mjeseca za
prethodni mjesec i to u dva djela, a najkasnije do
15. dana u narednom mjesecu.
Članak 28.
28.1. Radnik ima pravo na dodatke osnovnoj
plaći za:
- rad noću 40 %
- prekovremeni rad 50 %
- rad nedjeljom 35 %
- rad u smjenskom radu u drugoj smjeni 10 %
(ili dvokratni rad s prekidom dužim od jednog sata)
na osnovicu osnovne plaće iz članka 22. stavak
2. pomnoženu s pripadajućim koeficijentom
složenosti radnog mjesta.
28.2. Ako radnik radi na dane blagdana i neradne
dane utvrđene zakonom ima pravo na naknadu plaće
i plaću uvećanu za 50%.
28.3. Ako radnik radi na dan Uskrsa, ima pravo
na plaću uvećanu za 50%.
Članak 29.
29.1. Naknada plaće za vrijeme privremene
nesposobnosti za rad određuje se u visini osnovice
utvrđene propisima o zdravstvenom osiguranju.
Članak 30.
30.1. Radnik ima pravo na naknadu plaće u visini
kao da je radio, kada ne radi zbog:
- godišnjeg odmora
- plaćenog dopusta,
- državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih
zakonom,
- obnašanja dužnosti sindikalnog povjerenika,
- obnašanje dužnosti povjerenika zaštite na radu,
- školovanja, prekvalifikacije i stručnog
osposobljavanja za potrebe poslodavca,
- prekida rada do kojeg je došlo bez krivnje
radnika ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije
odgovoran,
- profesionalnog oboljenja ili ozljede na radu,
- ako odbije raditi, a nije primijenjen Zakon o
zaštiti na radu.
Članak 31.
31.1. Za dane službenog izostanka s rada,
organiziranog sistematskog pregleda, traženja
zaposlenja tijekom otkaznog roka, te u drugim
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slučajevima kada nije drukčije određeno, radniku
pripada naknada plaće kao da je radio,
31.2. Naknada plaće za razdoblje službenog
izostanka s rada (vojna vježba, javna funkcija i sl.)
isplaćuje se iz sredstava Poslodavca, u skladu s
posebnim propisima.
V. OSTALE ISPLATE RADNICIMA
Članak 32.
32.1. Radnik ima pravo na jednokratno dodatno
povećanje plaće (regres) za korištenje godišnjeg
odmora.
33 2. Regres iznosi najmanje 1000,00 kuna neto
isplate, a Poslodavac je dužan isplatiti najkasnije
do 31. srpnja tekuće godine.
Članak 33.
33.1 Radnik ima pravo na otpremninu u
slučajevima i uz uvjete utvrđene zakonom, ugovorom
o radu ili programom zbrinjavanja viška radnika
33.2. Radnik ima pravo na otpremninu koja ne
može biti niža od jedne polovine prosječne
mjesečne plaće isplaćene radniku u posljednja tri
mjeseca, za svaku navršenu godinu rada kod tog
Poslodavca.
33.3. Pod neprekidnim radom kod Poslodavca
smatra se i rad kod pravnih prednika Poslodavca.
Članak 34.
34.1. Prilikom odlaska u mirovnu radnik ima
pravo na otpremninu najmanje u visini
neoporezivanog iznosa otpremnine predviđenog
Pravilnikom o porezu na dohodak i njegovim
izmjenama.
Članak 35.
35.1 Radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za
ukupni radni staž kod istog Poslodavca za
navršenih:
- 10 godine radnog staža,
- 15 godina radnog staža,
- 20 godina radnog staža,
- 25 godina radnog staža,
- 30 godina radnog staža,
- 35 godina radnog staža,
- 40 godina radnog staža,
u visini neoporezivog iznosa jubilarne nagrade
predviđenog Pravilnikom o porezu na dohodak i
njegovim izmjenama.
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35.2. Pod ukupnim radnim stažom za istog
Poslodavca smatra se i rad kod pravnih prednika
Poslodavca.
35.3. Jubilarna nagrada se isplaćuje u prvom
slijedećem mjesecu u odnosu na mjesec u kojem je
stečeno pravo na isplatu jubilarne nagrade.
Članak 36.
36.1. U povodu božićnih blagdana radniku se
može isplatiti novčani iznos ili dati dar za svako
dijete do navršenih 15 godina starosti do visine
neoporezivog iznosa dara predviđenog Pravilnikom
o porezu na dohodak i njegovim izmjenama.
36.2. Pravo na dar iz stavka 1. ovog članka imaju
radnici koji su nositelji zdravstvenog osiguranja
djeteta.
Članak 37.
37.1. Radnik ili njegova obitelj ima pravo na
solidarnu pomoć u slijedećim slučajevima:
- smrti radnika,
- smrti supružnika, djeteta i roditelja, pastorka,
usvojenika, djeteta bez roditelja uzetog na
uzdržavanje, osobe koju je prema odredbi zakona
radnik dužan uzdržavati, osoba koja s radnikom živi
u izvanbračnoj zajednici, ako se takva zajednica
može izjednačiti s bračnom zajednicom,
- nastanka invalidnosti radnika, kao posljedica
ozljede na radu ili profesionalnog oboljenja, jednom
godišnje u visini iznosa predviđenih Pravilnikom o
porezu na dohodak,
- bolovanja radnika dužeg od 90 dana, ako je
bolovanje posljedica ozljede na radu ili
profesionalnog oboljenja ili maligne bolesti (rak)
jednom godišnje.
Za navedene slučajeve pomoć će se isplaćivati
u visini iznosa predviđenih Pravilnikom o porezu
na dohodak i njegovim izmjenama.
37.2. Poslodavac može, ako se za to steknu
uvjeti, isplatiti solidarnu pomoć u slučaju otklanjanja
štetnih posljedica nastalih elementarnim
nepogodama na objektima za stanovanje radnika u
iznosu od 1.400,00 kuna, jednom godišnje.
Članak 38.
38.1. Radnik ima pravo na naknadu troškova
prijevoza na posao i s posla u visini troškova
prijevoza za Poslodavca najpovoljnijeg sredstva
javnog prometa.
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38.2. Ako se radnik ne može koristiti sredstvima
javnog prometa za prijevoz na posao i s posla, ima
pravo na naknadu troškova u visini cijene prijevoza
koju imaju drugi radnici slične udaljenosti.
38.3. Radnici za koje Poslodavac posebno
organizira i plaća prijevoz nemaju pravo na naknadu
troškova prijevoza iz stavka 1. i 2. ovog članka.
Poslodavac će posebnom odlukom odrediti
poimence putne pravce na koje se odnosi ovaj
stavak.
38.4. Ako radnik nakon sklapanja ugovora o
radu promijeni prebivalište, Poslodavac nema
obvezu isplaćivati mu naknadu povećanih troškova
prijevoza.
38.5. Troškovi prijevoza na posao i s posla
isplaćuju se unatrag, sukladno broju dana efektivnog
rada.
38.6. Svaka zloupotreba, odnosno davanje
lažnih podataka o stvarnom mjestu prebivališta
smatrati će se težom povredom obveza iz radnog
odnosa.
Članak 39.
39.1.Poslodavac je dužan radniku isplatiti
“božićnicu” u iznosu od najmanje 500,00 kuna neto
u novcu i neoporezivi iznos u naravi u visini
predviđenoj Pravilnikom o porezu na dohodak i
njegovim izmjenama. “Božićnica” se isplaćuje
najkasnije do 24. prosinca.
39.2. Regres i “božićnica” isplatiti će se tijekom
kalendarske godine ukupno najmanje u iznosu i
naravi, koji su neoporezivi i predviđeni Pravilnikom
o porezu na dohodak i njegovim izmjenama.
Članak 40.
40.1. Radnik koji je po nalogu Poslodavca
upućen na službeni put u zemlju ili inozemstvo, ima
pravo na dnevnicu, naknadu troškova prijevoza na
službenom putu i naknadu troškova noćenja, tj punog
iznosa hotelskog računa primjerene kategoriji, do
visine neoporezivog iznosa predviđenih Pravilnikom
o porezu na dohodak i njegovim izmjenama.
Članak 41.
41.1. Troškovi i dnevnice za službeni put u
inozemstvo obračunavaju se na način kako je to
regulirano za tijela državne uprave.
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Članak 42.
42.1 Radniku na službenom putu u zemlji se
priznaje cijela dnevnica za svaka 24 sata provedena
na službenom putu i za ostatak vremena duži od 12
sati. Radniku se priznaje jedna cijela dnevnica i u
slučaju kada službeno putovanje traje manje od 24
sata, ali duže od 12 sati.
42.2. Ako službeno putovanje traje duže od
osam, ali ne duže od 12 sati, radniku se priznate
pola dnevnice. Također, radniku se priznaje pola
dnevnice za ostatak vremena duži od osam, ali ne
duži od 12 sati, u slučaju kada službeno putovanje
traje duže od 24 sata.
42.3. Službenim putovanjem ne smatra se rad
na terenu.
42.4. Službeno putovanje prema jednom putnom
nalogu može trajat najduže 30 dana.
Članak 43.
43. 1. Za radnike PROMAL-a OJ. Eksploatacija
vozila, koji obavljaju poslove radnog mjesta vozači
teretnih vozila (kamiona)), C i C/E kategorije,
troškovi i dnevnice za službeni put u zemlji i
inozemstvu regulirani su posebnim pravilnikom
Poslodavca, koji se donosi uz prethodnu suglasnost
sindikalnoga povjerenika, odnosno radničkog
vijeća.
43.2. Na radnike iz stavka 1. ovog članka neće
se primjenjivati odredbe Kolektivnog ugovora od
članka 40. do 42.
Članak 44.
44.1. Zbog povećanih troškova života, radnik
koji je na terenu ima pravo na terenski dodatak u
visini neoporezivog iznosa predviđenog Pravilnikom
o porezu na dohodak i njegovim izmjenama.
44. 2. Radom na terenu smatra se rad koji traje
duže od 30 dana, izvan mjesta sjedišta Poslodavca,
odnosno mjesta rada u kojem radnik stalno radi i
izvan stalnog mjesta boravka radnika, a na koji je
rad radnik upućen odlukom nadležnog tijela
Poslodavca.
44. 3. Radniku kojem je osiguran besplatan
smještaj ili besplatna prehrana, naknada iz stavka
1. ovog članka se umanjuje za 50% .
44.4. Radniku koji radi na terenu, a ima osiguran
besplatni smještaj i besplatnu prehranu, naknadu iz
stavka 1. ovog članka se umanjuje za 80%.
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44.5. Pravo na dnevnice, pravo na terenski
dodatak i pravo na naknadu za odvojeni život se
međusobno isključuju.
Članak 45.
45.1. Radnik kojemu je odlukom Poslodavca
određeno mjesto rada izvan mjesta prebivališta
njegova i njegove obitelji, ima pravo na naknadu za
odvojeni život do visine neoporezivog iznosa
predviđenog Pravilnikom o porezu na dohodak i
njegovim izmjenama.
45.2. Ako radnik nakon sklapanja ugovora o
radu promjeni mjesto svog stalnog prebivališta,
Poslodavac nema obvezu isplatiti mu naknadu za
odvojeni život.
Članak 46.
46.1. Kada se radnik služi privatnim
automobilom u službene svrhe po nalogu ovlaštene
osobe, nadoknadit će mu se troškovi u visini 30%
cijene litre benzina (euro super 95) po prijeđenom
kilometru.
46. 2. Upotreba privatnoga automobila u
lokalnoj gradskoj vožnji uređuje se posebnim
pravilnikom kojeg donosi Poslodavac.
Članak 47.
47. 1 . Učenici i studenti za vrijeme prakse imaju
pravo na nagradu u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.
47.2. Učenici i studenti iz stavka 1. ovog članka
imaju pravo na naknadu troškova prijevoza na posao
i s posla od mjesta školovanja do mjesta prakse,
odnosno za relaciju Šibenik-Ražine-Šibenik.
Članak 48.
48.1. Poslodavac će s odgovarajućim
osiguravajućim društvom sklopiti ugovor o
osiguranju naknada troškova u slučaju ozljede na
radu ili profesionalne bolesti i to u skladu sa
zakonom o zdravstvenom osiguranju.
48.2. U roku od 30 dana od dana potpisivanja
Kolektivnog ugovora, stranke će se dogovoriti o
eventualnoj mogućnosti plaćanja dopunskog
zdravstvenog osiguranja za radnike.
VI. PRAVA RADNIKA I SINDIKALNIH
PREDSTAVNIKA
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Članak 49.
49.1. Kod Poslodavca može djelovati više
sindikata.
49.2. Sindikat djeluje kod Poslodavca na način
utvrđen zakonom, ovim Kolektivnim ugovorom i
njegovim statutom.
49.3. Sindikat samostalno odlučuje o načinu rada
i zastupanju interesa svojih članova kod Poslodavca
Članak 50.
50.1. Poslodavac je dužan pojedinom sindikatu.
proporcionalno broju članova tog sindikata (čiji
popis priliježe ovom Kolektivnom ugovoru),
osigurati:
- potreban prostor za rad i održavanje sastanaka,
prema uvjetima i mogućnostima Poslodavca,
- upotrebu telefona,
- stručne ili tehničko-administrativne usluge za
rad Sindikata, u mjeri koliko je nužno za
ostvarivanje sindikalne funkcije, a prema
mogućnostima Poslodavca,
- obračun i naplatu sindikalne članarine putem
isplatnih lista, ali samo uz pismenu suglasnost
radnika,
- slobodu sindikalnog izvješćivanja članstva
putem oglasnih ploča na način koji Sindikatima
omogućava slobodno komuniciranje s članstvom u
okviru uobičajenih sindikalnih aktivnosti i ne ometa
djelatnost Poslodavca.
Članak 51.
51.1. Sindikat je dužan odluku o izboru ili
imenovanju odnosno opozivu sindikalnog
predstavnika odnosno povjerenika dostaviti
Poslodavcu u roku pet dana od izbora ili
imenovanja, odnosno opoziva.
51.2. Poslodavac je obvezan sindikalnog
povjerenika koji je te poslove obavljao u punom
radnom vremenu, nakon prestanka tih poslova
rasporediti na poslove na kojima je prethodno radio, odnosno na druge odgovarajuće poslove.
51 .3. Sindikalni povjerenici ne mogu za vrijeme
obavljanja dužnosti i jednu godinu poslije biti
utvrđen privremenim ili trajnim viškom.
51.4. Sindikalni povjerenik koji je pretrpio
ozljedu za vrijeme sindikalne aktivnosti, pretrpio
je ozljedu na radu.
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Članak 52.
52.1. Pravo na sindikalnu aktivnost s naknadom
plaće, sindikalni povjerenik ostvaruje ovisno o broju
članova sindikata kod Poslodavca, na način da za
svakog člana sindikata ima pravo na jedan sat
aktivnosti tijekom kalendarske godine.
52.2. Poslodavac će osigurati odsutnost s rada s
naknadom plaće članu republičkog organa sindikata,
odnosno sindikalne središnjice, radi pohađanja
sindikalnih sastanaka, kongresa, osposobljavanja i
sl.
52.3. Sindikati koji kod Poslodavca ima više
od tisuću članova ima pravo na refundacije jedne
prosječne plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u
zadnja tri mjeseca na troška Poslodavca.
VII. SUDJELOVANJE
ODLUČIVANJU

RADNIKA U

Članak 53.
53.1. Radnici imaju pravo sudjelovati u
odlučivanju o pitanjima u svezi s njihovim
gospodarskim i socijalnim pravima i interesima na
način i pod uvjetima propisanim Zakonom o radu i
ovim Kolektivnim ugovorom.
Članak 54.
54.1. Ako kod Poslodavca nije utemeljeno
radničko vijeće, sindikalni povjerenik ima prava iz
članka 144. do 146. iz članka 152. stavak 1. do 5.
i stavka 8., kao i obveze iz članka 154. i 155.
Zakona o radu.
VIII. ZAŠTITA I SIGURNOST NA RADU
Članak 55.
55.1. Poslodavac je dužan poduzeti mjere nužne
za sigurnost i zdravlje radnika, uključujući i mjere
za sprječavanje rizika na radu, osposobljavanje
radnika za rad na siguran način, a u skladu s
posebnim zakonima i propisima.
Članak 56.
56.1. Radnik može odbiti raditi, ako mu prijeti
neposredna opasnost za život i zdravlje, jer nisu
provedene propisane mjere zaštite na radu.
56.2. U slučaju iz stavka 1. radnik ima pravo na
naknadu plaće u visini kao da je radio, za vrijeme
dok se ne provedu propisane mjere zaštite na radu,
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ako za to vrijeme nije raspoređen na druge
odgovarajuće poslove.
56.3. Poslodavac mora u što kraćem roku
pristupiti uklanjanju neposredne opasnosti za život
i zdravlje radnika.
Članak 57.
57.1. Kod Poslodavca djeluju povjerenici
radnika za zaštitu na radu.
57.2. Povjerenik radnika za zaštitu na radu
djeluje na nečin utvrđen Zakonom o zaštiti na radu
i ovim Kolektivnim ugovorom.
57.3. Izbor i imenovanje, kao i broj povjerenika
obavlja se sukladno odredbi članka 69. Zakona o
zaštiti na radu. Mandat povjerenika radnika za
zaštitu na radu se može produžiti za vrijeme trajanja
slijedećeg Kolektivnog ugovora, ali ne duže od tri
godine.
57.4. Svaki povjerenik ima pravo na tri sata
tjedno za obnašanje dužnosti iz zaštite na radu uz
naknadu plaće kao da je radio.
57.5. Ako je kod poslodavaca imenovano više
povjerenika, oni mogu međusobno imenovati
koordinatora i mogu mu ustupiti svoje sate.
57.6. Ako broj ustupljenih sati iz prethodnog
stavka po pojedinom sindikatu prelazi sto sati
mjesečno, Poslodavac će osigurati o svom trošku
plaću za jednoga profesionalnog povjerenika zaštite
na radu, u visini prosječne plaće isplaćene u zadnja
tri mjeseca u TLM-u.
Članak 58.
58.1. Poslodavac je dužan povjereniku za zaštitu
na radu osigurati uvjete i upute za nesmetan rad, a u
skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.
58.2. Povjerenik za zaštitu na radu ima pravo
na odsustvovanje s rada radi osposobljavanja za
zaštitu na radu (tečajevi, seminari i dr.) na teret
Poslodavca.
58.3. Povjerenik za zaštitu na radu ima u svako
vrijeme pravo pristupa svim radnim mjestima.
IX. MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH
RADNIH SPOROVA
Članak 59.
59.1. Gdje god je tu moguće svaki problem se
najprije rješava na radnom mjestu između radnika i
rukovoditelja, odnosno Poslodavca.
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59.2. Za rješavanje sporova koje nije moguće
riješiti pregovorima mogu se osnovati komisije za
mirenje i arbitražno vijeće.
Članak 60.
60.1. U slučaju kolektivnih radnih sporova
između potpisnika ovog Kolektivnog ugovora, koje
nije moguće riješiti međusobnim pregovaranjem,
mora se provesti postupak mirenja.
60.2. Postupak mirenja provodi mirovno vijeće
sukladno Zakonu o radu.
Članak 61.
61.1. U slučaju neuspješnog mirenja koje se
mora dovršiti u roku od pet dana u skladu sa
Zakonom, spor se sporazumno iznosi pred
arbitražno vijeće u roku od slijedeća tri radna dana.
Članak 62.
62.1. Arbitražno vijeće sastoji se od sedam
članova, od kojih po tri člana imenuje svaka stranka
Kolektivnog ugovora, a zajednički imenuju jednog
člana koji je predsjednik arbitražnog vijeća.
62.2. Arbitražno vijeće može odlučiti samo o
pitanju koje su pred njega iznijele stranke spora
Odluka se donosi većinom glasova.
62.3. Arbitražno vijeće mora donijeti odluku u
roku od osam dana. Odluka je obvezujuća za
ugovorne strane.
62.4. Troškove arbitražnog postupka snose
podjednako obje stranke u sporu.
X. IZMJENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG
UGOVORA
Članak 63.
63.1 . Svaka ugovorna strana ima pravo
predložiti izmjene i dopune ovoga Kolektivnog
ugovora ili dopunu ovog Kolektivnog ugovora.
Postupak izmjene ili dopune pokreće se u pisanom
obliku.
63.2. Druga strana ima obvezu očitovanja na
predložene izmjene ili dopune u roku od 30 dana.
63.3. Ako druga strana ne prihvati prijedlog,
slijedi postupak sankcija odnosno mirenja, sukladno
Zakonu o radu.
Članak 64.
64.1. Postupak mirenja pokreće se na pisanu
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inicijativu jedne od ugovorenih strana. Postupak
mirenja se ne može provesti ako jedna od
ugovorenih strana nije prihvatila prijedlog
provođenja mirenja.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 65.
65.1. Stranke ovog Kolektivnog ugovora osnovat
će zajedničku komisiju koja će tumačiti odredbe i
pratiti njegovu primjenu.
65. 2. Zajednička komisija iz prethodnog stavka
ima četiri člana. Poslodavac imenuje dva, a sindikati
dva člana, i to iz redova osoba koje su bile u sastavu
pregovaračkog odbora kad se pregovaralo o ovom
Kolektivnom ugovoru.
65.3. Poslodavac saziva prvi sastanak komisije
na kojemu će članovi izabrati predsjednika između
sebe.
Članak 66.
66.1. Sindikati se obvezuju da za vrijeme trajanja
i ispunjavanja ovog Kolektivnog ugovora neće
pokretati niti podržavati nikakve sindikalne akcije
protiv Poslodavca.
66.2. Iznimno, kod organiziranja štrajka radi
viših i solidarnih interesa, Sindikati i Poslodavac
će se prethodno dogovoriti o obliku organiziranja
takvog štrajka.
Članak 67.
67.1. Obvezuje se Poslodavac da neće pokretati
sudske sporove radi sindikalnih aktivnosti, a koje
su pokrenute radi neispunjenja Kolektivnog ugovora
od strane Poslodavca.
Članak 68.
68.1. Na pitanja koja nisu riješena ovim
Kolektivnim ugovorom primjenjuju se odredbe
važećeg Pravilnika o radu Poslodavca i Zakona o
radu.
68.2. U slučaju kolizije odredaba Pravilnika o
radu Poslodavaca i ovog Kolektivnog ugovora,
primjenjuju se odredbe Kolektivnog ugovora.
Članak 69.
69.1. Potpisom ovog Kolektivnog ugovora
prestaje važiti Kolektivni ugovor sklopljen 21.
prosinca 2000.g , a registriran u Uredu za rad,
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zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske
županije pod evidencijskim brojem 1/01.
Članak 70.
70.1. Ovaj Kolektivni ugovor sklapa se na
određeno vrijeme od jedne godine, stupa na snagu
danom potpisa, a primjenjuje se od 01. lipnja 2002.
godine, a članak 22. Kolektivnog ugovora se
primjenjuje od 1. svibnja 2002. godine.
Članak 71.
71.1. Odredbe ovog Kolektivnog ugovora
predstavljat će osnovno polazište za pregovaranje
o novom Kolektivnom ugovoru.
Članak 72.
72.1. Ovaj Kolektivni ugovor će se dostaviti
nadležnoj instituciji i državnom tijelu, a objavit će
se sukladno Pravilniku nadležnog ministra.
Članak 73.
73.1. Na temelju dostavljenih popisa članova svih
sindikata na dan 1. lipnja 2002. godine, svaki
sindikat će ostvarivati prava iz ovog Kolektivnog
ugovora.
73.2. Popis članova se prilaže ovom
Kolektivnom ugovoru.
73.3. Onaj sindikat koji ne dostavi popis svojih
članova do 1. lipnja 2002. godine, ne smatra se
strankom Kolektivnog ugovora.
Članak 74.
74.1. Ovaj Kolektivni ugovor sačinjen je u pet
primjeraka, svaka stranka zadržava po jedan, a
ostali služe za dostavu nadležnim institucijama.
POSLODAVAC:
TLM ŠIBENIK
Zdravko Petković, dipl. oec., v. r.
SINDIKATI:
1. Hrvatski sindikat metalaca
Sindikalna podružnica TLM Šibenik
Zdravko Burazer, v. r.
2. Sindikat metalaca Hrvatske
Sindikalna podružnica TLM-TPP Šibenik
Nikola Vlahov, v. r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb
Evidencijski broj: 2/02.
Šibenik, 15. svibnja 2002.
Po ovlaštenju Predstojnika
Pročelnik Ureda
Darjana Belamarić Stojanović, 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

