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ŽUPANIJA ŠIBENSKA

1. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

13

Na temelju članka 16. stavka 1. i članka 18. stavka
1. i 2. Zakona o lovu ("Narodne novine", broj 10/94,
22/94 i 5/95) i članka 16. stavka 1. točke 2. Statuta
Županije šibenske ("Službeni vjesnik Županije šiben-
ske" broj 8/94 i 4/95), Županijska skupština Županije
šibenske, na 20. sjednici, od 15. travnja 1996. godi-
ne, donosi

O D L U K U
o ustanovljenju zajedničkih lovišta

Članak 1.
Na području Županije šibenske ustanovljuju se

slijedeća zajednička lovišta:

1. Lovište br. XV/6
Opis granice: Početna točka granice lovišta ide od

sredine uvale Peleš u pravcu kote 237, zatim u luku
obuhvaćajući Samovukolicu, preko kote 346, obuh-
vaćajući Ložnicu zatim na kotu 293, na granicu Župa-
nije, nastavlja granicom Županije preko Tarakala u
luku ide na Božane, zatim nastavlja asfaltnom ces-
tom, gdje skreće prije Rebca prema koti 140, prelazi
kotu 140 i izlazi na morsku obalu. Granica prati mor-
sku obalu do početne točke u uvali Peleš obuhvaćajući
otoke Jaz, Svilan i Malu Smokvicu.

2.Lovište br. XV/7
Opis granice: Granica lovišta ide od uvale Gre-

baštica cestom preko Jelinjaka na kotu 254 Vuciser,
zatim kotama 261 Stup, 229 preko Ogradenika i Zen-
kovice na granicu Županije. Slijedi granicu Županije
zatim skreće u pravcu zapada preko Lozovca na kotu
293 zaobilazeći Ložnicu zatim na kotu 346, zao-
bilazeći u luku Samovukolicu na kotu 237, zatim
izlazi na sredinu uvale Peleš, odatle morskom obalom
do početne točke lovišta u uvali Grebaštica.

3.Lovište br. XV/8
Opis granice: Granica lovišta ide od uvale V. Luka

Ulicom Kralja Zvonimira zatim vrhovima Jamnjaka,
Kamenara (256), Humine (207), Ljubljana (226), Po-
pelja (191). Granica dalje ide od Vrha Popelja na cestu
Danilo-Vrpolje (kod novo probijenog puta za Bika-
rac), zatim dalje u pravcu Komadinki te na Stražaru
br. 1, odatle prugom do Ripišta. Granica od Ripišta
ide na cestu Šibenik-Split (preko Boraje). Granica
prati asfaltnu cestu Šibenik-Split (preko Boraje) do
granice Šibenske Županije. Nadalje, granica lovišta
prati granicu Županije i prolazi kotama 675, 645, 284
do kote 337. Od kote 337 granica ide sjeverozapadno
zaobilazeći Zenskovicu i nastavlja u pravcu zapada
preko Ograđenika kote 229, 262, 254 i izlazi na as-
faltnu cestu i dalje do uvale Grebaštica. Granica da-
lje prati morsku obalu izostavljajući poluotok Oštricu
te otoke Obli, Velika Krbela i Mala Krbela do uvale
V. Luka. Granica od uvale V. Luka ide u pravcu sje-
veroistoka i izlazi na Ulicu Kralja Zvonimira, početnu
točku lovišta.

4. Lovište br. XV/9
Opis granice: Sjeverna granica lovišta ide grani-
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com državnog lovišta "Trtar", zatim vrhovima Jam-
njaka, Kamenara (256) Oblica (237), Humine (207),
Ljubljana (226), Popelja (191). Granica lovišta dalje
ide od vrha Popelja na cestu Vrpolje-Danilo do dije-
la gdje je novo probijeni put za Bikarac, zatim nas-
tavlja cestom Vrpolje-Danilo preko Crnog brda do
državnog lovišta "Trtar", početne točke lovišta.

5.Lovište br. XV/10
Opis granice: Granica lovišta ide od mjesta Višići

u pravcu zapada vododerinom, te putem do granice
državnog lovišta "Trtar". Nastavlja granicom držav-
nog lovišta i prolazi kroz zaseoke Crljeni, Stančići,
Ercezi do ceste Danilo - Vrpolje, zatim slijedi cestu
do novo probijenog puta za Bikarac, odatle nastavlja
u pravcu Komadinki te na Stražaru br. 1 i nastavlja
prugom do Ripišta. Granica od Ripišta nastavlja ces-
tom Šibenik-Split (preko Boraje). Dalje slijedi cestu
do granice Županije, prolazi kroz Rakiće kotu 434
do početne točke, mjesta Višići.

6.Lovište br. XV/11
Opis granice: Granica lovišta ide od granice dr-

žavnog lovišta "Trtar" putem za Bukiće zatim pod-
nožjem Oštrice izlazi na granicu Nacionalnog parka
"Krka". Slijedi granicu Nacionalnog parka "Krka"
sve do ceste koja se odvaja za Brnjicu i odatle se
spušta na cestu Šibenik-Drniš. Zatim na kotu 240 te
ide cestom prema Pokrovniku preko Menđušića,
Lucića, Sv. Mihovila dalje cestom na kotu 251 te dalje
cestom zaobilazeći mjesta Brnadići i Topići. Grani-
ca nastavlja cestom do kote 266, zatim ide na kotu
345 i dalje putem Danilo Kraljice na kotu 404 sve do
granice državnog lovišta "Trtar". Granica lovišta ide
granicom državnog lovišta "Trtar" sve do početne
točke lovišta.

7. Lovište br. XV/12
Opis granice: Granica lovišta ide od uvale V. luka

i spaja se s Ulicom Kralja Zvonimira te je prati do
ceste za Dubravu, zatim skreće cestom prema Jurasi-
ma. prolazi između Lukovnika i Jurasovog krša na
bijeli put kojim ide za Mihaljeviće, odnosno grani-
com državnog lovišta "Trtar" do skretanja za Bukiće,
zatim putem za Bukiće te podnožjem Oštrice izlazi
na granicu Nacionalnog parka "Krka". Dalje slijedi
granicu Nacionalnog parka "Krka" do Šibenskog
mosta, nastavlja morskom obalom do početne točke
lovišta.

8. Lovište br. XV/13
Opis granice: Granica lovišta ide od Šibenskog

mosta magistralom te prije odvajanja ceste za Zaton
skreće u blagom luku na kotu 133 Rosovača. Nastav-
lja cestom Zaton-Srima do križanja s magistralom.
U jednom dijelu prati Jadransku obalu do početne
točke lovišta.

9. Lovište br. XV/14
Opis granice: Granica lovišta ide od mjesta Srima

asfaltnom cestom na Jadransku magistralu, dalje
magistralom do ceste za Zaton, zatim cestom u pravcu
Zatona do granice Nacionalnog parka "Krka". Gra-
nica lovišta slijedi granicu Nacionalnog parka "Krka"
do potoka Guduču i dalje slijedi potok Guduču do
granice Županije. Prati granicu Županije i nastavlja
cestom zaobilazeći Kosu i dalje u pravcu Grabovaca
te izlazi na cestu za Vodice i ide do lokve Kovča.
Zatim ide cestom uz mjesto Vodice do izlaska na
morsku obalu te je prati do početne točke lovišta.

10.Lovište br. XV/15
Opis granice: Početna točka lovišta ide od lokve

Kovča cestom cestom obuhvaćajući Crno brdo i da-
lje cestom između kote 148 i Plana. Nastavlja ces-
tom do uvale Sovlje, zatim ide morskom obalom i
cestom koja prolazi uz mjesto Vodice te dalje između
Rastovca i Poljička do početne točke lovišta iznad
kote 122.

11.Lovište br. XV/16
Opis granice: Granica lovišta ide od Sovlja asfalt-

nom cestom do Jadranske magistrale te nastavlja as-
faltnom cestom zaobilazeći Crno brdo do Kovče. Pro-
lazi između kota 154 i 168 preko Oštarije, zatim
skreće cestom za Grabovce i dalje cestom do držav-
nog lovišta "Jagodnja D.- Crljen".

Granica lovišta nastavlja granicom državnog lo-
višta "Jagodnja D.-Crljen" do granice Županije. Za-
tim nastavlja granicom Županije i morskom obalom
do početne točke lovišta.

12. Lovište br. XV/17
Opis granice: Granica lovišta ide od kote 100 ces-

tom za Bribirske Mostine preko Lađevaca. Od Bri-
birskih Mostina ide cestom u pravcu Planičnika do
kote 274, zatim slijedi granicu Županije do granice
Nacionalnog parka "Krka". Granica lovišta prati gra-
nicu Nacionalnog parka "Krka" do potoka Guduče te
nastavlja potokom Guduča do kote 100, početne točke
lovišta.

13. Lovište br. XV/18
Opis granice: Početna točka lovišta ide od kote 100
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cestom preko Lađevaca i dalje cestom do Bribirskih
Mostina. Dalje nastavlja cestom Bribirske Mostine-
Đevrske do iznad kote 274, dalje slijedi granicu Župa-
nije do granice Nacionalnog parka "Krka". Zatim
slijedi granicu Nacionalnog parka "Krka" do potoka
Guduča, te dalje potokom Guduča do kote 100, po-
četne točke lovišta.

14.Lovište br. XV/19
Opis granice: Granica lovišta ide od mjesta Parati

cestom u pravcu juga preko Jamana, Burica i dalje u
pravcu juga preko Maleša na kotu 345, preko Mišura
na kotu 404 do granice državnog lovišta "Trtar". Za-
tim granica skreće u pravcu istoka i ide starim putem
i vododerinom do mjesta Višići odnosno do granice
Županije. Granica dalje prati granicu Županije i pro-
lazi kotama 429 Bušnjak, 404 Prisoja, 551 Crni Umac,
507, 471 Rubeljušin Umac, 499 Mandino Brdo, 707
Koljenovac i dalje do starog puta koji vodi preko Man-
darića Torina kroz zaseok Gotovci. Nastavlja asfalt-
nom cestom u pravcu sjeverozapada preko zaseoka
Mrše, zatim se odvaja cestom za Komare i dalje ces-
tom preko Rajčića kroz G. Planjane, Marketiće za-
tim skreće u pravcu zapada na Parate, početnu točku
lovišta.

15.Lovište br. XV/20
Opis granice: Granica lovišta prati granicu držav-

nog lovišta "Promina", zatim slijedi granicu Županije,
te nastavlja granicom državnog lovišta "Kozjak". Gra-
nica lovišta dalje slijedi granicu državnog lovišta
"Svilaja" do zaseoka Plavčići, preko Otavica zatim
rijekom Čikolom do ceste za Badanj i dalje cestom
preko Badnja, te vododerinom do granice državnog
lovišta "Promina", početne točke lovišta.

16. Lovište br. XV/21
Opis granice: Granica lovišta ide od granice dr-

žavnog lovišta "Promina" vododerinom do Badnja i
dalje putem preko Petrovog polja, zatim rijekom Či-
kolom prema Bučićima. Od Bučića granica ide u
pravcu Gabrića istočno od V. Midenjaka i dalje ces-
tom Split-Drniš do granice državnog lovišta "Moseć-
I" i prati granicu državnog lovišta "Moseć I" do zaseo-
ka Beaderi, zatim na kotu 221 i nastavlja Čikolom do
granice Nacionalnog parka "Krka". Prati granicu
Nacionalnog parka "Krka" do predjela Vlaka, zatim
skreće u pravcu istoka starim rudarskim putem do
granice državnog lovišta "Promina". Slijedi granicu
državnog lovišta "Promina" do početne točke lovišta.

17. Lovište br. XV/22
Opis granice: Granica lovišta ide putem do mjesta

Plavčići u pravcu zapada do Otavica. Granica dalje
nastavlja asfaltnom cestom preko Bučica i dalje ces-
tom zaobilazeći V. Midenjak preko Vestića do gra-
nice državnog lovišta "Moseć I". Dalje prati granicu
državnog lovišta "Moseć I" do njegove najjužnije
točke te dalje skreće u pravcu jugoistoka preko zaseo-
ka Gotovci, Mandarića Torina te izlazi na županijsku
granicu. Dalje slijedi granicu Županije do Jukića,
zatim cestom kroz mjesta Matici, Pauk i Vukšići pre-
ko Bajanove Glave kroz Baljke, Vidoviće do početne
točke kod mjesta Plavčići.

18.Lovište br. XV/23
Opis granice: Granica lovišta ide od mjesta Bea-

deri na kotu 221 zatim rijekom Čikolom do granice
Nacionalnog parka "Krka". Granica lovišta nadalje
slijedi granicu Nacionalnog parka "Krka" do starog
puta za Brnjicu, te dalje cestom preko Copića, Men-
đušića, Lucića, Topića do Gregurice, zatim nastavlja
u smjeru istoka cestom preko Burića, Jamana do
križanja sa željezničkom prugom. Granica nastavlja
željezničkom prugom do početne točke lovišta kod
zaseoka Baedari.

19.Lovište br. XV/24
Opis granice: Granica lovišta ide od mjesta Bae-

dari na kotu 221 zatim rijekom Čikolom do granice
Nacionalnog parka "Krka". Granica lovišta nadalje
slijedi granicu Nacionalnog parka "Krka" do starog
puta za Brnjicu, te dalje cestom preko Copića, Men-đu
u smjeru istoka cestom preko Burića, Jamana do kri-
žanja sa željezničkom prugom. Granica nastavlja
željezničkom prugom do početne točke lovišta kod
zaseoka Beadari.

20. Lovište br. XV.25
Opis granice: Granica lovišta slijedi sjevernu gra-

nicu Županije, nastavlja granicom Nacionalnog par-
ka "Krka" do predjela Vlaka odatle granica ide sta-
rim rudarskim putem, te prolazi kote 240, 254, zaseok
Kabići, Beršići do granice državnog lovišta "Promi-
na". Granica lovišta dalje slijedi sjevernu granicu
državnog lovišta "Promina" i dalje nastavlja grani-
com Županije do početne točke.

21. Lovište br. XV/26
Opis granice: Lovište obuhvaća otoke Žirje, Kap-

rije i Kakan.

22. Lovište br. XV/27
Opis granice: Lovište obuhvaća otoke Zlarin, Lu-
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pac, Tijat, Zmajan, Obonjan, Sestrica V. i Sestrica
M.

Članak 2.
Za svako novo ustanovljeno zajedničko lovište do-

nijet će se posebna Odluka u skladu sa Zakonom
navedenim u preambuli ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u "Službenom vjesniku Županije šiben-
ske".

Klasa: 323-02/96-01/1
Ur. broj: 2182/1-01-96-1
Šibenik, 15. travnja 1996.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

"Ovom Odlukom osniva se Županijski zavod za
prostorno uređenje (u daljem tekstu: Zavod), utvrđuje
se djelokrug, ustrojstvo i druga pitanja značajna za
rad Zavoda.

Sjedište Zavoda je u Šibeniku."

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u "Službenom vjesniku Županije šiben-
ske".

Klasa: 023-05/96-01/2
Ur. broj: 2182/1-01-96-1
Šibenik, 15. travnja 1996.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

14

Na temelju članka 7. Zakona o prostornom ure-
đenju ("Narodne novine", broj 30/94) i članka 16. i
49. Statuta Županije šibenske ("Službeni vjesnik Žu-
panije šibenske", broj 8/94 i 4/95), Županijska skup-
ština Županije šibenske, na 20. sjednici, od 15. travnja
1996. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju i ustroju Zavoda

za prostorno uređenje Županije šibenske

Članak 1.
Odluka o osnivanju i ustroju Zavoda za prostorno

uređenje Županije šibenske ("Službeni vjesnik Župa-
nije šibenske", broj 3/95), u svom nazivu mijenja se i
glasi: "Odluka o osnivanju i ustroju Županijskog za-
voda za prostorno uređenje".

Članak 2.
Članak 1. mijenja se i glasi:

15

Na temelju članak 56. stavak 1. Pomorskog zako-
nika ("Narodne novine", broj 17/94. i 74/94.) i član-
ka 16. Statuta Županije šibenske ("Službeni vjesnik
Županije šibenske", broj 8/94. i 4/95.), Županijska
skupština Županije šibenske, na 20. sjednici, od 15.
travnja 1996. godine donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o koncesijama na

pomorskom dobru

Članak 1.
U Odluci o koncesijama na pomorskom dobru

("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 7/95.)
članak 30. mijenja se i glasi: "Naknada za koncesije
iz članka 20. stavka 1. točka 6. ove odluke (športske
i ostale djelatnosti na moru) utvrđuju se u godišnjem
paušalnom iznosu od:

- 10% srednje tržišne vrijednosti opreme za kon-
cesije u I ZONI pomorskom dobra;

- 7% srednje tržišne vrijednosti opreme za kon-
cesije u II ZONI pomorskog dobra.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
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objavit će se u "Službenom vjesniku Županije šiben-
ske".

Klasa: 011-01/96-01/I
Ur.br.: 2182/1-01-96-1
Šibenik, 15. travnja 1996.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

Na temelju članka 16. stavak 1. točka 13. Statuta
Županije šibenske ("Službeni vjesnik Županije šiben-
ske", broj 8/94 i 4/95) Županijska skupština Županije
šibenske, na 21. sjednici od 22. svibnja 1996. godi-
ne, donosi

PROGRAM RADA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

ŽUPANIJE ŠIBENSKE
za 1996. godinu

I
Ovim programom utvrđuju se zadaće i teme o koji-

ma će Županijska skupština odlučivati odnosno raz-
matrati do kraja 1996. godine, a koje su Ustavom,
Zakonom, Statutom i drugim propisima određene kao
djelokrug njenog rada.

Programom rada osigurava se rasprava i odlu-
čivanje o drugim pitanjima od posebnog značenja za
ukupni gospodarski i društveni razvitak Županije te
ostalim pitanjima djelovanja i rada izvršne vlasti i
upravnih tijela u Županiji.

II
Ovim Programom utvrđuju se nositelji zadaća i

rokovi u kojima se moraju provesti pojedine zadaće,
po oblastima djelatnosti kako slijedi:

I OBLAST USTROJA ŽUPANIJE, NEKIH TIJE-
LA, UPRAVNIH ODJELA I SLUŽBI, TE OST-
VARIVANJA NJIHOVOG DJELOKRUGA

1. Odluka o naknadama vijećnicima i članovima

radnih tijela Županijske skupštine Županije šibenske
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo - Odsjek za
pravne poslove
PREDLAGATELJ: Odbor za Statut, Poslovnik i
propise
ROK: I tromjesečje

2. Odluka o načinu utvrđivanja plaća za djelatnike
Upravnog odjela, Tajništva i Zavoda za prostorno
uređenje Županije šibenske

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo - Odsjek za
pravne poslove
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: I tromjesečje

3. Odluka o izmjeni odluke o osnivanju i ustroju
Zavoda za prostorno uređenje Županije šibenske

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo - Odsjek za
pravne poslove
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: II tromjesečje

4. Program rada Županijske skupštine Županije
šibenske za 1996. godinu

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: II tromjesečje

5. Izvješće o radu Županijskog poglavarstva za
1995. godinu

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: II tromjesečje

6. Izvješće o radu Državnog pravobraniteljstva
Županije šibenske u 1995. godini

NOSITELJ IZRADE: Državno pravobranitelj-
stvo Županije šibenske
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: II tromjesečje

7. Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o unu-
tarnjem redu Upravnog odjela i Tajništva Županije
šibenske

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo - Odsjek za
pravne poslove
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: prema potrebi

8. Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o unu-
tarnjem redu Zavoda za prostorno uređenje Županije
šibenske
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NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: III/IV tromjesečje

9. Program rada Županijske skupštine Županije
šibenske za 1997. godinu

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: IV tromjesečje

II OBLAST GOSPODARSTVA, POMORSTVA,
RAZVITKA I OBNOVE

10.Izvješće o gospodarskom i socijalnom stanju
u Županiji šibenskoj

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: I tromjesečje

11.Odluka o ustanovljavanju zajedničkih lovišta
u Županiji šibenskoj

NOSITELJ IZRADE: Komisija za ustanovljava-
nje zajedničkih lovišta u Županiji šibenskoj
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: II tromjesečje

12. Izvješće o realizaciji naplate županijskih pri-
hoda od pomorskog dobra

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: I tromjesečje

13.Program održavanja i unapređenja pomorskog
dobra u 1996. godini

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: II tromjesečje

14. Odluka o izmjeni odluke o koncesijama na po-
morskom dobru

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: vijećnik Joško Pisa
ROK: II tromjesečje

15. Odluke o davanju koncesija na pomorskom do-
bru

NOSITELJ IZRADE: Ured za pomorstvo
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: trajna zadaća

16. Izvješće o obnovi ratom porušenog područja
Županije šibenske

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel - Odsjek za
razvitak i obnovu
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: IV tromjesečje

17. Izvješće o radu Županijskog stožera za koor-
dinaciju aktivnosti povratka, uspostavu civilne vlasti
i normalizaciju života na novooslobođenim područ-
jima Županije šibenske

NOSITELJ IZRADE: Županijski stožer
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: III tromjesečje

III OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA,
GRADITELJSTVA, STAMBENOKOMUNA-
LNIH DJELATNOSTI I ZAŠTITE OKOLIŠA

18. Izvješće o stanju u prostoru i program mjera za
unapređenje stanja

NOSITELJ IZRADE: "Urbing" d.o.o.
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: I tromjesečje

19. Odluke o izmjenama i dopunama odluka pros-
tornih planova općina i gradova

NOSITELJ IZRADE: Županijski zavod za
prostorno uređenje
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: prema potrebi

20. Srednjoročni program opskrbe pitkom vodom
NOSITELJ IZRADE: radni tim
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: III tromjesečje

21. Program održavanja, zaštite i rekonstrukcije
nerazvrstanih cesta za 1996. godinu

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel - Odsjek za
gospodarstvo
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: I tromjesečje

22. Izvješće o provedbi programa održavanja, zašti-
te i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u 1995. godini

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel - Odsjek za
gospodarstvo
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: III tromjesečje

23. Plan zaštite od požara
NOSITELJ IZRADE: Ured župana
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
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ROK: III tromjesečje

IV OBLAST DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

24. Program javnih potreba u kulturi za 1996.
godinu

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel - Odsjek za
društvene djelatnosti
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: I tromjesečje

25. Plan mreže predškolskih ustanova
NOSITELJ IZRADE: Ured za prosvjetu, kulturu,
tehničku kulturu, šport i informiranje
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: II tromjesečje

26. Izvješće o radu zdravstvenih ustanova na
području Županije šibenske u 1995. godini

NOSITELJ IZRADE: zdravstvene ustanove
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: III tromjesečje

27. Program javnih potreba u športu za 1997. go-
dinu

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel - Odsjek za
društvene djelatnosti
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: IV tromjesečje

28. Odluka o danu Županije šibenske
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: IV tromjesečje

29. Odluka o grbu i zastavi Županije šibenske
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Odbor za grb i zastavu
ROK: IV tromjesečje

30. Davanje suglasnosti na statute javnih ustanova
čiji je osnivač Županija šibenska

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel - Odsjek za
društvene djelatnosti
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: prema potrebi

31. Program javnih potreba u kulturi za 1997. go-
dinu

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel - Odsjek za
društvene djelatnosti
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo

ROK: IV tromjesečje

32. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za
1997. godinu

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel - Odsjek za
društvene djelatnosti
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: IV tromjesečje

33. Izvješće od zdravstvenoj zaštiti zdravstveno
neosiguranih osoba

NOSITELJ IZRADE: Ured za rad, zdravstvo i
socijalnu skrb
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: IV tromjesečje

34. Izvješće o uzimanju uzoraka za namirnice
NOSITELJ IZRADE: Ured za rad, zdravstvo i
socijalnu skrb
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: IV tromjesečje

VI OBLAST FINANCIJA

35. Godišnji obračun proračuna Županije šiben-
ske za 1995. godinu

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo - Odsjek za
proračun
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: II tromjesečje

36. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Žu-
panija šibenske za 1995. godinu

NOSITELJ IZRADE: Državni ured za reviziju -
Područni ured u Šibeniku
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: II tromjesečje

37. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna
Županije šibenske za 1996. godinu

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo - Odsjek za
proračun
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: IV tromjesečje

38. Proračun Županije šibenske za 1997. godinu
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo - Odsjek za
proračun
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: IV tromjesečje

39. Odluka o izvršenju Proračuna Županije Šiben-
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ske za 1997. godinu
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo - Odsjek za
proračun                      •
PREDLAGATELJ: Županijsko poglavarstvo
ROK: IV tromjesečje

VII IZBORI I IMENOVANJA

40. Odluke o izborima i imenovanjima dužnosnika
i članova tijela iz djelokruga Županijske skupštine

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanja
ROK: trajna zadaća

III
Ovaj Program objavit će se u "Službenom vjesni-

ku Županije šibenske".

Klasa: 021-04/96-01/1
Ur.br.: 2182/1-01-96-1
Šibenik, 22. svibnja 1996.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

17

Na temelju članka 19. Statuta Županije šibenske
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 8/94 i
4/95) Županijska skupština Županije šibenske, na 21.
sjednici, od 22. svibnja 1996. godine, donosi

RJEŠENJE
o početku obnašanja vijećničke dužnosti

zamjenika vijećnika

Vijećniku dužnost, sukladno članku 27. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave, počinje obnašati zamjenik vijećnika
MARKO KOVAČ.

KLASA: 021-01/96-01/4
UR.BR.: 2182/1-01-96-1
Šibenik, 22. svibnja 1996.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

18

Na temelju članka 158. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti ("Narodne novine", broj 74/93, 11/94 i 28/94)
i članka 16. Statuta Županije šibenske ("Službeni
vjesnik Županije šibenske", broj 8/94 i 4/95), Župa-
nijska skupština Županije šibenske, na 22. sjednici,
od 05. srpnja 1996. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju mrtvozornika za područje Općine

Vodice

1. Za doktora medicine koji utvrđuje nastup, vri-
jeme i uzrok smrti (mrtvozornika) imenuje se:

- dr. Ante Marušić

2. Ovim Rješenjem stavlja se van snage točka e)
Rješenja o imenovanju mrtvozornika ("Službeni vjes-
nik Županije Šibenske", broj 7/95) u dijelu koji se
odnosi na Općinu Vodice.

KLASA: 119-01/96-01/8
UR.BROJ: 2182/1-01-96-1
Šibenik, 05. srpnja 1996.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

19

Na temelju članka 16. Statuta Županije šibenske
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 8/94 i
4/95), županijska skupština Županije šibenske, na 22.
sjednici, od 05. srpnja 1996. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja informativnog centra

Šibenik
Za ravnatelja Informativnog centra Šibenik ime-

nuje se prof. IVAN BURIĆ iz Šibenika.

KLASA: 119-01/96-01/9
UR. BROJ: 2182/1-01-96-1
Šibenik, 05. srpnja 1996.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.
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2. ŽUPAN suglasnosti na kreditne zahtjeve, te nadzor nad dod-
jelom i nenamjenskim korištenjem kredita i privo-
đenja namjeni dodijeljenog poljoprivrednog zemljišta.

Na temelju članka 50. Zakona o sustavu državne
uprave ("Narodne novine", broj 75-93), župan Župa-
nije šibenske, donosi

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za

provedbu Programa zapošljavanja razvojačenih
hrvatskih branitelja

I
Ovom odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo

za provedbu Programa zapošljavanja razvojačenih
hrvatskih branitelja.

II
U Povjerenstvo za provedbu Programa zapošlja-

vanja razvojačenih hrvatskih branitelja imenuju se:
1.IVO BRAICA, podžupan, za predsjednika
2. MARKO BAREŠA, pomoćnik pročelnika

Ureda za gospodarstvo, za potpredsjednika
3. LUKA PETRINA, Zavod za zapošljavanje

Šibenik, za člana
4. BOŽO ERLIĆ, Uprava za obranu Šibenik, za
člana

5. GORAN KLJAJIĆ, Policijska uprava
Šibenik, za člana

6. DARJANA BELAMARIĆ STOJANOVIĆ,
pročelnica Ureda za rad, zdravstvo i socijal-
nu skrb, za člana

7. LEILA ARAS, Jadranska banka d.d. Šibenik,
za člana

8. IVICA MIKULANDRA, Udruga dragovo-
ljaca Domovinskog rata Šibenik, za člana

9. KRUNOSLAV MAZALIN, Hrvatski
časnički zbor Šibenik, za člana

10. PREDRAG ČIBULA, "HVIDRA",
podružnica Šibenik, za člana

11. IVA MARKOVIĆ,
Udruga udovica Domovinskog rata Šibenik,
za člana

III
Povjerenstvo se zadužuje za učinkovitu provedbu

Programa zapošljavanja razvojačenih hrvatskih bra-
nitelja, a posebice za utvrđivanje prioriteta i davanja

IV
Administrativno-stručne poslove za Povjerenstvo

obavljat će Stručna služba Županije.

V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u Službenom vjesniku Županije šiben-
ske.

Klasa: 561-01/96-01/2
Ur.broj: 2182-01-01-96-01
Šibenik, 2. srpnja 1996.

ŽUPAN
mr. Paško Bubalo, v.r.

Na temelju članka 50. zakona o sustavu državne
uprave ("Narodne novine", broj 75-93), Župan Župa-
nije šibenske, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i
imenovanju Povjerenstva za provedbu
Programa zapošljavanja razvojačenih

hrvatskih branitelja

I
U Odluci o osnivanju i imenovanju Povjerenstva

za provedbu Programa zapošljavanja razvojačenih
hrvatskih branitelja Klasa: 561-01/96-01/2, Urbroj:
2182-01-01-96-01 od 2. srpnja 1996. godine u točci
III iza rednog broja 11. dodaju se redni brojevi 12. i
12. koji glase:

"12. BOŽENA VIŠNJIĆ, Udruga roditelja poginu-
lih branitelja domovinskog rata Republike Hrvatske,
za člana

13. DAVORIN PAMIĆ, pročelnik Područne jedi-
nice Poljoprivredne savjetodavne službe Ministarst-
va poljoprivrede i šumarstva, za člana."

Broj 7 - Strana 10      SLUŽBENI VJESNIK ŽUPANIJE ŠIBENSKE       Ponedjeljak, 12. kolovoza 1996.

2

3



II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u "Službenom vjesniku Županije šiben-
ske".

Klasa: 561-01/96-01/3
Urbroj: 2182-01-01-96-01
Šibenik, 10. srpnja 1996.

ŽUPAN
mr. Paško Bubalo

II
GRAD ŠIBENIK

GRADSKO POGLAVARSTVO

10

Na temelju članka 69. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 4/94),
Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika, na 51. sjedni-
ci od 16. srpnja 1996. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o postupku osnivanja Mjesnog odbora Goriš

1. Utvrđuje se da je Zbor građana Goriš dana 30.
lipnja 1996. godine osnovao Mjesni odbor Goriš, u
skladu sa Statutom Grada Šibenika.

2. Ovaj Zaključak, te Zaključak o osnivanju Mjes-
nog odbora Goriš, istovremeno će se objaviti u "Služ-
benom vjesniku Županije Šibenske", čime će se pos-
tupak osnivanja navedenog Mjesnog odbora smatra-
ti završenim.

Klasa: 015-09/96-01/4
Urbroj: 2182/01-96-1
Šibenik, 16. srpnja 1996.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA ŠIBENIKA

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Vjećeslav Baranović, inž., v.r.

Zbor građana Goriš, na zasjedanju od 30. lipnja
1994. godine, na temelju članka 58. Zakona o lokal-
noj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 9P-
92, 94-93 i 117-93), donosi

ZAKLJUČAK
o osnivanju Mjesnog odbora Goriš

1.Osniva se Mjesni odbor Goriš, za područje kako
je opisano u Prijedlogu Gradskog poglavarstva Gra-
da Šibenika, za osnivanje mjesnih odbora - klasa 015-
06/94-01/1, urbroj 2182/01-94-1 od 30. lipnja 1994.
godine.

2. Mjesni odbor će obavljati zadatke u okviru
nadležnosti mjesne samouprave, u skladu sa Zakon-
om i Statutom Grada Šibenika.

3. Organi Mjesnog odbora su Vijeće Mjesnog od-
bora i predsjednik Vijeća Mjesnog odbora, čiji man-
dati traju četiri godine.

4. Vijeće Mjesnog odbora ima 7 članova.
Radom Vijeća Mjesnog odbora rukovodi predsjed-

nik Vijeća Mjesnog odbora.

5. Predsjednika Vijeća Mjesnog odbora bira Vijeće
Mjesnog odbora iz reda svojih članova.

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora predstavlja
Mjesni odbor.

6. Vijeće Mjesnog odbora dužno je donijeti Pravi-
la Mjesnog odbora i poslovnik Vijeća Mjesnog odbo-
ra, u roku od tri mjeseca od dana završetka postupka
osnivanja Mjesnog odbora.

7. Ovaj zaključak neposredno po donošenju pod-
nijeti će se na razmatranje Gradskom poglavarstvu
Grada Šibenika, radi ocjene da li je postupak osni-
vanja Mjesnog odbora obavljen u skladu sa zakon-
om i Statutom Grada Šibenika.

U Gorišu, dana 30. lipnja 1996.

ZBOR GRAĐANA GORIŠA

PREDSJEDNIK RADNOG
PREDSJEDNIŠTVA

Ante Đaković, v.r.
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III
OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKO VIJEĆE

16

Na temelju članka 74. Statuta Općine Primošten
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 9/94),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 19. sjednici,
od 19. srpnja 1996. godine, donosi

2. Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Županije Šibenske".

KLASA: 400-06/96-01/01
Ur. br. 2182/02-01/96-01
Primošten, 19. srpnja 1996

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
                       Ante Zuban v.r.

RJEŠENJE
o imenovanju člana skupštine

"Vodovod i kanalizacija" d.o.o.
Šibenik

1. U Skupštinu "VODOVOD I KANALIZACIJA"
d.o.o. Šibenik, kao predstavnik Općine Primošten,
imenuje se Josip Perkov.

2. Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom vjesni-
ku Županije šibenske".

KLASA: 119-01/96-01/01
Ur. br. 2182/02-01/96-01
Primošten: 19. srpnja 1996.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Ante Zuban v.r.

IV
OPĆINA RUŽIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju Članka 74. stavak 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92),
Općinsko vijeće Općine Ružić, na 1. sjednici, od 23.
travnja 1993. godine, donosi

ODLUKU
o preuzimanju odluka i drugih općih akata

dosadašnje Skupštine Općine Drniš

17

Na temelju članka 74. Statuta Općine Primošten
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 9/94)
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 19. sjednici,
od 19. srpnja 1996. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna

Općine Primošten

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Op-
ćine Primošten za prvo polugodište 1996. godine.

Članak 1.
Ovom odlukom preuzimaju se odluke i drugi opći

akti što ih je donijela Skupština Općine Drniš kao
odluke i opći akti Općine Drniš.

Članak 2.
Odluke i drugi opći akti iz članka 1. ove Odluke

primjenjuju se u Općini Ružić do donošenja općih
akata kojima se ureduju pitanja iz samoupravnog
djelokruga sukladno zakonu, ako nisu protivne za-
konima i drugim propisima Republike Hrvatske.

Članak 3.
Organi uprave i službi dosadašnje Općine Drniš

ovlašteni su za izvršavanje i primjenu odluka i drugih
općih akata iz članka 1. ove Odluke u okviru njihovih
ovlasti utvrđene tim propisima.

Članak 4.
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Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-05/93-01/1
Unešić, 23.travnja 1993.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK:
Darko Meštrović, v.r.

Na temelju članka 32., 33., 36., 39. i 42. Zakona o
financiranju jedinica lokalne samouprave ("Narodne
novine", broj 117/93), Općinskog vijeća Općine Ru-
žić, na 3. sjednici, od 8. veljače 1994. godine, donosi

ODLUKU
o općinskim porezima

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se stope, visina, te način

obračuna i plaćanja općinskih poreza što su vlastiti
izvori sredstava općine.

II VRSTE POREZA

Članak 2.
Općinski porezi jesu:
1. porez na potrošnju
2. porez na kuće za odmor
3. porez na reklame
4. porez na tvrtku ili naziv
5. porez na korištenje javnih površina

POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

i piva plaća se po stopi 3%

Članak 4.
Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička

osoba koja pruža ugostiteljske usluge.
Osnovica poreza na potrošnju čini prodajna cijena

pića koja se proda u ugostiteljskim objektima.

Članak 5.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

i piva obveznik poreza obračunava i plaća u roku 5
dana po isteku tjedna na način propisan Zakonom o
porezu na promet proizvoda i usluga.

Obračunani porez iskazuje se u evidencijama pro-
pisanim za obračun poreza na promet proizvoda i
usluga.

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 6.
Porez na kuće za odmor plaća se u dinarskoj pro-

tuvrijednosti 3 DEM po četvornom metru korisne
površine kuće za odmor.

POREZ NA REKLAME

Članak 7.
Porez na reklame plaća se godišnje u dinarskoj

protuvrijednosti 200 DEM, za prvu reklamu, a za sva-
ku slijedeću u visini od 70 DEM.

Članak 8.
Podatke o mjestu gdje se ističe reklama i broju

istaknutih reklama i promjenama pri isticanju rekla-
ma obveznici poreza na reklame dužni su dostaviti
ispostavi Porezne uprave do 31. ožujka za godinu za
koju se razrezuje porez.

Članak 9.
Ako se reklama istakne tijekom godine plaća se

srazmjerni dio poreza na reklame propisan člankom
8. ove Odluke.

POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Članak 10.
Porez na tvrtku odnosno naziv plaćaju pravne i

fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili
poreza na dohodak u visini dinarske protuvrijednosti
500 DEM prema srednjem tečaju Narodne banke
Hrvatske na dan donošenja rješenja.

Ako na je istom objektu istaknuto više tvrtki, od-
nosno naziva iste pravne i fizičke osobe, plaća se samo
jedan spomenuti iznos poreza.

Ako postoji više vlasnika obrtničke radnje ili podu-
zeća plaća se samo jedan porez.

Poslovne jedinice u sastavu pravne i fizičke osobe
(prodavaonice, pogoni i radionice) plaćaju 50% pro-
pisanog poreza na tvrtku, odnosno naziv.
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Članak 11.
Tvrtkom, odnosno nazivom, u smislu članka 16.

ove Odluke, smatra se ime pravne i fizičke osobe pod
kojim poduzeće ili radnja posluje, osim natpisa na
klupama, stolovima i otvorenim prodajnim mjestima
na kojima se prodaju živežne namirnice, natpisa što
ih je i staklo građevinsko poduzeće na gradilištima te
naziva poslovnih jedinica koje ne posluju s trećim
osobama.

Članak 12.
Porez na tvrtku, odnosno naziv, plaća se u roku 15

dana od dana dostave rješenja kojim je porez na tvrt-
ku odnosno naziv utvrđen.

Članak 13.
Obveznik poreza na tvrtku, odnosno naziv, dužan

je tvrtku, odnosno naziv, promjenu imena tvrtke,
odnosno naziva i svaku drugu promjenu što utječe na
visinu poreza prijaviti nadležnom tijelu za financijske
poslove u roku 15 dana od upisa u registar odnosno
od nastale promjene.

POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 14.
Obveznici poreza na korištenje javnih površina su

pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.
Obveznik poreza na korištenje javnih površina

plaća u visini od 1 DEM po m2 godišnje.

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje

važiti Odluka o komunalnim taksama ("Službeni
vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 2/94,
4/92 i 2/93).

Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu danom objave na

Službenom oglasniku, a primjenjuje se od 1. siječnja
1994. godine

Klasa: 410-01/94-01/1
Ur. br.: 2182-08-94-01
Unešić, 08. veljače 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Darko Meštrov, v.r.

Na temelju članka 56a. Zakona o lokalnoj samo-
upravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93
i 117/93) i članka 43. Odluke o privremenom ustrojs-
tvu Općine Ružić, Općinsko vijeće Općine Ružić, na
3. sjednici, od 8. veljače 1994. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojavanju Upravnog odjela

Općine Ružić

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom ustrojava se Upravni odjel Općine

Ružić (u daljnjem tekstu: Upravni odjel)

II. UPRAVNI ODJEL

Članak 2.
Upravni odjel osniva se u sjedištu Općine u Ružiću.
Upravni odjel će obavljati poslove iz samouprav-

nog djelokruga Općine Ružić i poslove državne up-
rave koji budu na njega prenijeti te stručno norma-
tivne i financijsko računovodstvene poslove.

Članak 3.
U zgradi u kojoj bude smješten Upravni odjel mora

biti istaknuta natpisna ploča, koja uz grb Republike
Hrvatske sadrži i sljedeći tekst:

Republika Hrvatska, Županija šibenska, Općina
Ružić, Upravni odjel.

Članak 4.
Upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na

temelju natječaja imenuje Poglavarstvo.
Pročelnik za svoj rad odgovara načelniku i Pogla-

varstvu.

Članak 5.
Uvjeti i način raspisivanja natječaja za imenova-

nje pročelnika i drugih djelatnika u Upravnom odje-
lu ureduje se pravilnikom o unutarnjem redu.

Članak 6.
Općina Ružić u okviru svog djelokruga i ovlasti

osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističkog
planiranja, vodi brigu uređenja naselja, kvaliteti stano-
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vanja, komunalnih objekata i drugih komunalnih i
uslužnih djelatnosti i lokalne infrastrukture, osigura-
va uvjete u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgo-
ju, javnom zdravlju, zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenoj
zaštiti životinja i zaštiti bilja, socijalnoj skrbi, kul-
turi, tjelesnoj kulturi i športu, osigurava uvjete za raz-
vitak gospodarstva, društvenih, komunalnih i drugih
djelatnosti od važnosti za područje Općine i upravlja
općinskom imovinom.

Članak 7.
Upravni odjel u okviru svog djelokruga i ovlasti:

-neposredno izvršava i osigurava provođenje od-
luka i drugih općih akata Vijeća,

-neposredno izvršava poslove državne uprave kada
su ti poslovi prenijeti u djelokrug Općine,

-prati stanje u području za koje je osnovan i o tome
izvješćuje Poglavarstvo,

-priprema nacrte odluka i drugih općih akata, koje
donosi Vijeće, odnosno Poglavarstvo, te priprema iz-
vješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga
za potrebe Vijeća i Poglavarstva,

-pruža stručnu i drugu pomoć građanima u okviru
prava i ovlasti Općine,

-podnosi izvješća Vijeću i Poglavarstvu o svom
radu,

-pripreme materijale, odnosno osigurava druge uv-
jete za održavanje sjednica,

-pruža stručnu pomoć predsjedniku Vijeća i na-
čelniku,

-pruža stručnu pomoć članovima Vijeća,
-prati rad sjednica, izrađuje zaključke i zapisnik

te prati izvršenje zaključaka,
- priprema akte i druge akte donijete na sjednica-

ma za objavljivanje u službenom glasilu,
- daje pravna i druga stručna mišljenja u svezi s

radom Vijeća, poglavarstva i načelnika,
- sudjeluje u izradi akata koje donosi Vijeće, pogla-

varstvo i načelnik,
- brine se o promjeni statuta Općine i poslovnika o

radu Vijeća i poglavarstva,
- informira o radu Vijeća odnosno radnih tijela i

poglavarstva te dostavlja materijale na javnu raspra-
vu, prati i sumira rezultate javne rasprave,

- sudjeluje u pripremi akata koje donosi Vijeće,
radna tijela, poglavarstvo, načelnik te izrađuje prijed-
loge normativnih i drugih akata,

- obavlja i druge stručne i administrativne poslove
vezane uz rad Vijeća, radnih tijela, poglavarstva i
načelnika,

- obavlja druge poslove sukladno zakonu.

Članak 8.
Pročelnik Upravnog odjela donosi godišnji plan

rada.
Godišnji plan rada donosi se u skladu sa zakonom

i ovom odlukom.
Godišnji plan rada sadrži prikaz zadaća i poslova

Upravnog odjela u određenoj godini, a naročito gle-
de provedbe zakona, odluka i drugih općih akata
Vijeća i drugih ovlasti Upravnog odjela.

Godišnji plan o radu za 1994. godinu pročelnik je
dužan dostaviti općinskom načelniku u roku od 30
dana od imenovanja.

Članak 9.
Akt o unutarnjem redu Upravnog odjela donosi

Poglavarstvo.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.
Sredstva za rad Upravnog odjela osiguravaju se u

proračunu Općine Ružić.

Članak 11.
Djelatnici Upravnog odjela dužni su zadatke i pos-

love na koji su raspoređeni kao i druge poslove pov-
jerene im u skladu s propisima, izvršavati savjesno,
uredno, racionalno, pridržavajući se zakona i drugih
propisa te uputstava načelnika, zamjenika načelnika
i pročelnika.

Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u "Službenom vjesniku Županije šiben-
ske".

KLASA: 023-05/94-01/1
UR.BR.: 2182-08-94-01

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Darko Meštrović, v.r.

Na temelju članka 45., stavak 1. Zakona o lokal-
noj samoupravi u upravi ("Narodne novine", broj 90/
92), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 1. sjednici, od
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23. travnja 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru načelnika Općine Ružić

1. Za načelnika Općine Ružić izabire se IVAN
PERKOVIĆ.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 023-05/93-01/1
Unešić, 23. travnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Darko Meštrović, v.r.

Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92) i
članka 35. stavak 2. Odluke o privremenom ustrojst-
vu Općine Ružić, Općinsko vijeće Općine Ružić, na
2. sjednici, od 24. kolovoza 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru zamjenika načelnika Općine Ružić

1. Za zamjenika načelna Općine Ružić izabire se
ŽELJKO BILAĆ.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 023-05/93-01/1
Unešić, 24. kolovoz 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Darko Meštrović, v.r.

Općinsko vijeće Općine Ružić, na 1. sjednici, od 23.
travnja 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Mandatne

komisije

1. Za predsjednika i članove Mandatne komisije
imenuje se:

1. Ivan Buljević, predsjednik,
2. Ivan Elez, član,
3. Petar Pijuk, član.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-05/93-01/5
Unešić, 23. travnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Darko Meštrović, v.r.

Na temelju članak 45. stavak 1. zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92),

Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92),
Općinsko vijeće Općine Ružić, na 1. sjednici, od 23.
travnja 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za

statut i poslovnik

1. Za predsjednika i članove Odbora za statut i
poslovnik imenuju se:

1. Josip Meštrović, predsjednik,
2. Josip Matić, član,
3. Ivan Sučić, član.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-05/93-01/3
Unešić, 23. travnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Darko Meštrović, v.r.
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Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi ("Narodne novine" broj 90/92),
Općinsko vijeće Općine Ružić, na 1. sjednici, od 23.
travnja 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Odbora

za izbor i imenovanja

1. Za predsjednika i članove Odbora za izbor i
imenovanja imenuju se:

1. Ivan Sučić, predsjednik,
2. Mirko Prnjak, član,
3. Josip Meštrović, član,
4. Darko Meštrović, član,
5. Marko Mešin, član.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-05/93-01/4
Unešić. 23. travnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Darko Meštrović, v.r.

10

Na temelju članka 18. Odluke o privremenom us-
trojstvu Općine Ružić, Općinsko vijeće Općine Ružić,
na 2. sjednici, od 24. kolovoza 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća

Općine Ružić

1. Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Ružić izabire se IVAN ELEZ.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-05/93-01/3
Unešić, 24. kolovoz 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Darko Meštrović, v.r.

Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92),
Općinsko vijeće Općine Ružić, na 1. sjednici, od 23.
travnja 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine

Ružić

1. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Ružić
izabire se DARKO MEŠTROVIĆ.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 023-05/93-01/2
Unešić, 23. travnja 1993.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Darko Meštrović, v.r.

11

Na temelju članka 10. Odluke o privremenom us-
trojstvu Općine Ružić, Općinsko vijeće Općine Ružić,
na 2. sjednici, od 24. kolovoza 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru članova Općinskog poglavarstva

Općine Ružić

1. Za članove Općinskog poglavarstva Općine Ru-
žić izabiru se

- Marija Vulić, dipl. ing.
- Ante Matić
- Josip Buzov, dipl. ing.
- Ivo Vrbatović
- Mirko Perković
- Ante Sučić

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-05/93-01/2
Unešić, 24. kolovoza 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Darko Meštrović, v.r.
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Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92),
Općinsko vijeće Općine Ružić, na 1. sjednici, od 23.
travnja 1993. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju ovlaštenja za prisustvovanje pri

zaključenju braka

1. Ovlašćuju se svi vijećnici Općinskog vijeća Op-
ćine Ružić da mogu prisustvovati sklapanju braka na
području Općine Ružić.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/93-01/1
Unešić, 23. travnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Darko Meštrović, v.r.

V
OPĆINA VODICE
OPĆINSKO VIJEĆE

15

Na temelju članka 29. Zakona o prostornom
uređenju ("Narodne novine", broj 30/94) i članka 53.
Statuta Općine Vodice ("Službeni vjesnik Županije
šibenske", broj 6/94), Općinsko vijeće Općine Vod-
ice, na 22. sjednici, od 14. lipnja 1996. godine, dono-
si

ODLUKU
o prihvaćanju Stručne podloge i idejnog

urbanističkog rješenja dijela obale u Vodicama

Članak 1.
Prihvaća se Stručna podloga i idejno urbanističko

rješenje dijela obale u Vodicama (u daljnjem tekstu:
Plan), koje je pod brojem T.D. 13R/96 izradio "IN-
TUS" d.o.o. Šibenik.

Članak 2.
Planom je obuhvaćen obalni prostor Vodica, od

"stare škole", Obalom V. Nazora, Obalom Matice hr-
vatske sa Trgom hrvatskih mučenika i Obalom Juričev
Ive-Cota do tržnice, ukupne površine od oko 3,0 ha.

Članak 3.
Plan sadrži tekstualni i grafički dio:

A. TEKSTUALNI DIO:

1.0. UVOD

2.0. STANJE U PROSTORU
2.1. Postojeća prostorno planska dokumentacija
2.2. Obuhvat rješenja
2.3. Promet
2.4. Zelenilo
2.5. Korištenje površina i objekata
2.6. Urbana oprema

3.0. IDEJNO URBANISTIČKO RJEŠENJE
3.1. Promet
3.2. Obrada partera
3.3. Zelene površine
3.4. Namjena prizemlja objekata i korištenje ..
vanjskih prostora
3.5. Oblikovanje objekata
3.6. Urbana oprema

4.0. URBANISTIČKO - TEHNIČKI UVJETI

4.1. Štekati

4.1.1. Otvoreni štekati

1. Maksimalna površina i položaj označeni su u
nacrtu. Moguće je zauzimanje manje površine, ali ne
veće od označene.

2. Dozvoljeno je postavljanje postolja, i to isklju-
čivo pokretnog-demontažnog od drva.

3. Štekat se može ograditi isključivo pokretnom
ogradom (primjeri dati u skicama) ili vezama sa
cvijećem. U slučaju kad je štekat manjih dimenzija
(jedan red stolova) nije nužno ograđivanje.
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4. Zaštita od sunca može biti suncobranima ili sk-
lopivom tendom montiranom na pročelje zgrade.

5. Neovisno označenoj maksimalnoj površini ko-
rištenjem štekata ne smije se spriječiti ulaz u stam-
beni ili poslovni prostor drugog vlasnika, te ometati
promet pješaka.

6. Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu na ko-
rištenje javne površine potencijalni korisnik je dužan
priložiti programsku skicu. Ista mora sadržavati:

- tlocrt štekata s točnim mjerama,
- skicu i opis ograde,
- skicu i opis zaštite od sunca,
- ostale potrebne podatke (reklamni natpisi i sl.).

7. U iznimnim slučajevima može se na prijedlog
Savjeta za urbanizam i odluke Općinskog poglavar-
stva Općine Vodice dozvoliti manje odstupanje od
utvrđenih tlocrtnih gabarita štekata ukoliko se time
ne remeti osnovna koncepcija i ako su zadovoljeni
ostali propisani uvjeti.

8. Odobrenja za postavu štekata na pojedinim pros-
torima neće se moći izdati do konačne realizacije
obalne šetnice i opločenja odnosno planiranih zelenih
površina.

9. Planirani štekati na Trgu hrvatskih mučenika
moći će se postavljati do provedbe natječaja za ob-
novu bunarskog vodovodnog sustava.

4.1.2. Zatvoreni štekati

1. Obavezna površina i položaj označeni su u na-
crtu. Nije obvezno zatvaranje štekata, te se ista može
koristiti i kao otvoreni štekat po uvjetima propisanim
za iste.

2. Ugostiteljski objekt sa svojim unutarnjim di-
jelom, te zatvorenim štekatom čini jednu cjelinu, te
kao takav mora zadovoljavati minimalne uvjete (oso-
bito kod dimenzioniranja prostorija za osobnu hi-
gijenu gostiju) prema Pravilniku o razvrstavanju, mi-
nimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih ob-
jekata (NN 57/95).

3. Konstrukcija zatvorenog štekata mora biti
kvalitetno izrađena i estetski prihvatljiva (primjeri su
dati u prilogu). Pokrov može biti od stakla, plastične
folije, platnene tende ili sl. materijala, a cijela kon-
strukcija mora biti demontaža.

Nije dozvoljeno natkrivanje crijepom ili drugim
čvrstim materijalima.

4. Za zatvoreni štekat potrebno je ishoditi loka-
cijsku dozvolu (uz prilog programske skice) i gra-
đevnu dozvolu (na temelju rješenja o korištenju jav-
ne površine).

5. Odobrenje za postavu štekata na pojedinim pros-
torima neće se moći izdati do konačne realizacije
planiranih prometnica i zelenih površina.

4.2. Prodaja na otvorenom

1. U nacrtu su označene lokacije za prodaju na
otvorenom.

2. Prodaja se vrši na pokretnim stolovima ili prodaj-
nim štandovima složenim na način da se ne ometa
promet na način da se ne ometa promet pješaka, prilaz
objektima ili kolni promet.

3. Za vrijeme obavljanja djelatnosti korisnik javne
površine mora održavati red i higijenu.

4.3. Prometnice

4.3.1. Kolne prometnice

Sastavni dio urbanističko-tehničkih uvjeta za kol-
ne prometnice su grafički prilozi detalja parkirališta
ispred stare škole i pristupne ceste do nove pošte.

Uz označene regulacijske linije i tlocrtne elemente
pri uređenju ovih prometnih površina treba poštivati
i slijedeće uvjete:

a) parkiralište pred starom školom
-postaviti pomičnu ogradu (vaze sa cvijećem) uz-

duž zapadne strane parkirališta,
-postaviti naplatnu kućicu na razdjeljenom otoku,

po mogućnosti sa automatskom rampom,
- osigurati urednu vertikalu i horizontalnu signa-

lizaciju,
- prostor osvijetliti prema prikazanom rješenju ras-

vjete,
- oborinske vode zahvatiti slivnicima i vezati na

ispušni kolektor,
- sve površine namijenjene parkiranju treba obra-

diti novim završnim slojem asfalta,
- obalna šetnica (opločenje kamen-beton) treba biti

podignuta za jednu stepenicu (oko 15 cm) od parki-
rališne površine,
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- svako parking mjesto minimalnih je dimenzija
4,5x2,3 m za osobne automobile, a 3,5 x 7,5 za kami-
one.

b)pristupna cesta do nove pošte
-na cijeloj dužini ceste potrebno je postaviti novi

habajući sloj, a pješačke površine odvojiti betonskim
rubnjacima,

-za dvosmjerni promet potrebno je imati minimal-
no 7,5 m poprečnog profila, što čine dvije vozne trake
po 2,75 m, pločnik 1,5 m i zaštitna traka 0,5 m (mjere-
no od ruba postojećeg pločnika uz tržnicu),

-za jednosmjerni dio ulice potrebno je minimalno
5,70 m poprečnog profila,

-pristupnoj cesti potrebno je osigurati urednu od-
vodnju oborinskih voda, preko slivnika i kolektora
odvesti ih u more uz minimalni uzdužni 0,3% i po-
prečni 2,5% nagib,

- pristupnoj cesti osigurati javnu rasvjetu,
- horizontalnu i vertikalnu signalizaciju postaviti

prema posebno izrađenom prometnom projektu.

c) okretišta
- u koncepciji rješenja prometa predviđena su

okretišta
- kod stare škole, ispred "Kozare" i "krug" kod

nove pošte,
- "krug" kod nove pošte će se urediti kao cvijet-

njak sa rubnjakom od 18 cm. Ostala dva, okretišta
neće se posebno oblikovati, već eventualno oznaka-
ma istaknuti.

- da bi čitava mreža funkcionirala na ovim mjesti-
ma treba biti kontrola u vrijeme određenih ograni-
čenja, odnosno postavljene informativne table sa pla-
nom gradske mreže i oznakama sva tri "cilja".

4.3.2. Pješačke prometnice

1.Najznačajnija pješačka prometnica je u konti-
nuitetu duž obale. Obrađena je u kombinaciji kamen-
beton, na način da je obojeni beton veličine ploha
4,70/4,70 m obrubljen kamenim pločama u nizu širine
30 cm.

2. Najstarije uličice u dijelu oko crkve obradit će
se kamenom "na nož".

3. U skladu sa ovim idejnim rješenjem potrebno je
izraditi izvedbene projekte opločenja, koji, pored os-
talog, trebaju sadržavati i rješenje odvodnje oborin-
skih voda.

4. Oblikovanje prostora neposredno uz spomeni-

ke, kao i obnovu bunarskog sustava na Trgu hrvatskih
mučenika, treba riješiti putem javnog natječaja.

4.4. Namjena poslovnih prostora u prizemlju
objekata

1. Isključene su djelatnosti koje izazivaju negativne
efekte za okoliš.

2. Ne dozvoljavaju se veliki kapaciteti - trgovački
ili drugi, koji imaju velike zahtjeve u odnosu na op-
skrbu.

3. Predlažu se (nisu obvezne) slijedeće djelatnosti
i usluge:

- darovni dućani i suvenirnice,
- cvjećarnice,
- knjižare i papirnice,
- butici tekstila, kože i krzna,
- dječje igračke i oprema,
- kozmetika,
- sportska oprema,
- biljna ljekarna,
- prodaja mliječnih proizvoda i sireva,
- suhomesnati proizvodi,
-prodaja ribljih prerađevina,
-informatička audio, video i foto oprema,
-izrada okvira i ključeva,
-fotokopiranje,
-urar i optičar,
-zlatar,
-fotograf,
te od ugostiteljstva:
-kavane,
-slastičarnice,
-konobe,
-pizzerie,
- fast-food.

4.5. Zelenilo

Za uređenje planiranih zelenih površina potrebno
je prethodno izraditi izvedbeni projekt kojim će se
definirati svi potrebni elementi:

- ogradni zidovi (dozvoljava se max. 20 cm iznad
nivoa zemljanog nasipa), s vanjske strane obloženi
grubo priklesanim kamenom,

- prilazne stepenice,
- točan raspored stabala,
- točan položaj staza u parku,
- dječje igralište.
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4.6.Oblikovanje građevina i obrade pročelja

1. U svrhu mogućnosti rekonstrukcije postojećih
objekata izvršena je analiza, te utvrđene 3 različite
kategorije:

a) objekti sačuvani u gotovo izvornom obliku,
b) objekti, koji su neadekvatnim intervencijama

izgubili svoj prvotni izgled i znatno narušavaju iz-
gled cjeline,

c) neutralni objekti, bilo da su recentni ili obnovl-
jeni na tolerantan način.

2. Shodno tome predlaže se slijedeći postupak pri-
likom rekonstrukcije:

a) na objektima sačuvanim u izvornom obliku mo-
gu se obavljati samo radovi konstruktivne i tehničke
sanacije,

b) kad korisnik objekta iz ove kategorije zatraži
rekonstrukciju, nadležna služba pored ostalog uvje-
tovat će preoblikovanje objekta,

c) rekonstrukcija ovih objekata morat će se odvi-
jati prema zajedničkim uvjetima, koji vrijede i za ka-
tegoriju b), a to su:

- otvori (vrata i prozori) moraju dimenzijama i
oblikom biti primjereni ambijentu,

- postojeći gabariti ne smiju se povećavati spaja-
njem vise objekata u cjelinu,

- ne dozvoljavaju se krovne nadogradnje, koje na-
rušavaju izgled objekta,

- zadržati izgled pročelja "na lastavicu" ukoliko
postoji,

- upotrijebiti izvorne materijale, za pokrov kupu
kanalicu i eventualno mediteran crijep, isključeni su
salonitni, limeni i dr. pokrovi,

- obrada pročelja kamen ili žbuka, kamen fugirati
na tradicionalan način, isključeno je lijepljenje poli-
gonalnih ploča odnosno uporaba više vrsta kamena
na istom objektu,

- žbukanje pročelja dozvoljava se u slučajevima
kad nije kvalitetan kamen, odnosno ako je postojala
žbuka u izvornom stanju.

3. Za sve tri kategorije objekata postoji obveza
pribavljanja posebnih uvjeta građenja iz oblasti zaštite
spomenika kulture u postupku izdavanja lokacijske
dozvole.

4.7. Urbana oprema

1. Sastavni dio urbanističko - tehničkih uvjeta su i
ogledni primjerci (skice i fotografije) urbane opreme.

Njihova primjena nije obvezatna, već imaju karakter
preporuke i usmjerenja.

2. Prije postavljanja nove rasvjete potrebno je pret-
hodno izraditi elektro projekt.

5.0. LITERATURA
Prilozi uz urbanističko - tehničke uvjete: skice i

fotografije

B. GRAFIČKI DIO

1. Korištenje površina
2. Postojeće stanje

Članak 4.
Cjelokupni tekstualni i grafički dio Plana prilaže

se ovoj Odluci, te čini njen sastavni dio.

Članak 5.
Uređivanje prostora u području obuhvata Plana

provodit će se u skladu sa tekstualnim i grafičkim di-
jelovima Plana.

Članak 6.
Ovaj Plan će provoditi Općina Vodice i nadležno

tijelo državne uprave, a u okvirima svojih zakonskih
ovlaštenja.

Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se

u Službenom vjesniku Županije šibenske.

KLASA: 350-05/96-01/7
UR. BR.: 2182/04-96-1
Vodice, 14. lipnja 1996.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev-Pipić, v.r.

Na temelju članka 53. Statuta Općine Vodice
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 6/94),
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Općinsko vijeće Općine Vodice, na 23. sjednici, od
15. srpnja 1996. godine, donosi

ODLUKU
o grbu i zastavi Općine Vodice

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.

Članak 1.
Općina Vodice ima svoj grb i zastavu.

Članak 2.
Grb Općine Vodice čini štit uokviren ultramarin

plave boje, što simbolizira Jadransko more.
U grbu dominiraju dvije boje: zlatno žuta i plava.
- zlatno žuta se nalazi u gornjem dijelu i simboli-

zira maslinovo ulje,
- plava se nalazi u donjem dijelu i simbolizira more

i vodu.
U centru štita urisana je kruna bunara simbol vode

po kojem su Vodice dobile ime. Iznad krune bunara
su zaštitne zidine i kule minulog vremena.

Ispod krune bunara je crvena greda simbol vina,
ispod čega su dvije jedna ispod druge postavljene
valovite bijele linije.

U srcu štita, u središtu krune bunara urisana je
crkvica sv. Križ iz 1421. godine simbol pripadanja
vjeri i kršćanstvu.

Članak 3.
Zastavu Općine Vodice čini jedna boja:
- ultramarin plava (60%), simbol mora.
U sredini zastave je grb Općine. Grb je smješten u

strogom centru zastave, s tim da zauzima 2/3 širine
zastave.

Zastava je omjera 1:2.

Članak 4.
Izvornik grba i zastave, reljef i podloga u boji,

čuvaju se u Općini Vodice.

Članak 5.
Uporaba grba i zastave Općine Vodice uredit će se

posebnom odlukom.

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon ob-

jave u "Službenom vjesniku Županije šibenske".

Klasa: 017-02/96-01/4
Ur. broj: 2182/04-96-1
Vodice, 15. srpnja 1996.
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Na temelju članka 53. Statuta Općine Vodice ("Slu-
žbeni vjesnik Županije šibenske", broj 6/94) i članka
5. Odluke o grbu i zastavi Općine Vodice, Općinsko
vijeće Općine Vodice, na 23. sjednici, od 15. srpnja
1996. godine, donosi

ODLUKU
o uporabi grba i zastave Općine Vodice

Članak 1.
Ovom Odlukom se ureduje uporaba grba i zastave

Općine Vodice, koji izražavaju identitet općine i nje-
zine povijesne tradicije.

Članak 2.
Grb i zastava mogu se koristiti samo u obliku i sa-

držaju određenom odlukom o grbu i zastavi i to na-
ročito u svrhu isticanja:

1. na zgradama u kojima su smještene službe Op-
ćine

2. na službenim aktima, poveljama i drugim priz-
nanjima koje dodjeljuje Općina Vodice,

3. na službenim pozivnicama, čestitkama i sl. kojim
se koriste dužnosnici Općine.

Grb i zastava mogu se upotrijebiti i u drugim pri-
godama, po prethodnom odobrenju Općinskog vijeća
u (memorandumima poduzeća, kao suveniri i sl.)

Članak 3.
Grb i zastava Općine ne smiju se upotrebljavati

ako su oštećeni ili u svezi s nečim što bi vrijeđalo do-
stojanstvo Općine.

Članak 4.
Uporaba grba i zastave suprotno odredbama ove

odluke zahtijeva njihovo povlačenje i ima za poslje-
dicu utvrđivanja odgovornosti krivca po općim pravi-
lima.
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Članak 5.
Grb i zastava se oblikuju prema izvorniku kojeg

čini reljef i podloge u boji, a koji se čuva u Općini
Vodice.

Članak 6.
Za uporabu izvornika grba i zastave Općina Vodi-

ce odgovoran je tajnik Općinskog vijeća.

Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon ob-

jave u "Službenom vjesniku Županije šibenske".
Klasa: 017-02/96-01/5
Urbroj: 2182/04-96-1
Vodice, 15. srpnja 1996.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.
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Na temelju članka 53. Statuta Općine Vodice,
Općinsko vijeće na 22. sjednici od 14. lipnja 1996.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji

Proračuna za 1995. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji Pro-
računa za 1995. godinu.

2. Ovaj zaključa će se objaviti u "Službenom vjes-
niku Županije šibenske".

Klasa: 041-01/96-01/1
Ur.br.: 2182/04-96-5
Vodice, 14. lipnja 1996.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.
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Izdavač: Šibenska županija, Trg Pavla Šubića I, broj 2w. Ureduje: Dane Maretić, dipl. pravnik
Tisak: "Tiskara  - Vodice"


