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I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

14
Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-kninske 

županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”, broj 08/09), župan Šibensko-kninske 
županije, dana 03. svibnja 2010. godine, donosi

 PRAVILNIK
o načinu uporabe i prava korištenja 

službenih vozila, privatnih vozila 
za službene potrebe,  mobilnih aparata za 

službene potrebe,             
 reprezentacije i potpisivanja narudžbi

 Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se način i uvjeti upora-

be i prava korištenja službenih vozila, privatnih vozila 
za službene potrebe, mobilnih telefona za službene 
potrebe, reprezentacije i potpisivanja narudžbi.

Službene potrebe u smislu ovog Pravilnika 
podrazumjevaju poslove iz nadležnosti Županijske 
skupštine, župana i upravnih odjela i službi Šibensko-
kninske županije.

Članak 2.
Službena vozila se koriste prema rasporedu kojeg 

određuje pročelnik Ureda župana uz suglasnost  
župana, a na temelju urednog i vjerodostojnog putnog 
naloga.

Privatno vozilo se može koristiti u službene svrhe 
samo po odobrenju župana, a na temelju urednog i 
vjerodostojnog putnog naloga.

Članak 3.
O korištenju službenih vozila i privatnih vozila za 

službene potrebe, a na temelju izdanih putnih naloga, 
vodi se dnevna evidencija.

Evidenciji se prilažu isprave kojima se dokazuju 
izdaci.

Ako se službeni automobil ili privatni automobil 
za službene potrebe koriste u svrhe službenog puta 

ili vožnje u naselju za službene svrhe (loko vožnja), 
obvezno se vodi evidencija i prilažu računi o ku-
pljenom gorivu.

Članak 4.
Vozila se koriste u pravilu za vrijeme radnog 

vremena.
Vozila se mogu koristiti i izvan radnog vre-

mena za službene potrebe zbog obavljanja službenih 
poslova.

Vozila raspoređena u Uredu župana koriste se 
prema nalogu pročelnika Ureda župana.

Članak 5.
O održavanju svih vozila iz članka 2. ovog  

Pravilnika brine vozač - voditelj voznog parka u 
Uredu župana.

Članak 6.
Vozilom može upravljati vozač, drugi ovlašteni 

djelatnik ili osoba na čije je ime izdan putni nalog.
Korisnici iz stavka 1. ovog članka dužni su upisi-

vati u putni- radni list stanje kilometraže, te iste pre-
davati voditelju voznog parka po završetku vožnje.

Korisnici iz stavka 1. ovog članka vrše opskrbu 
vozila gorivom, te račune za gorivo predaju po 
završetku vožnje voditelju voznog  parka koji će 
ih , najkasnije krajem mjeseca,  predati Upravnom 
odjelu za proračun i fi nancije radi evidencije utroška 
goriva.

Članak 7.
Korištenje mobilnih telefonskih aparata imaju pra-

vo slijedeći dužnosnici i službenici tijela Županijske 
uprave: župan, zamjenici župana, pročelnici upravnih 
odjela, tajnik,  poslovni tajnik župana i voditelj 
voznog parka te drugi korisnici županijskog proračuna 
koje odredi župan:

Određuju se maksimalne mjesečne tarife 
pretplatničke potrošnje za svakog korisnika, i to:

- za župana, neograničeno,
- za zamjenike župana i pročelnika Ureda župana, 

pretplatnička tarifa plus po 610,00 kuna,
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 - za pročelnike upravnih odjela, tajnika, poslovnog 
tajnika  župana i voditelja voznog  parka  pretplatnička 
tarifa plus po 210,00 kuna,  

- za  voditelje ispostava upravnih odjela 
pretplatnička tarifa  plus po  110,00 kuna.

Troškove koji nastanu iznad iznosa određenog 
u stavku 2. ovog članka snose korisnici mobilnog 
telefona.

Članak 8.
Pravo potpisivanja narudžbe ima župan Šibensko-

kninske županije.

Članak 9.
Pravo odobravanja trošenja sredstava za reprezen-

taciju ima župan Šibensko-kninske županije.

Članak 10.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje 

važiti Pravilnik o načinu uporabe i prava korištenja 
vozila, mobilnih aparata, reprezentacije, te potpisi-
vanja narudžbi (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”, broj 6/06).

Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,  

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

Klasa: 406-01/06-01/11
Urbroj: 2182/01-06-10-1
Šibenik, 03. svibnja 2010.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

 Ž U P A N 
Goran Pauk, v.r.

____________________

II.
GRAD DRNIŠ

GRADSKO VIJEĆE

46
Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o prostor-

nom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07 
i 38/09) i članka 51. Statuta Grada Drniša („Službeni 
vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 15/09), 
Gradsko vijeće Grada Drniša, na 10. sjednici, od 
08.lipnja  2010. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 

GOSPODARSKE ZONE „BRIŠTANE“

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana 

uređenja Gospodarske zone Brištane, u daljnjem 
tekstu: Odluka.

Članak 2.
Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za 

izradu, obuhvat prostornog plana, ocjena stanja u 
obuhvatu plana, ciljevi i programska polazišta plana, 
način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način 
pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba 
određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za 
izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te 
drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi prostor-
nog plana, rokovi za izradu plana te izvori fi nanciranja 
prostornog plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.
Odluka se donosi temeljem članaka 26., 75. i 76. 

Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u nastavku 
teksta: Zakon, te članka 181. Odluke o donošenju 
Prostornog plana Grada Drniša („Službeni vjesnik 
Šibensko – kninske županije“, broj  01/00, 07/06 i 
02/08), u nastavku teksta: PPUG.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.
Obuhvat Plana određen je PPUG-om Drniša na 

kartografskim prikazima 1. Korištenje i namjena pros-
tora te kartografskom prikazu br. 3. Unutar granica 
zone obuhvaćeni dijelovi katastarskih čestica k.č. br 
2361/1 k.o. Brištane i k.č. br 1030/1k.o. Širitovci, 
prikazane na kartografskom prikazu br. 4.22. Izvodi 
iz navedenih kartografskih prikaza sastavni su dio 
ove odluke.

Plan obuhvaća prostor određen kao građevinsko 
područje gospodarske namjene površine oko 22,6 
ha, a koji je smješten sjeverno uz županijsku cestu 
Ž6077.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.
Područje za koje se izrađuje Plan određeno je u 

PPUG Drniša kao izdvojeno građevinsko područje 
za gospodarsku namjenu (planska oznaka IP – gos-
podarska namjena prehrambena), koje je, obzirom 
na tradiciju proizvodnje poljoprivrednih proizvoda 
i povoljne klimatske prilike, određeno za smještaj 
sadržaja za preradu i proizvodnju poljoprivrednih 
proizvoda (pršutana).
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Područje obuhvata danas je putpuno neizgrađeno 
zemljište, u naravi pašnjak - neplodno zemljište. U 
području obuhvata nisu evidentirani zaštićeni dijelovi 
prirode niti kulturna dobra.

Područje obuhvata ima povoljan geoprometni 
položaj u prostoru zahvaljujući blizini prometnica - 
županijska cesta Ž6077 i Ž6246 koje omogućavaju 
kvalitetno povezivanje područja obuhvata Plana na 
prometni sustav Grada Drniša i Šibensko – kninske 
županije.

Istočno od područja obuhvata položen je magis-
tralni vodoopskrbni cjevovod.

Na području obuhvata kao ni u neposrednoj blizini 
nema sustava za odvodnju otpadnih voda.

Područjem obuhvata ne prolaze nadzemni daleko-
vodi.

Na području obuhvata Plana ne postoji vrijedno 
visoko zelenilo.

RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 6.
Planom će se utvrditi uvjeti i mogućnosti realizaci-

je zahvata u prostoru, odnosno izgradnje proizvodnih 
građevina za preradu i proizvodnju poljoprivrednih 
proizvoda (pršutana) te tako osigurati preduvjeti za 
gospodarski razvoj na području Grada Drniša koristeći 
komparativne prednosti svog prostora.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 
PLANA

Članak 7.
Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana na 

području obuhvata su:
-  uređenje prostora obuhvata u skladu s defi nira-

nom planskom namjenom;
- osiguranje planskih preduvjeta za opremanje 

prostora obuhvata svim potrebnim pratećim, komu-
nalnim i infrastrukturnim sadržajima;

- utvrđivanje obveznih pokazatelja kojom se 
određuju uvjeti izgradnje gospodarskih građevina na 
temelju analize lokalnih uvjeta i važećeg PPUG, ka-
paciteta prometne i komunalne infrastrukture i zaštite 
prostora;

-  funkcionalna i oblikovna rješenja primjerena 
zadanoj namjeni.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA 
IZRADU PLANA

Članak 8.
Za izradu Plana nije potrebno pribavljati posebne 

stručne podloge, s obzirom na to da se postupak 
izrade može provesti temeljem podataka, planskih 
smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti 
nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz 

svog djelokruga.

N AČ I N  P R I B AV L J A N J A S T R UČN I H 
RJEŠENJA

Članak 9.
Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač 

ovlašten u postupku prema Pravilniku o uvjetima 
i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje 
stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne 
novine“, broj 118/09), u suradnji s nositeljem izrade 
Plana Upravnim odjelom za prostorno planiranje, gra-
diteljstvo, stambeno - komunalne, imovinsko-pravne 
poslove i obnovu.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTAR-
SKIH PLANOVA

Članak 10.
Kartografski prikazi Plana izradit će se na 

katastarskom planu u formi digitalnog zapisa u dwg 
formatu.

Plan će se izraditi u mjerilu 1: 1000.
Katastarski plan, ovjeren od Ureda za katastar i 

geodetske poslove – Ispostava Drniš, osigurava Grad 
Drniš.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEB-
NIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE 
ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG 
DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA U 
IZRADI PLANA

Članak 11.
Tijela i osobe koja daju svoje prethodne zahtjeve 

i sudjeluju u postupku izrade Plana:

•  MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, 
PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA, 
Uprava za inspekcijske poslove, Zagreb, Ul. Repub-
like Austrije 20;

• MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, 
Policijska uprava Šibensko-kninska

•  MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za ma-
terijalne resurse, služba za nekretnine, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša

• MINISTARSTVO KULTURE, Uprava 
za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel 
Šibenik 

• MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za 
zaštitu prirode, Zagreb

• DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I 
SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje 
Šibenik, Odjel za zaštitu i spašavanje 

• Ministarstvo regionalnog razvoja,šumarstva i 
vodnog gospodarstva,Babonićeva 121,Zagreb

• Ministarstvo poljoprivrede,ribarstva i ruralnog 
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razvoja,Ulica grada Vukovara 78,Zagreb
• HRVATSKA POŠTA, Poštansko središte 

Šibenik,
• HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma Split, 

Split, Kralja Zvonimira 35/III
• HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma Split, 

Šumarija Drniš, Drniš, Kralja Zvonimira 67
•  HEP, Operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Prijenosno područje Split, Ulica kneza Lj. Posavskog 
5

•  HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., 
ELEKTRA Šibenik, Šibenik, A. Šupuka 1,

• HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., 
ELEKTRA Šibenik, Pogon Drniš, Drniš, Put Glavice 
bb,

• HAKOM, Hrvatska agencija za poštu i 
elektroničke telekomunikacije, Zagreb 

• UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA 
HRVATSKE, Zagreb, Nova Ves 50

• HRVATSKE CESTE d.o.o., Odjel projektiranja 
i razvoja, Zagreb

• JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 
ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE, Šibenik, V. 
Nazora 14

• ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, Upravni 
odjel za prostorno uređenje i gradnju

•  JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DI-
JELOVIMA PRIRODE U ŠIBENSKO-KNINSKOJ 
ŽUPANIJI, Šibenik, Prilaz tvornici 39/2

• Šibensko – kninska županija, Upravni odjel za 
gospodarstvo i komunalne poslove, Šibenik

• Državna geodetska uprava, područni ured za 
katastar Drniš

•  HRVATSKE CESTE d.o.o.,  Ispostava 
Šibenik

•  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 
Šibenskokninske županije, Šibenik, Don Krste Stošića 
1

•  RAD d.o.o. Drniš,
•  ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, Upravni 

odjel za gospodarstvo, Šibenik
•  ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, Upravni 

odjel za prostorno uređenje i gradnju, Šibenik
• ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, Upravni 

odjel za zaštitu okoliša i gradnju, Šibenik
• REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA 

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, Šibenik, Prilaz 
tvornici 39

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju 
se da u roku od 30 dana dostave svoje zahtjeve za 
izradu Plana.

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJE-
GOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU 
ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 12.
Poziv na dostavu zahtjeva uputit će se s danom stu-

panja na snagu ove odluke, a rok dostave prethodnih 
zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani doku-
menti) za izradu Plana je 15 dana od dana zaprimanja 
Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva.

Nositelj izrade Plana objavit će obavijest o početku 
izrade Plana u razdoblju za dostavu zahtjeva.

Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim 
rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje 
prostora u obuhvatu Plana provest će se u tijeku izrade 
Nacrta prijedloga plana i trajat će 30 dana od dana 
objave u dnevnom tisku, a objava prethodne rasprave 
provest će se u roku od 15 dana od dana isteka roka 
za dostavu zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

Izvješće o prethodnoj raspravi, zajedno s Nacrtom 
prijedloga plana, nositelj izrade Plana pripremit će 
i dostaviti gradonačelniku Grada Drniša da utvrdi 
Prijedlog plana za javnu raspravu u roku od 30 dana 
od isteka roka za dostavu mišljenja, smjernica i pre-
poruka po osnovi prethodne rasprave.

Javna rasprava o Prijedlogu plana objavit će se 
u dnevnom tisku u roku od 8 dana od dana kada 
gradonačelnik Grada Drniša utvrdi Prijedlog plana za 
javnu raspravu, a početak javne rasprave utvrđuje se u 
roku od 8 dana od dana objave oglasa javne rasprave 
u dnevnom tisku, dok se rok trajanja javnog uvida u 
Prijedlog plana i rok za dostavu pisanih očitovanja, 
mišljenja, prijedloga i primjedaba na Prijedlog plana 
određuje u trajanju od 30 dana od dana početka javne 
rasprave.

Nositelj izrade Plana, s odgovornim voditeljem 
izrade Plana, pripremit će Izvješće o javnoj raspravi 
u roku od 30 dana od isteka javne rasprave.

Nositelj izrade Plana izradit će Nacrt konačnog 
prijedloga plana u skladu s prihvaćenim očitovanjima, 
mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u roku od 30 
dana od isteka javne rasprave, te ga uputiti na prib-
avljanje mišljenja propisanih člankom 94. Zakona, s 
rokom od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Nositelj izrade Plana uputit će Nacrt konačnog 
prijedloga plana, Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja 
iz članka 94. Zakona, na razmatranje i utvrđivanje 
Konačnog prijedloga plana gradonačelniku Grada 
Drniša u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu 
mišljenja iz članka 94. Zakona.

Gradonačelnik Grada Drniša razmotrit će i odlučiti 
o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana u roku od 
15 dana od dana dostave materijala nositelja izrade 
Plana.

Nakon utvrđivanja Konačnog prijedloga plana, 
a prije njegovog upućivanja na donošenje Grad-
skom vijeću Grada Drniša, nositelj izrade dostavit 
će sudionicima javne rasprave pisanu obavijest s 
obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno 
djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i 
primjedbi.
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Gradsko će vijeće Grada Drniša odlučiti o 
donošenju Plana na planiranoj idućoj sjednici nakon 
što predlagatelj gradonačelnik Grada Drniša dostavi 
materijal.

Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i 
donošenja Plana utvrđeni ovom odlukom mogu se 
korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.
Sredstva za izradu ovog plana osigurana iz 

Proračuna Grada Drniša.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE 
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU 
ZAHVATI

Članak 14.
Do donošenja ovog plana nije dopušteno izdavanje 

akata za zahvate u prostoru unutar obuhvata Plana.

Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu danom objave 

u „Službenom vjesniku Šibennsko – kninske 
županije“.

KLASA:350-02/10-01/4 
URBROJ:2182/o6-10-01 
Drniš, 08. lipnja  2010.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA DRNIŠA

PREDSJEDNIK
Mr. sc. Josip Begonja,v.r.

____________________

47
Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gos-

podarstvu („Narodne novine“, broj 26/03-pročišćeni 
tekst, 82/04,110/04,178/04, 38/09 i 79/09),  članka 
44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  
samoupravi  („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i  članka 51. Statuta  
Grada Drniša („Službeni  vjesnik Šibensko-kninske 
županije“,  broj 15/09), Gradsko vijeće Grada Drniša,  
na 10. sjednici, od  8. lipnja 2010. godine, donosi

O D L U K U
o izmijeni i dopuni Odluke o priključku 

na komunalnu  infrastrukturu 
 Grada Drniša

Članak 1.
U Odluci o priključenju na komunalnu in-

frastrukturu na području Grada Drniša („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“,  broj 2/02, 
8/04, 3/05, 13/07 i  2/09), u članku 2.  stavku 5., 
6. i 7.  riječ „poglavarstvo“  zamijenjuje se s riječi 
„gradonačelnik“.

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

bit će objavljena u „Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije“.

KLASA: 361-01/10-01/12
UR.BROJ: 2182/06-10-01
Drniš,  8. lipnja 2010. 

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA DRNIŠA

PREDSJEDNIK
Mr. sc. Josip Begonja,v.r.

____________________

48
Na temelju članka 56. Statuta Grada Drniša 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
15/09) i članka 21. Statutarne Odluke o pravilima 
za izbor vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
16/09), na prijedlog Komisije za statut, poslovnik i 
propise, Gradsko vijeće Grada Drniša, na 10. sjednici, 
od 08. lipnja 2010. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju člana 

Gradskog izbornog povjerenstva 
za mjesne odbore  Grada Drniša

1. Razrješuje se Ante Galić iz Bogatića funkcije 
zamjenika člana Gradskog izbornog povjerenstva za 
mjesne odbore Grada Drniša.

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

KLASA:015-01/10-01/3 
URBROJ:2182/06-10-01 
Drniš, 08. lipnja 2010. 

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA DRNIŠA

PREDSJEDNIK
Mr. sc. Josip Begonja,v.r.

____________________
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Na temelju članka 56. Statuta Grada Drniša 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
15/09) i članka 21. Statutarne Odluke o pravilima 
za izbor vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
16/09), na prijedlog Komisije za statut, poslovnik i 
propise, Gradsko vijeće Grada Drniša, na 10. sjednici, 
od 08. lipnja 2010. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju člana 

Gradskog izbornog povjerenstva za
 mjesne odbore  Grada Drniša

1. U Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne 
odbore Grada Drniša, imenuje se:

a)  Nikolina Galić, - zamjenik člana.

2. Mandat imenovanom iz točke 1. ovog rješenja 
traje četiri godine od dana imenovanja.

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

KLASA:015-01/10-01/3 
URBROJ:2182/06-10-01 
Drniš, 08. lipnja 2010. 

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA DRNIŠA

PREDSJEDNIK
Mr. sc. Josip Begonja,v.r.

____________________
50
Na  temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne 
novine”, broj 33/01 do 36/09), članka 38. Zakona 
o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93 do 
35/08), članka 37. st. 3. Zakona o predškolskom 
odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj 10/97 
i 107/07),  članka 51. st. 2.  Statuta Grada Drniša 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 
broj 15/09) i članka 94. st. 3. Statuta Dječjeg vrtića 
Drniš (klasa:601-02-10/75, urbroj:2182-10-02), 
Gradsko vijeće Grada Drniša, temeljem prijedloga 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Drniš (broj: 08/10 od 
25.05.2010. godine), na  1. izvanrednoj sjednici, od  
15. lipnja 2010. godine, donosi

 
RJEŠENJE

o imenovanju ravnatelja 
Dječjeg vrtića Drniš 

1. Za ravnatelja Dječjeg vrtića Drniš imenuje 
se Niveska Vlaić, dipl. defektolog iz Drniša, Kralja 
Zvonimira 26.

2. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri go-
dine. 

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a bit će objavljeno u „Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije“.

KLASA:601-02/10-01/9 
URBROJ:2182/06-10-01 
Drniš, 15. lipnja 2010. 

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA DRNIŠA

PREDSJEDNIK
Mr. sc. Josip Begonja,v. r.

____________________

51
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/97, 125/08 i 
36/09) i članka 51. Statuta Grada Drniša (“Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 15/09), 
Gradsko vijeće Grada Drniša, na 10. sjednici, od 8. 
lipnja 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj 
reviziji Proračuna Grada Drniša za 2009. 

godinu

Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Drniša prima na znanje 

Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Drniša 
za 2009. godinu.

Članak 2. 
Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom 

vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:041-01/10-01/1 
URBROJ:2182/06-10-03 
Drniš, 08. lipnja 2010. 

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA DRNIŠA

PREDSJEDNIK
Mr. sc. Josip Begonja,v.r.

____________________
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/97, 125/08 i 
36/09) i članka 51. Statuta Grada Drniša (“Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 15/09), 
Gradsko vijeće Grada Drniša, na 10. sjednici, od 8. 
lipnja 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana upotrebe vatrogasnih 

postrojbi u 2010. godini

Gradsko vijeće Grada Drniša prihvaća Plan up-
otrebe vatrogasnih postrojbi u 2010. godini

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

KLASA:214-01/10-01/8 
URBROJ:2182/06-10-03 
Drniš, 08. lipnja 2010. 

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA DRNIŠA

PREDSJEDNIK
Mr. sc. Josip Begonja,v.r.

____________________

III.
GRAD KNIN

1. GRADSKO VIJEĆE

28 
Na temelju članka 9. Statuta Grada Knina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
7/09) i članka 14. Odluke o priznanjima Grada Knina 
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
5/98, 6/00, 21/01 i 10/09), Gradsko vijeće Grada Kni-
na, na 8. sjednici, od  9. lipnja 2010. godine, donosi 

O D L U K U 
o dodjeli 

«NAGRADE GRADA KNINA» 

mr. DARKU  MILINOVIĆU, dr. med. 
potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske

 i ministru zdravstva i socijalne skrbi 

dodjeljuje se 
«NAGRADA GRADA KNINA»

za izniman doprinos u stvaranju uvjeta za 
provođenje zdravstvene zaštite građana Grada Knina, 
a poglavito pri osamostaljenju i osnivanju Opće bol-
nice „Hrvatski ponos“ Knin i unaprjeđenju djelatnosti 
hitne medicine u Kninu.

KLASA: 060-01/10-01/5
URBROJ: 2182/10-01-10-2
Knin,  9.  lipnja  2010. 

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK 
Nikola Blažević, v.r.

____________________

29
Na temelju članka 9. Statuta Grada Knina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
7/09) i članka 14. Odluke o priznanjima Grada Knina 
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
5/98, 6/00, 21/01 i 10/09), Gradsko vijeće Grada Kni-
na, na 8. sjednici, od  9. lipnja 2010. godine, donosi 

O D L U K U 
o dodjeli 

«PLAKETE GRADA KNINA » 

STIPI  JARLONIJU, 
članu Taekwondo kluba Knin 

dodjeljuje se 
„PLAKETA GRADA KNINA „

za postignute iznimne rezultate na državnim, 
europskim i svjetskim taekwondo prvenstvima.  

KLASA: 060-01/10-01/3
URBROJ: 2182/10-01-10-2
Knin,  9. lipnja  2010. 

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK 
Nikola Blažević, v.r.

____________________

30
Na temelju članka 9. Statuta Grada Knina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
7/09) i članka 14. Odluke o priznanjima Grada Knina 
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
5/98, 6/00, 21/01 i 10/09), Gradsko vijeće Grada Kni-
na, na 8. sjednici, od  9. lipnja 2010. godine, donosi 
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O D L U K U 
o dodjeli 

«GRBA GRADA KNINA» 

č.s. MARI  PERVAN

dodjeljuje se 
«GRB GRADA KNINA»  

za humanitarni rad na području Grada Knina. 

KLASA: 060-01/10-01/7
URBROJ: 2182/10-01-10-2
Knin,  9.  lipnja  2010. 

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK 
Nikola Blažević, v.r.

____________________

31
Na temelju članka 9. Statuta Grada Knina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
7/09) i članka 14. Odluke o priznanjima Grada Knina 
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
5/98, 6/00, 21/01 i 10/09), Gradsko vijeće Grada Kni-
na, na 8. sjednici, od  9. lipnja 2010. godine, donosi 

O D L U K U 
o dodjeli 

«GRBA GRADA KNINA» 

ATLETSKOM KLUBU „SVETI ANTE“ 

dodjeljuje se 
«GRB GRADA KNINA»  

za postignute iznimne rezultate članova kluba 
u športskim gradskim i državnim natjecanjima. 

KLASA: 060-01/10-01/4
URBROJ: 2182/10-01-10-2
Knin,  9. lipnja  2010. 

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK 
Nikola Blažević, v.r.

____________________

32
Na temelju članka 9. Statuta Grada Knina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
7/09) i članka 14. Odluke o priznanjima Grada Knina 
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
5/98, 6/00, 21/01 i 10/09), Gradsko vijeće Grada Kni-
na, na 8. sjednici, od  9. lipnja 2010. godine, donosi 

O D L U K U 
o dodjeli 

«GRBA GRADA KNINA» 

HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU 
„NAPREDAK“

dodjeljuje se 

«GRB GRADA KNINA»  
za izniman doprinos očuvanju i promicanju 

hrvatske kulturne baštine.                 

KLASA: 060-01/10-01/8
URBROJ: 2182/10-01-10-2
Knin,  9. lipnja  2010. 

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK 
Nikola Blažević, v.r.

____________________

33
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o 

vlasništvu  i dragim stvarnim pravima („Narodne 
novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i članka 33. 
Statuta Grada Knina („Službeni  vjesnik  Šibensko-
kninske županije“ , broj 7/09), Gradsko vijeće Grada 
Knina, na 8. sjednici, od 9. lipnja 2010. godine,  
donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o stjecanju, 

raspolaganju i upravljanju nekretninama

Članak 1.
U Odluci o stjecanju, raspolaganju i upravljanju 

nekretninama  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 9/98, 2/03 i 3/09), u  člancima 7., 8., 
10., 15., 16., 17., 21., 22., 26. i 29. riječi „Gradsko 
poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „gradonačelnik“ 
u odgovarajućem padežu.

     
Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
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objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.

KLASA: 370-01/98-01/32
URBROJ: 2182/10-01-10-4
Knin,  9. lipnja  2010. 

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK 
Nikola Blažević, v.r.

____________________

34
Na temelju članka 46. stavka 1. i 5. Zakona o 

prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, 
broj 178/04, 48/05-ispravak, 151/05, 111/06, 63/08 i 
124/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (re-
gionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 
125/08 i 36/09) i članka 33. Statuta Grada Knina 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
7/09), Gradsko vijeće Grada Knina, na 8. sjednici, od 
9. lipnja 2010. godine, d o n o s i 

O D L U K U
o autotaksi prijevozu osoba 
na području Grada Knina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se organizacija i način 

obavljanja autotaksi prijevoza, cjenik usluga auto-
taksi prijevoza, autotaksi stajališta i način njihova 
korištenja, te posebni uvjeti koje moraju ispunja-
vati vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz na 
području Grada Knina (u daljnjem tekstu: autotaksi 
prijevoz).

Članak 2.
Autotaksi prijevoz mogu obavljati trgovačka 

društva i obrtnici s registriranom djelatnošću autotaksi 
prijevoza osoba, koji od Grada Knina pribave dozvolu 
za obavljanje navedene djelatnosti.

Autotaksi prijevoznici iz prethodnog stavka 
moraju imati zajednička autotaksi stajališta i isti 
cjenik usluga.

Članak 3.
Autotaksi prijevoz obavlja se po dogovoru između 

korisnika usluge i autotaksi prijavoznika, uz unapri-
jed utvrđen cjenik usluga i uvjete određene ovom 
odlukom.

II. DOZVOLA

Članak 4.
Autotaksi prijevoz na području Grada Knina 

obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi 
prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola).

Dozvolu izdaje u upravnom postupku nadležno 
upravno tijelo Upravni odjel za gospodarstvo, 
poduzetništvo i razvoj (u daljnjem tekstu: Odjel ).

Dozvola za autotaksi prijevoz putnika može se 
izdati fi zičkoj ili pravnoj osobi (u daljnjem tekstu: 
prijevoznik ), prema zahtjevu trgovačkog društva 
ili obrtnika sa registriranom djelatnošću autotaksi 
prijevoza osoba sa prebivalištem/sjedištem u Gradu 
Kninu i to po načelu jedna dozvola za jedno vozilo.

Jedan prijevoznik može dobiti više dozvola.
Dozvola se izdaje na rok na koji je izdana i licen-

cija Ureda državne uprave, a najduže na 5 godina i 
nije prenosiva na drugog prijevoznika.

Članak 5.
Dozvola sadrži slijedeće podatke: ime i prezime / 

naziv prijevoznika, prebivalište/sjedište prijevoznika, 
tip i registarsku oznaku vozila, rok važenja dozvole i 
naznaku područja na kojem će se obavljati autotaksi 
prijevoz.

Obrazac dozvole i obrazac upisnika izdanih doz-
vola posebnim aktom propisuje gradonačelnik/ca 
Grada Knina (u daljnjem tekstu: gradonačelnik/ca).

O izdanim dozvolama Odjel vodi upisnik.
 

Članak 6.
Odjel izdaje dozvolu na temelju podnesenog 

zahtjeva prijevoznika koji ispunjava sljedeće uv-
jete:

1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi 
prijevoza

2. ima položen ispit, odnosno zaposlenog vozača s 
položenim ispitom o poznavanju osnovnih podataka 
o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim 
i drugim znamenitostima na području grada Knina 
i okolice ili ga je dužan položiti u roku od 6 (šest) 
mjeseci.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole podnositelj 
zahtjeva mora priložiti i presliku prometne dozvole 
za vozilo sa kojim će obavljati autotaksi prijevoz te u 
zahtjevu navesti rok na koji traži izdavanje dozvole.

Odjel rješenjem utvrđuje da prijevoznik ispunjava 
sve propisane uvjete za izdavanje dozvole te da mu 
se ista može izdati.    

Članak 7.
Prijevoznik je dužan najkasnije u roku od 30 dana 

od dana izdavanja dozvole započeti s obavljanjem 
autotaksi prijevoza na području Grada Knina.

Članak 8.
Podaci u izdanoj dozvoli mogu se tijekom njena 

važenja mijenjati ako prijevoznik mijenja vozilo 
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kojim obavlja prijevoz, adresu prebivališta/sjedišta 
a mogu se mijenjati i iz nekog drugog opravdanog 
razloga.

Postupak izmjene podataka provodi na zahtjev 
prijevoznika Odjel.

Članak 9.
Za izdanu dozvolu prijevoznik plaća naknadu čiju 

visinu posebnim aktom propisuje gradonačelnik/ca.

Članak 10.
Nakon isteka važenja, dozvola se može obnoviti.
Zahtjev za obnovu dozvole podnosi prijevoznik 

i to najkasnije šezdeset dana prije dana isteka roka 
njenog važenja uz priloženu dokumentaciju:

-da mu pravomoćnom sudskom presudom ili 
rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera 

  sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja 
djelatnosti dok ta mjera traje,

- da je podmirio pristojbe koje proizilaze iz obav-
ljanja autotaksi prijevoza.

Uz zahtjev za obnovu dozvole potrebno je priložiti 
i dokaze iz članka 6. ove odluke.

       
Članak 11.

Dozvola prestaje važiti prije isteka roka u 
sljedećim slučajevima:

- na zahtjev prijevoznika,
- prestankom važenja licencije,
- ako prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji 

uvjet na temelju kojih je dobio dozvolu,
- ako prijevoznik duže od trideset dana neoprav-

dano ne obavlja autotaksi prijevoz ili ga 
   obavlja protivno odredbama ove odluke.
- ako prijevoznik po posebnim zakonima prestane 

postojati.
O prestanku važenja dozvole prije njenog isteka 

Odjel će izdat rješenje.

III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI 
PRIJEVOZA

Članak 12.
Autotaksi prijevoz obavlja se po dogovoru između 

korisnika usluge i prijevoznika, uz unaprijed utvrđen 
cjenik usluga i uvjeta što su određeni ovom odlu-
kom.

Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač 
autotaksi vozila prima putnika na vožnju na njegov 
zahtjev na autotaksi stajalištu ili na mjestu koje odredi 
putnik, pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni 
propisi.

       Autotaksi prijevoznik sa sjedištem, odnosno 
prebivalištem izvan područja Grada Knina ima pravo 
obavljati autotaksi prijevoz na području Grada Knina 
ali samo ako je putnika primio van područja Grada 
Knina a područje Grada Knina mu je krajnje odredište 
u pružanju usluge prijevoza.

Čanak 13.
Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 

do 24,00 sata.

Članak 14.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza auto-

taksi prijevoznik, odnosno autotaksi vozač dužan je 
u vozilu imati:

- dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza,
- za autotaksi vozača dokument da je zaposlen kod 

autotaksi prijevoznika, odnosno iskaznicu  vozača 
zaposlenog kod autotaksi prijevoznika,

- plan grada Knina,
- cjenik autotaksi usluga (na hrvatskom i en-

gleskom jeziku),
- knjigu računa s pečatom autotaksi prijevozni-

ka.

Članak 15.
Ako prima putnike na autotaksi stajalištu pri-

jevoznik, odnosno autotaksi vozač iste prima po 
redoslijedu stajanja njegova vozila na stajalištu.

 Iznimno, ukoliko putnik ima posebne zahtjeve 
glede urednosti, pouzdanosti, prostranosti i udobnosti 
vozila ili uljudnosti vozača, može zatražiti uslugu i 
od autotaksi prijevoznika koji nije prvi po redoslijedu 
čekanja na stajalištu.

Ako putnik naruči prijevoz telefonskim pozivom, 
preko radio taksi centra ili određenog taksi stajališta, 
prima se na vožnju na mjestu koje je odredio put-
nik.

Putnika se, na njegov zahtjev, može primiti na cesti 
tijekom vožnje ako to dopuštaju prometni propisi.

Ako autotaksi vozač, koji se nalazi na prvom 
mjestu stajališta, ne želi primiti putnika na stajalištu ili 
putnika najavljenog putem radio taksi centra, odnosno 
telefona na stajalištu, mora napustiti prvo mjesto na 
stajalištu i zauzeti mjesto na začelju.

Članak 16.
Prijevoznik je dužan pružiti uslugu svakoj osobi 

koja prijevoz naruči neposredno ili telefonom, bez 
obzira na duljinu vožnje, osim:

- ako je naručitelj alkoholiziran ili agresivan,
- ako su naručitelj i njegova prtljaga toliko prljavi 

da bi mogli uprljati druge putnike ili unutrašnjost 
vozila.

Prijevoznik ne smije prevoziti bez pratnje djecu 
mlađu od šesnaest godina osim u slučaju kada prijevoz 
osobe mlađe od šesnaest godina obavlja po nalogu 
roditelja.

Članak 17.
Prijevoznik je dužan uz putnika primiti i njegovu 

prtljagu ako je to moguće i smjestiti je propisno u 
spremište za prtljagu.
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Članak 18.
Odredište vožnje određuje putnik.
Prijevoznik je dužan prijevoz obaviti najkraćim 

putem, odnosno putem koji mu odredi putnik.
Putnik može odobriti prijevozniku da uz njega 

primi i druge putnike. Kad se odjednom prevozi više 
putnika usluga se naplaćuje samo jedanput.

Kad jedan od putnika napusti vozilo i plati pri-
jevoz, nastavak vožnje smatra se novom vožnjom, pa 
se taksimetar ponovno uključuje.

 
Članak 19.

Prijevoznik je dužan naručeni prijevoz dovršiti 
dolaskom na odredište.

Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće 
dovršiti, prijevoznik je dužan osigurati putniku drugo 
vozilo za prijevoz do odredišta.

Članak 20.
Prijevoznik je dužan na početku vožnje uključiti 

taksimetar.
Kad je prijevoz naručen telefonom preko radio 

taksi centra ili pozivom s određenog stajališta, tak-
simetar se uključuje nakon dolaska vozila na mjesto 
na koje je pozvano, ako se to mjesto nalazi u gradskoj 
zoni.

Članak 21.
Prijevoznik je dužan korisniku usluge izdati uredan 

račun za obavljeni prijevoz.
Račun je uredan kad su na njemu označeni:
- datum vožnje,
- polazište i odredište,
- vožnja noću, nedjeljom, praznikom (blagda-

nom),
- novčani iznos naknade,
- pečat autotaksi prijevoznika i potpis vozača.

Članak 22.
Nakon završetka vožnje autotaksi vozač je dužan 

pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti nadležnoj 
službi Policijske postaje.

Ako se vlasnik stvari nađenih u vozilu ne javi u 
roku od osam dana, s njima se postupa po propisima 
o nađenim stvarima.

Članak 23.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, au-

totaksi vozač mora biti uredno odjeven, uljudno se 
odnositi prema putnicima i ne smije pušiti u vozilu 
za vrijeme vožnje.

Autotaksi vozaču nije dopušteno obavljati au-
totaksi prijevoz pod utjecajem droge, alkohola ili 
opojnih sredstava.

IV. CIJENA PRIJEVOZA

Članak 24.
Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje pri-

jevoznik.
Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se cje-

nikom, kojeg ovjerava Odjel.
Ovjeru cjenika prijevoznik je dužan ishoditi prije 

početka obavljanja autotaksi prijevoza.
Cjenik iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati 

sljedeće:
- cijenu za relaciju do 5 km kao startnu cijenu, 

koja vrijedi od trenutka uključivanja taksimetra 
do trenutka prvog otkucaja taksimetra, a u koju je 
uključena i početna udaljenost do 5 km i početni 
vremenski razmak,

- cijenu za jedan km vožnje izraženu u kunama, 
bez lipa

- cijenu za jedan sat vožnje brzinom manjom od 
granične ili za stajanje, koja ne može biti manja od 
cijene za jedan km vožnje,

- cijena za noćnu vožnju od 24,00 do 06,00 sati, 
a koja može biti veća od cijene za dnevnu vožnju 
najviše za 20%.

Članak 25.
Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge au-

totaksi prijevoza utvrđenu cjenikom iz prethodnog 
članka.

Cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubi-
maca, utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka 
prijevoza.

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTA

Članak 26.
 Autotaksi stajališta su uređena mjesta na kojima 

stoje autotaksi vozila i primaju putnike na prijevoz, 
a mogu se nalaziti na javnim površinama, na ostalim 
površinama u vlasništvu Grada Knina ili na površini 
u vlasništvu ili zakupu prijevoznika .

Stajališta na javnim i ostalim površinama u 
vlasništvu Grada Knina određuje nadležni Upravni 
odjel za prostorno uređenje, komunalne i stambene 
poslove.

        
Članak 27.

Autotaksi stajališta obilježavaju se propisanom 
prometnom signalizacijom.

 Pored propisane signalizacije svako autotaksi 
stajalište mora imati istaknut naziv, broj mjesta na 
stajalištu i radno vrijeme.

Autotaksi vozila staju na autotaksi stajalištu redom 
kojim su na isto pristigla.

       
Članak 28.

Troškove uređenja i održavanja autotaksi stajališta 
snosi Grad Knin.

Za uporabu autotaksi stajališta ne plaća se pri-
stojba.
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 VI. AUTOTAKSI VOZILA

Članak 29.
Autotaksi prijevoz može se obavljati osobnim 

vozilom koje je registrirano za minimalno pet mjesta 
za sjedenje uključujući i sjedalo za vozača.

Članak 30.
Vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza mora, 

osim uvjeta propisanih Zakonom i propisima kojima 
se temeljem Zakona utvrđuju posebni uvjeti za vozila 
kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za 
vlastite potrebe, ispunjavati i sljedeće uvjete:

-da ima tvornički motor najmanje zapremine 
1300cm3 i najmanju snagu motora 44 kW,

-imati najmanje četvora vrata osim jednovolu-
menskog vozila,

-da je opremljeno protupožarnim aparatom,
-da ima  baždaren, ispravan i plombiran taksim-

etar,
-da ima ispravnu rasvjetu u kabini vozila, 
-ovjeren cjenik autotaksi usluga postavljen na 

korisniku vidljivom mjestu,
-da na vidnom mjestu ima istaknutu obvezu da 

je vozač dužan putniku izdati račun za izvršenu 
uslugu.

Vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza mora biti 
propisno označeno i to kako slijedi :

-na krovu vozila opremom koja noću mora biti 
osvijetljena a na kojoj je propisani svjetleći  znak i 
natpis TAKSI i evidencijski broj prijevoznika,

-na bočnim stranama vozila znak i natpis TAKSI 
kao i telefonski broj za poziv na bočnom djelu 
vozila,

-vidljivo istaknuto naziv obrta ili ime i prezime / 
naziv prijevoznika.

Natpisi i oznake na vozilu moraju biti jednoo-
brazni, o čemu brine Sekcija autotaksi preijevoznika 
Uduženja obrtnika Knin.

Članak 31.
Na autotaksi vozilima može biti istaknut propagan-

dni oglas - reklama, ako se tim ne zaklanja obavezni 
sadržaj taksi oznake naveden u prethodnom članku .

Prijevoznik je dužan 15% iznosa od prihoda od 
oglašavanja i reklamiranja uplatiti u korist Proračuna 
Grada Knina.

Iznos  iz prethodnog stavka prijevoznik uplaćuje 
u roku od 5 dana nakon što mu je plaćen iznos za 
reklamiranje i oglašavanje.

 Prijevoznik je dužan nadležnom tijelu predočiti 
evidenciju o fakturiranom i naplaćenom iznosu od 
reklamiranja i oglašavanja na svojim taksi vozilima.

Sredstva iz stavka 2. ovog članka koriste se za 
fi nanciranje održavanja autotaksi stajališta.

VII. POLAGANJE POSEBNOG ISPITA

Članak 32.
Autotaksi vozač je dužan položiti poseban ispit 

kojim se provjerava poznavanje kulturnih, gospo-
darskih, turističkih, prometnih i drugih značajnijih 
objekta i znamenitosti na području grada Knina i 
okolice.

Ispit se polaže pred povjerenstvom koje imenuje 
Gradonačelnik/ca.

Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana te nji-
hovi zamjenici od kojih su jedan član i jedan zamjenik 
predstavnik Turističke zajednice Grada Knina.

Program ispita, način provjere znanja kao i ostala 
pitanja vezana uz polaganje posebnog ispita propisuje 
Gradonačelnik/ca na prijedlog Turističke zajednice 
Grada Knina, upravnih odjela Grad Knina nadležnih 
za kulturu i Odjela.

O položenom ispitu izdaje se uvjerenje.
Administrativne i tehničke poslove za ispitnu 

komisiju obavlja Odjel.

VIII. NADZOR

Članak 33.
Nadzor nad primjenom ove odluke obavlja Odjel 

i nadležne inspekcijske službe u skladu sa posebnim 
zakonskim propisima.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.
Polaganje posebnog ispita prijevoznici koji djelat-

nost autotaksi prijevoza obavljaju na dan stupanja na 
snagu ove odluke moraju položiti u roku od  6 (šest) 
mjeseci po donošenju Programa polaganja posebnog 
ispita od strane gradonačelnika/ce Grada Knina.

Prijevoznici koji ne usklade svoje poslovanje 
nakon proteka rokova iz ovog članka neće moći više 
obavljati djelatnost autotaksi prijevoza.

  Ugovori o koncesiji sklopljeni temeljem Odluke 
o autotaksi prijevozu  osoba na području Grada Knina 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
2/98, 10/99, 5/06 i 3/09 ), ostaju na snazi do isteka 
vremena na koje su sklopljeni.

       
Članak 35.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.

Članak 36.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje 

važiti Odluka o autotaksi prijevozu osoba području 
Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 2/98, 10/99, 5/06 i 3/09 ).

KLASA: 340-05/10-01/3
URBROJ: 2182/10-02-10-2
Knin, 9. lipnja 2010. 



Strana 16 - Broj 8   SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE   Četvrtak, 24. lipnja 2010.  

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK 
Nikola Blažević, v.r.

____________________

35
Na temelju članka 33. stavka 1. točke 7. Statuta 

Grada Knina (,,Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“,  broj 7/09), Gradsko vijeće Grada Knina, 
na  8. sjednici, od 9. lipnja 2010. godine, donosi

O D L U K U
o prihvaćanju prenosa nekretnina u 
vlasništvo Grada Knina bez naknade

I.
Prihvaća se sa zahvalnošću Odluka Vlade Re-

publike Hrvatske, Povjerenstva za imovinu Vlade 
Republike Hrvatske donesena na sjednici od 26. 
svibnja 2010. godine, KLASA: 940-06/09-02/404, 
URBROJ: 50441-09, kojom Republika Hrvatska, 
kao vlasnik, prenosi u vlasništvo Gradu Kninu, bez 
naknade, nekretnine označene kao: 

- k.č. br. 330/28, neplodno zemljište, površine 
23.935 m2, upisane u zk.ul.br. 3978 k.o. Kninsko 
polje,  

- k.č. br. 6145/2, neplodno zemljište, površine 
5.130 m2 k.o. Knin, (izvanknjižno vlasništvo Re-
publike Hrvatske), kojoj odgovara zemljišno knjižne 
oznake  k.č.br. 5675/2, neplodno, površine 6.497 m2, 
k.o. Kninsko polje, nastala cijepanjem k.č.br. 5675 
k.o. Kninsko polje temeljem Predparcelacijskog 
elaborata ovjerenog od Državne geodetske uprave, 
Područnog ureda za katastar Šibenik, Ispostave 
Knin, KLASA: 932-06/10-02/3, URBROJ:541-21-3-
02/7-10-2 od 24. ožujka 2010. i u skladu s rješenjem 
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 
gospodarstva, KLASA: UPI/II 034-01/10-01/16, 
URBROJ:538-10/3-1-41-10/7 od 21. travnja 2010., 
kojim je utvrđen prestanak svojstva javnog vodnog 
dobra na dijelu k.č.br. 6145 k.o. Knin i  

- k.č. br. 6145/3, neplodno zemljište, površine 
12.332 m2 k.o. Knin, (izvanknjižno vlasništvo Re-
publike Hrvatske), kojoj odgovara zemljišno knjižne 
oznake  k.č.br. 5675/3, neplodno, površine 12.332 
m2, k.o. Kninsko polje,  nastala cijepanjem k.č.br. 
5675 k.o. Kninsko polje temeljem Predparcelacijskog 
elaborata ovjerenog od Državne geodetske uprave, 
Područnog ureda za katastar Šibenik, Ispostave 
Knin, KLASA: 932-06/10-02/3, URBROJ:541-21-3-
02/7-10-2 od 24. ožujka 2010. i u skladu s rješenjem 
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 

gospodarstva, KLASA: UPI/II 034-01/10-01/16, 
URBROJ:538-10/3-1-41-10/7 od 21. travnja 2010., 
kojim je utvrđen prestanak svojstva javnog vodnog 
dobra na dijelu k.č.br. 6145 k.o. Knin, sveukupne 
površine darovanih nekretnina 42.764 m2, a u svrhu 
donošenja postojeće poduzetničke zone „Bare“ u 
Gradu Kninu u k.o. Kninsko polje.

II.
Vrijednost darovanih nekretnina opisanih u točci I. 

ove Odluke iznosi 4.276.400,00 kuna, odnosno 100,00 
kn/m2, po procjeni Ministarstva fi nancija, Porezne 
uprave, Područni ured Šibenik, Ispostava Knin.

 
III.

Odluka iz točke I. ove odluke prilaže se ovoj odluci 
i čini njen sastavni dio.

IV.
Dopušta se sklapanje Ugovora o darovanju između 

Republike Hrvatske i Grada Knina sukladno odluci 
iz točke I. ove odluke.

Za potpisivanje Ugovora o darovanju u ime Grada 
Knina ovlašćuje se gradonačelnica Josipa Rimac.

V.
Ova odluka  stupa na snagu danom donošenja, 

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

KLASA: 940-01/10-01/29
URBROJ: 2182/10-02-10-2
Knin,  9. lipnja  2010. 

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK 
Nikola Blažević, v.r.

____________________

36
Na temelju članka 35. stavka 2. i  članka 391. stav-

ka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 
73/00,129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 
i 153/09) i članka 33. točke 3. Statuta Grada Knina 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
7/09), Gradsko vijeće Grada Knina, na 8. sjednici, od 
9. lipnja 2010. godine, donosi

O D L U K U
o uvjetima, cijeni i postupku prodaje 

građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni 
„Bare“  u izvanknjižnom vlasništvu Grada 

Knina
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I.   UVODNI DIO

Članak 1.
Ovom odlukom se utvrđuju uvjeti, cijena i postu-

pak prodaje građevinskog zemljišta  u izvanknjižnom 
vlasništvu Grada Knina na području Poduzetničke 
zone „Bare“ (u daljnjem tekstu: poduzetnička zona 
„Bare“).

Organizacija, korištenje i namjena prostora te 
ostali urbanistički uvjeti na području poduzetničke 
zone „Bare“ određeni su Generalnim urbanističkim 
planom (GUP Knina) uređenja za gospodarsku zonu 
I.1- proizvodno – pretežito industrijska („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 11/99 i 
5/05) za građevinsko zemljište (u daljnjem tekstu: 
građevinsko zemljište) oznake:

1. k.č. br. 330/28, neplodno zemljište,  površine  
23.935 m2, k.o. Knin  

2. k.č. br. 6145/3, neplodno zemljište,  površine 
12.332 m2,  k.o. Knin

II.  UVJETI RASPOLAGANJA ZEMLJIŠTEM

a) Namjena i kupoprodajni uvjeti

Članak 2.
Nekretnine se mogu prodati odnosno kupiti 

samo radi izgradnje objekata i sadržaja utvrđenih 
urbanističkim uvjetima na području poduzetničke 
zone „Bare“ određenim Generalnim urbanističkim 
planom (GUP-om Knina) uređenja za gospodarsku 
zonu I.1-proizvodno

–pretežito industrijska („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, broj 11/99 i 5/05), 
odnosno za izgradnju proizvodnih pogona.   

Članak 3.
Grad Knin će zemljište prodati  putem raspisivanja 

javnog natječaja uz uvjete i upute  određene ovom 
odlukom.

Građevinsko zemljište iz članka 1. ove odluke 
prodaje se u neuređenom prirodnom stanju, uz ob-
vezu kupca da osigura svu potrebnu infrastrukturu 
(prometnu, komunalnu i energetsku).

Kupac građevinskog zemljišta iz članka 1. ove 
Odluke dužan je prodavatelju Gradu Kninu dati 
ovlaštenikovo pravo služnosti na građevinskom 
zemljištu oznake k.č. br. 6145/3 u površini 221 m2,  
u svrhu provedbe  IPA- a projekta pod nazivom 
Vodoopskrbni i kanalizacijski sustav s uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda za Grad Knin.

Početna cijena zemljišta utvrđuje se u visini 
od 5,00 kn/m2 uz preuzimanje obveze kupca kod 
sklapanje kupoprodajnog ugovora da će snositi sve 
troškove izgradnje i uređenja komunalne infrastruk-

ture navedene u stavku 2. ovog članka. 
Troškovi izgradnje i uređenja komunalne in-

frastrukture (prometna, komunalna i energetska) 
moraju biti u vrijednosti najmanje određenoj u iznosu  
procijenjene vrijednosti .

Članak 4.

b) Kriteriji za odabir ponude 

Kriterijima za odabir ponude se postiže ostvarenje 
cilja prodaje, zadovoljavanje uvjeta natječaja, općih 
i posebnih uvjeta.

Temeljni kriterij za odabir su: broj novozaposlenih, 
najprihvatljivija djelatnost, brzina realizacije projekta 
i program planiranih ulaganja, a ponuđena cijena je 
dopunski kriterij.   

c) Rok  izgradnje i početak obavljanja djelat-
nosti 

Kupac zemljišta na području poduzetničke zone 
„Bare“ dužan je o svom trošku izraditi idejno rješenje, 
pribaviti urednu lokacijsku i građevinsku dozvolu kod 
nadležnih službi za gradnju sukladno idejnom projek-
tu i započeti radove na izgradnji objekta predviđenom 
ponudom za kupnju najkasnije u roku od 6 mjeseci od 
dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Također kupac je dužan o svom trošku provesti 
parcelaciju zemljišta temeljem izdate lokacijske doz-
vole u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama 
u roku od 6 (šest) mjeseci od dana sklapanja kupo-
prodajnog ugovora.

Kupac zemljišta dužan je pribaviti urednu upo-
rabnu dozvolu, te započeti obavljati gospodarske 
djelatnost predviđenu ponudom za kupnju  najkasnije 
u roku od 1 (jedne) godine dana od dana zaključenja 
kupoprodajnog ugovora.

Kupac je dužan u roku od tri godine od dana 
sklapanja kupoprodajnog ugovora primiti na rad i 
zaposliti 150 novozaposlenih radnika, te broj novo-
zaposlenih ne smanjivati najmanje 5(pet) godina od 
dana zapošljavanja.

Dokazima o broju novozaposlenih radnika sma-
traju se ugovori o radu na neodređeno vrijeme za 
sve novozaposlene radnike i odgovarajuća potvrda 
nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje i potvrde ili obrasci nadležne Porezne 
uprave o uplaćenim doprinosima za radnike.

 
III. POTICAJNE MJERE

Članak 5.
Početna cijena građevinskog zemljišta određena je 

kao poticajna i stimulativna mjera u svrhu programa  
gospodarskog oporavka i  razvoja, s ciljem povećanja 
novih radnih mjesta u Gradu Kninu . 

Kupac zemljišta u  poduzetničkoj zoni „Bare“ 
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ima pravo na umanjenje obveze plaćanja komunalne  
naknade u prvoj godini rada u iznosu od  100%, u  
drugoj godini rada u iznosu od 75%, u trećoj godini 
rada u iznosu od  50%  propisane naknade i u četvrtoj 
godini rada u iznosu od 25%.

IV.  RASKID UGOVORA I UGOVORNA 
KAZNA

Članak 6.
Ako kupac zemljišta na području poduzetničke 

zone „Bare“ ne ispuni sve kriterije, uvjete i rokove 
određene u članku  4. ove odluke, Grad Knin ima 
pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji 
bez odgovornosti za eventualnu štetu kupca i pravo 
nazad kupljenog zemljišta uz ugovornu kaznu u visini 
od 20% važeće tržišne cijene u trenutku raskida ugo-
vora određenu  temeljem nalaza i mišljenja sudskog 
vještaka odgovarajuće struke. 

V.  RASPISIVANJE I PROVEDBA                      
 NATJEČAJA

a) Raspisivanje i objava natječaja

Članak 7.
Ovlašćuje se Gradonačelnica Grada Knina da  

raspiše javni natječaj, uz uvjete i kriterije određene 
ovom odlukom.

Javni natječaj se provodi sustavom zatvorenih 
ponuda.

Javni natječaj se objavljuje u dnevnom tisku  Slo-
bodna Dalmacija, na oglasnoj ploči Grada Knina i 
Internet stranici Grada Knina.

Prijave za natječaj podnose se u roku od  8 dana 
od dana objave javnog natječaja u  Slobodnoj Dal-
maciji. 

Javni natječaj mora sadržavati  podatke o zemljištu 
koje se nudi na prodaju, kao i odgovarajuće uvjete 
i kriterije propisane  ovom odlukom i druge opće i 
posebne uvjete.

Dopušteno je natjecati se isključivo zajedno za 
katastarske čestice pod rednim brojevima 1. i 2., 
opisane u članku 1. ove odluke.  

b) Provedba natječaja 

Članak 8.
Provedbu javnog natječaja, te postupak otvaranja 

i pregleda ponuda provodi Povjerenstvo za raspola-
ganje zemljištem, koje će  imenovati Gradsko vijeće  
Grada Knina.

Povjerenstvo ima  predsjednika i četiri člana, a 
stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo 
obavlja Ured gradonačelnika Grada Knina.

Članak 9.
Na prijedlog gradonačelnice Grada Knina, Grad-

sko vijeće Grada Knina donosi odluku o odabiru na-
jpovoljnije ponude ili poništenju javnog natječaja.

Na odluku Gradskog vijeća Grada Knina natje-
catelju ne pripada pravo prigovora ili drugog pravnog 
lijeka.

Gradsko vijeće dostavlja sudionicima natječaja 
odluku o izboru najpovoljnije ponude.

Članak 10.
Natjecatelj čija je ponuda prihvaćena dužan je 

u roku od 15 dana od dana primitka odluke sklopiti 
kupoprodajni ugovor i istovremeno platiti cijeli iznos 
kupoprodajne cijene.

Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 940-01/10-01/5                                                                     
URBROJ:2182/10-01-10-6                                                                  
Knin,  9. lipanj 2010. 

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK 
Nikola Blažević, v.r.

____________________

2. PROČELNIK
1
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tek-

stom utvrđene su pogreške u Poslovniku Gradskog 
vijeća Grada Knina koji je objavljen u („Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije”, broj 10/09  i  
7/10),  te se daje

ISPRAVAK
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina

U poglavlju XII.  Sjednice gradskog vijeća isprav-
lja se pogreška u rednim brojevima podnaslova tako 
da se brojevi:  3, 4, 5, 6, 7   zamjenjuju brojevima:   
2, 3, 4 5, 6.

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

KLASA: 012-4/09-01/1
URBROJ:2182/10-03-10-5
Knin, 8. lipnja 2010. 

GRAD KNIN

PROČELNICA 
Cecilija Tolo, dipl. iur., v.r.

____________________
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IV.
GRAD SKRADIN

1. GRADSKO VIJEĆE
23
Na temelju članka 43.Zakona o proračunu(“Narodne novine”, broj 87/08,36/09 i 46/09),  članka 55.Zakona 

o fi nanciranju  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave(“Narodne novine”, broj 17/93,69/97, 
33/00,73/00,127/00,59/01,147/03 i 132/06) i članka 32.i 98. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”, broj 10/09),Gradsko vijeće Grada Skradina, na 8.sjednici, od 02.lipnja 2010.
godine, donosi    
 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Grada Skradina za 2010. godinu

Članak 1.
U Proračunu Grada Skradina za 2010.godinu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 17/09) 

u članku 1.IZNOS UKUPNI PRIHODI I IZNOS UKUPNI IZDACI mijenja se i glasi:  
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
OPIS  PLAN POVEĆANJE NOVI PLAN
  SMANJENJE  
PRIHODI POSLOVANJA 16.144.882,00 878.700,00 17.023.582,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC.
IMOVINE 1.200.000,00 0 1.200.000,00
UKUPNI PRIHODI   17.344.882,00 878.700,00 18.193.582,00
RASHODI POSLOVANJA 9.482.682,00- 361.546,00 9.121.136,00
RASHODI ZA NABAVU 
NEFINANCIJ.IMOVINE 15.997.200,00 912.000,00 16.909.200,00
UKUPNI RASHODI   25.479.882,00 550.454,00 26.030.336,00

B. RAČUN FINANCIRANJA  
PRIMICI OD FINANCIJ.IMOVINE I 
ZADUŽENJA 8.500.000,00 0 8.500.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU   
OTPLATA ZAJMOVA  365.000,00 0 365.000,00
NETO FINANCIRANJE 8.135.000,00 0 8.135.000,00

C.BILANCA PRIHODA I RASHODA,PRIMITAKA I IZDATAKA  
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 25.844.882,00 878.700,00 26.723.582,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI 25.844.882,00 550.454,00 26.395.336,00
Višak prihoda   328.246,00
Manjak prihoda iz 2009.god.     -328.246,00 
   0,00

Članak 2.
U članku 3.A.RAČUN PRIHODA I RASHODA 
PRIHODI POSLOVANJA mijenjaju se stavke na računu 63321,65232 i 6632 i glase:

RAČUN OPIS  PLAN POVEĆANJE NOVI PLAN
PRIHODA      SMANJENJE  
  
63321       kapitalne pomoći iz državnog prorač. 4.020.000,00 600.000,00 4.620.000,00
65232       komunalna naknada 450.000,00 108.700,00 558.700,00
6632         kapitalne donacije pravnih osoba 350.000,00 170.000,00 520.000,00

RASHODI POSLOVANJA-mijenjaju se stavke na računu 311.313,421 i 422 i glase:
311         Plaće za zaposlene 1.963.550,00 -308.477,00 1.655.073,00
313         Doprinosi na plaću 337.732,00 -53.069,00 284.663,00
421         Građevinski objekti 15.220.000,00 850.000,00 16.070.000,00
422         Postrojenja i oprema 55.000,00 62.000,00 117.000,00
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Članak 3.
U članku 4.Poseban dio Proračuna mijenjaju se stavke na računu 311 i 313 u Razdjelu 004
Glava 01-Služba za proračun i fi nancije i Razdjelu 001 Glava 11 knjižnica Ivan Pridojević, a dodaju se 

nove stvake u Razdjelu 001 Glava 05-predškolski odgoj i Glava 14-Obnova crkve sv.Spiridon, i glasi:  
RAZDJEL 004 SLUŽBA ZA PRORAČUN I FINANCIJE  
GLAVA 01 ZAJEDNIČKI RASHODI  
Program A01 0103 Redovna djelatnost službe za proračun i fi nancije 

Aktivnost A01 0103A100001 Zajednički poslovi gradske uprave

POZICIJA BROJ                         OPIS  PLAN  POVEĆANJE NOVI PLAN
                     KONTA      SMANJENJE  

  
R010 311       Plaće za zaposlene 1.884.215,00 -299.950,00 1.584.265,00
R012 3132     Doprinosi za zdrastv.osigura. 292.054,00 -46.498,00 245.556,00
R013 3133     Doprinos za zapošljavanje 32.032,00 -5.098,00 26.934,00

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  
PRORAČUNSKI KORISNIK KNJIŽNICA IVAN PRIDOJEVIĆ  
GLAVA 11 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH POTREBA U KULTURI 
Aktivnost A02 0104 A100005 Rashodi za knjižnicu  
R082  311         Plaće za zaposlene 79.335,00 -8.527,00 70.928,00
 3132        Doprinosi za zdrastv.osigur. 12.297,00 -1.323,00 10.994,00
 3133        Doprinos za zapošlj. 1.349,00 -150,00 1.206,00

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  
Glava 05 Predškolski odgoj    
Program A020105  Predškolski odgoj   
Kapitalni projekt A02 105 K100001-nabava opreme dječjeg igrališta 
R091-1 4227  Nabava opreme za dječje igralište 0 62.000,00 62.000,00  
  
Glava 14 Obnova crkve sv.Spiridon   
Program A02 113 Obnova crkve sv.Spiridona  
Kapitalni projekt A02 113 K100001   
R120    42129   Obnova crkve sv.Spiridon 0 850.000,00 850.000,00

Članak 4.
Ove izmjene Proračuna stupaju na snagu osmog 

dana od objave u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”, a primjenjivat će se od 01.siječnja 
2010.godine. 

Klasa:400-06/09-01/3 
Ur.broj:2182/03-02-10-7 
Skradin,02.lipnja 2010. 

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v. r.

____________________

24
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokal-

noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 28/10) i članka 32. Statuta Grada Skra-

dina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 
broj 10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina, na pri-
jedlog gradonačelnika Grada Skradina, na 8. sjednici, 
od 2. lipnja  2010.godine, donosi

O D L U K U
o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 
Grada Skradina

Članak 1.
Ovom odlukom određuju se osnovica i koefi ci-

jenti za obračun plaće gradonačelnika i  zamjenika 
gradonačelnika Grada Skradina (u nastavku teksta: 
dužnosnici), te druga prava iz radnog odnosa.

Članak 2.
Plaću dužnosnika, čini umnožak koefi cijenta i 

osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku 
navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 
20%.
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Ako bi plaća za rad dužnosnika, bez uvećanja za 
radni staž, utvrđena na temelju ove odluke bila veća 
od zakonom propisanog ograničenja, dužnosnicima 
se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom 
zakonom.

Članak 3.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika  određuje 

se na način da odgovara iznosu osnovice za izračun 
plaće državnih dužnosnika, a prema propisima kojima 
se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 4.
Koefi cijenti iz članka 1. ove odluke iznose:
- za obračun plaće gradonačelnika – 3,64,
- za obračun plaće zamjenika gradonačelnika – 

2,20.

Članak 5.
Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, 

druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s 
općim propisima o radu, te s općim aktima Grada, 
odnosno kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuje 
na službenike i namještenike u gradskim upravnim 
tijelima, ako zakonom nije drukčije propisano.

 
Članak 6.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti 
odredbe Odluke o pravima iz rada i plaćama 
dužnosnika Grada Skradina i naknadama troškova 
izabranih osoba koje dužnosti obavljaju počasno 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
7/03 i 6/06), a koje se odnose na reguliranje prava oso-
bama koje svoju dužnost obavljaju profesionalno. 

Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“. 

KLASA: 120-02/10-01/1
URBROJ: 2182/03-02-10-1
Skradin, 2. lipnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v. r.

____________________

25
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama 

u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 28/10) i članka 32. Statuta 
Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 10/09), Gradsko vijeće Grada Skradi-
na, na 8. sjednici, od  2. lipnja 2010.godine, donosi

O D L U K U
o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika 

Grada Skradina koji dužnost obnašaju
 bez zasnivanja  radnog odnosa 

Članak 1.
Ovom odlukom određuje se visina naknade za 

rad zamjenika gradonačelnika Grada Skradina  (u 
nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obnašaju 
bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.
Dužnosnici koji dužnost obavljaju bez zasnivanja 

radnog odnosa imaju pravo na naknadu za rad u bruto 
iznosu od 50% umnoška koefi cijenta za obračun plaće 
zamjenika gradonačelnika koji odnosnu dužnost obav-
lja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

 
Članak 3.

Osnovica za obračun naknade dužnosnika  određuje 
se na način da odgovara iznosu osnovice za izračun 
plaće državnih dužnosnika, a prema propisima kojima 
se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 4.
Dužnosnicima koji dužnost obnašaju bez zasniv-

anja radnog odnosa utvrđuje se pripadajući koefi cijent 
za obračun naknade:

1. za zamjenika gradonačelnika ................ 1,10.
 

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u 

„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“. 

KLASA: 120-02/10-01/2
URBROJ: 2182/03-02-10-1
Skradin, 2. lipnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v. r.

____________________

26
Na temelju članka 32. Statuta Grada Skradina 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
10/09) i članka 3. stavka 1. Odluke o osnivanju radnih 
tijela („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 
broj 9/07), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 8. 
sjednici, od  2. lipnja 2010.godine, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju Odbora za mjesnu 

samoupravu
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1. U Odbor za mjesnu samoupravu imenuju se:
- JOSO DUGOPOLJAC,  predsjednik,
- DUŠKO GALIĆ, član,
- KATARINA ŠOŠIĆ, član,
- PERO SKORIĆ, član i
- DUŠAN LAZINICA, član. 

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

KLASA: 119-01/10-01/4
URBROJ: 2182/03-02-10-1
Skradin, 2. lipnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v. r.

____________________

27
Na temelju članaka 39. i 71. Statuta Grada Skra-

dina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 
broj 10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 8. 
sjednici, od  2. lipnja  2010.godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o materijalno
fi nancijskom poslovanju tvrtke 

„RIVINA  JARUGA“ d.o.o. Skradin, 
za 2009.godinu

1. Prihvaća se Izvješće o  materijalno-finan-
cijskom poslovanju tvrtke „RIVINA  JARUGA“ d.o.o. 
Skradin, za 2009.godinu. 

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

KLASA: 400-05/10-01/1
URBROJ: 2182/03-02-10-1
Skradin, 2. lipnja  2010.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v. r.

____________________

3. GRADONAČELNIK
2
Na temelju članka 46. Statuta Grada Skradina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 
broj 10/09), gradonačelnik Grada Skradina, dana 07. 
travnja 2010. godine, donosi

IZMJENE PLANA
rasporeda kioska i pokretnih naprava

na području Grada Skradina

Članak 1.
Članak 3. Plana rasporeda kioska i pokretnih 

naprava na području Grada Skradina («Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 6/06, 5/07, 
3/08, 8/08 i Izmjene Plana rasporeda kioska i pokret-
nih naprava na području Grada Skradina, klasa: 372-
01/06-01/1, urbroj: 2182/03-03-09-5 od 31. ožujka 
2009.) mijenja se i glasi:

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

1. Šibenska ulica

a) jedan kiosk (štand) za prodaju pića i sladoleda 
u konfekcioniranom obliku

b) jedan kiosk  za prodaju konditorskih proiz-
voda

c) jedan kiosk (štand) za prodaju pečenih plodina 
(kukuruza, kestena, kokica, palačinki i sl.)

d) četiri kioska (štanda) za prodaju voća, povrća 
i cvijeća

e) šest kioska (štandova) za prodaju suvenira, tek-
stila, predmeta od kože, keramike, sportskih rekvizita 
i sl.

f) jedan kiosk za prodaju tiska, duhanskih proiz-
voda i sl.

g) jedan objekt jednostavnih usluga u kiosku za 
pripremu i prodaju jednostavnih jela, pića i napitaka

h) jedan kiosk  za prodaju suvenira
i) jedan kiosk za pružanje turističkih usluga, 

prodaju pića i sladoleda u konfekcioniranom obliku
j) javna površina za postavljanje tobogana i 

drugih rekvizita na napuhavanje za djecu, zabavni 
park

k) javna površina za iznajmljivanje bicikla, rola, 
motorina i sl.

2. Obala bana Pavla Šubića I

a) jedan kiosk (štand) za prodaju sladoleda

3. Ulica Put Sv. Jere

a) jedan kiosk (štand) za prodaju pečenih plodina 
(kukuruza, kestena, kokica, palačinki i sl.)
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b) jedan kiosk (štand) za prodaju pića, sendviča i 
sladoleda u konfekcioniranom obliku

c) javna površina za iznajmljivanje pedalina, 
sandolina i plažnih rekvizita

4. Visovačka ulica
a) jedan kiosk (štand) za prodaju voća, povrća i 

cvijeća».
      

Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:
 «Javne površine navedene u članku 3. daju se u 

zakup od 01. svibnja do 30. rujna 2010. godine, osim 
lokacija pod:

- 1. f, 1. g, 1. h  i 1. i koje se daju u zakup od 01. 
svibnja 2010. do 30. travnja 2015.,

- 3. a, 3. b i 3. c koje se daju u zakup od 15. lipnja 
do 15. rujna 2010».

Članak 3.
Izmjene ovoga  Plana stupaju na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 
Šibensko-kninske županije».

KLASA : 372-01/06-01/1
URBROJ : 2182/03-01-10-6
Skradin, 07. travnja 2010.

GRAD SKRADIN

GRADONAČELNIK
Nediljko Dujić, v.r.

____________________

3  
Na temelju članka 46. Statuta Grada Skradina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 
broj 10/09), gradonačelnik Grada Skradina, dana 07. 
travnja 2010. godine, donosi 

R J E Š E NJ E 
o izmjeni Rješenja o početnim cijenama

pri provođenju natječaja za
prodaju nekretnina i korištenju javnih 

površina

Članak 1.
Članak 6. Rješenja o početnim cijenama pri 

provođenju natječaja za prodaju nekretnina i korištenju 
javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije», broj 13/06, 5/07, 3/08, 8/08 i Rješenje o 
izmjeni Rješenja o početnim cijenama pri provođenju 
natječaja za prodaju nekretnina i korištenju javnih 
površina, klasa: 372-01/06-01/3, urbroj: 2182/03-03-
09-5 od dana 31. ožujka 2009.) mijenja se i glasi:

«Pri provođenju natječaja za davanje na korištenje 
javnih površina iz članka 1. ovog rješenja, početna 
cijena u zoni I - iznosi mjesečno po lokaciji :

1. Šibenska ulica

a) kiosk (štand) za prodaju pića i sladoleda u 
konfekcioniranom obliku : 1.500,00 kn

b) kiosk za prodaju konditorskih proizvoda: 
1.500,00 kn

c) kiosk (štand) za prodaju pečenih plodina (kuku-
ruza, kestena, kokica, palačinki i sl.) : 1.500,00 kn

d) kiosk (štand) za prodaju voća, povrća i cvijeća: 
1.500,00 kn + 500,00 kn za najam štanda

e) kiosk (štand) za prodaju suvenira, tekstila, 
predmeta od kože, keramike, sportskih rekvizita i sl.:  
1.500,00 kn

f) kiosk za prodaju tiska, duhanskih proizvoda i 
sl.: 750,00 kn

g) objekt jednostavnih usluga u kiosku za 
pripremu i prodaju jednostavnih jela, pića i napitaka: 
750,00 kn

h) kiosk za prodaju suvenira : 750,00 kn
i) kiosk za pružanje turističkih usluga, prodaju 

pića i sladoleda u konfekcioniranom obliku : 750,00 
kn

j) javna površina za postavljanje tobogana i 
drugih rekvizita na napuhavanje za djecu, zabavni 
park : 10.000,00 kn / po sezoni

k) javna površina za iznajmljivanje bicikla, rola, 
motorina i sl. : 1.500,00 kn 

2. Obala bana Pavla Šubića I

a) kiosk (štand) za prodaju sladoleda : 7.500,00 
kn

3. ulica Put Sv. Jere

a) kiosk za prodaju pečenih plodina (kukuruza, 
kestena, kokica, palačinki i sl.) : 1.500,00 kn 

b) kiosk (štand) za prodaju pića, sendviča i slado-
leda u konfekcioniranom obliku : 1.500,00 kn

c) javna površina za iznajmljivanje pedalina, san-
dolina i plažnih rekvizita : 1.500,00 kn / po sezoni

4. Visovačka ulica

a) kiosk (štand) za prodaju voća, povrća i cvijeća: 
1.500,00 kn

Početna cijena u zoni II – iznosi 500,00 kn 
mjesečno po lokaciji».

Članak 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije».
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KLASA: 372-01/06-01/3
URBROJ: 2182/03-01-10-6
Skradin, 07. travnja 2010.

GRAD SKRADIN

GRADONAČELNIK
Nediljko Dujić, v.r.

____________________
4
Na temelju članka 46. Statuta Grada Skradina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 
broj 10/09), gradonačelnik Grada Skradina, dana 07. 
travnja 2010. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provedbu
natječaja za raspolaganje nekretninama

u vlasništvu Grada Skradina

1. U Povjerenstvo za provdbu natječaja za raspo-
laganje nekretninama u vlasništvu Grada Skradina (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

a) Josip Silov, za predsjednika,
b) Milena Vrebac, za člana,
c) Matea Klarić, za člana,
d) Joso Dugopoljac, za člana i
e) Paulina Radeljak, za člana.

2. Povjerenstvo iz točke 1. ovog rješenja nadležno 
je za provedbu natječaja za:

- prodaju nekretnina,
- davanje u zakup javnih površina
- davanje u zakup poslovnih prostora.
3. Administrativne poslove u radu Povjerenstva 

obavljat će Jedinstveni upravni odjel Grada Skra-
dina.

4. Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje 
važiti Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu 
natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu 
Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije», broj 8/08).

5. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije».

KLASA: 119-01/10-01/3
URBROJ:  2182/03-01-10-1
Skradin, 07. travnja 2010.
  

GRAD SKRADIN

GRADONAČELNIK
Nediljko Dujić, v.r.

____________________

V.
OPĆINA VODICE

1. GRADSKO VIJEĆE

40
Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti pro-

meta na cestama ( „Narodne novine“ , broj 67/08) i 
ovlaštenja iz točke I. Odluke o prijenosu ovlaštenja 
za uređenje prometa („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“, broj 3/97) i prethodne suglasnosti 
Policijske uprave Šibensko-kninske, Gradsko vijeće 
Grada Vodica, na 10. sjednici, od  31. svibnja 2010.
godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke

o reguliranju prometa u dijelu  
Grada Vodica

Članak 1.
U  Odluci o reguliranju prometa u dijelu Grada 

Vodica ( „Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 5/07) članak 2. stavak 1.  mijenja se 
i sada glasi:

Zabranjuje se promet: 
„- u periodu od 01.06. do 30.09. od križanja ulice 

Grgurev Tonča  s ulicom Obala Vladimira Nazora do 
raskrižja Obale Juričev Ive Cota s ulicom Hrvatskih 
boraca i to u vremenu od 00.00 – 24.00 sata ( osim 
za vozila s dozvolom Grada Vodica ),  

-u periodu od 01.06. do 30.09. od križanja ulice 
Prvomajska  s ulicom Obala Vladimira Nazora do 
raskrižja s ulicom Grgurev Tonča  i to u vremenu 
od 00.00 – 24.00 sata ( osim za vozila s dozvolom 
parkiranja koju izdaje „Gradsko poduzeće“ d.o.o. 
Vodice ), 

-u periodu od 21.00 sata-03.00 sata ulicom 
Hrvatskih boraca (osim za stanare ulice za koje pro-
metni redar utvrdi da imaju osiguran parking).

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3., tako da 
dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.,  koji stavci 
glase:

Iznimno, dozvoljava se, radi dostave, promet u 
ulicama opisanim u stavku 1. ovoga članka u periodu 
od 06.00-10.00 sati i od 14.00-16.00 sati svakod-
nevno i to isključivo za teretna vozila i uz navedene 
dozvole.

Iznimno, dozvoljava se prometovanje gradskom 
rivom autobusima za prijevoz turista za poluotok 
Punta u periodu od  03.00-18.00 sati svakodnevno, 
uz pojedinačni prethodni dogovor sa prometnim re-
darom i uz angažman pripadnika prometne jedinice 
mladeži“.

Članak 2.
U članku 3. stavku 1. dodaju se točke 16. i 17. 

koje glase:
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„ 16. Ulica Ive Čače od križanja s ulicom Žrtava 
fašizma i ulicom Blata, do raskrižja s ulicom Španje 
Ante

17. Ulica Španja Ante od križanja s ulicom Ive 
Čače do raskrižja s ulicom Blata”.

Članak 3.
U  članku 5. iza alineje 6. dodaje se alineja 7. koja 

glasi:
„- Kamila Pamukovića“.

Članak 4.
Članak 6. mijenja se i sada glasi:
Organiziraju se ulična i izvanulična parkirališta 

i to:
a)  ulična parkirališta
-   Obala Vladimira Nazora u dijelu od križanja  

ulica fra.Pija Fržopa i Grgura Ninskog do raskrižja s 
ulicom Prvomajska uz postavljanje rampe,

-   Obala Vladimira Nazora u dijelu od križanja s 
ulicom Prvomajska do raskrižja ulice Grgurev Tonča 
s ulicom Obale Matice Hrvatske (u periodu od 01.06.-
30.09. samo za vozila s povlaštenom parkirališnom 
kartom koju izdaje „Gradsko poduzeće“ d.o.o. Vod-
ice),

-   Obala Juričev Ive Cota, s naplatom,
-   ulica Artina, s naplatom,
-   ulica Roca Pave, s naplatom,
-   Trg kneza Branimira, s naplatom,
-   ulica Ante Španja, s naplatom,
-   na Srimi (od  ex  „osnovna škola“ na potezu do 

Lovetova), s naplatom,
-   „Autobusni kolodvor“ (ispred samoposluge), 

bez naplate
-   „Autobusni kolodvor“ (iza kolodvora na čest.

zem. 6880) , s naplatom
-   ulica Prvomajska, s naplatom
-   ulica Ante Poljička ( uz objekt „Jakovljevićev 

vrt“), s naplatom

b)   izvanulična parkirališta
-   u ulici Brunac, s naplatom
-   u ulici Brunac ( igralište Osnovne škole Vodice) 

u periodu od 15.06.-31.08.,  s naplatom 
-   u ulici Braće Ćirila i Metoda ( ispred trgovačkog 

centra „ Konzum“ d.d.),  bez   naplate
-   u ulici Ive Čače, s naplatom
-   u ulici Dulcin (iza objekta „Jakovljevićev vrt“), 

s naplatom
-   u ulici Vlahov Venca (kod br.2), s naplatom
-   u ulici Grgurev Ante Kukure (kod br. 47), s 

naplatom
-   u ulici Ante Poljička (do br.5) , s naplatom
-   u ulici Prvomajska (preko puta br.2-na čest.zem. 

437/1 k.o. Vodice), s napaltom
-   u ulici Pavla Šubića ( „Torcida Vodice“), s 

naplatom

-   u ulici Grgurev Ante Kukure ( parkiralište Grad-
sko groblje) u periodu od 01.06.-31.08., s naplatom

-   u ulici Ljudevita Gaja (čest.zem.7060/3) u pe-
riodu od 01.06.-31.08., s naplatom

-   u ulici Nikole Tesle (čest.zem. 6700/1) u periodu 
od 01.06.-31.08., s naplatom

-   na Srimi (na česticama označenim kao čest. zem. 
3369/2, 3369/3, i  3412/1 sve k.o. Srima-Zaton-ulaz na 
parkiralište sa glavne ceste Put Vatroslava Lisinskog, 
a izlaz na centar Srime), s naplatom.

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“, a primjenjivat će se od 01. lipnja 2010.
godine.

KLASA:  340-01/10-01/12
URBROJ: 2182/04-03/03-10-2
Vodice:  31. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA VODICA

PREDSJENIK                                                                                                                                     
Ante Čorić, v. r.

____________________

41
Na temelju članka 35. stavka 4. Zakona o 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne 
novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/ 09) i članka 30. 
Statuta Grada Vodica (»Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije«, broj 09/09), Gradsko vijeće Grada 
Vodica, na 10 sjednici, od 31. svibnja 2010. godine, 
donosi

ODLUKU
o stavljanju javnog dobra izvan 

opće uporabe

Članak 1.
Javno dobro koje je u zemljišnim knjigama 

Općinskog suda u Šibeniku označeno kao k.č. 7232/3 
– neplodno, javno dobro, ukupne površine 166,00 
m2, z.k.ul. Popis-I (Popis javnih dobara), k.o. Vodice, 
stavlja se izvan opće uporabe u cjelokupnoj površini 
od 166,00 m2.

Zemljište iz st. 1. ovog članka, na temelju ove 
odluke upisat će se u zemljišnim knjigama na ime i u 
korist Grada Vodica.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

»Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije«.
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Klasa: 943-01/10-1/3
Ur. broj: 2182/04-01/08-10-2
Vodice, 31. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA VODICA

PREDSJENIK                                                                                                                                     
Ante Čorić, v. r.

____________________

42
Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. 

Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne 
novine”, broj  67/08) i članka 30. Statuta Grada Vodica 
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj  
09/09 ), Gradsko vijeće  Grada Vodica, na  10. sjed-
nici, od 3. svibnja 2010.godine, donosi 

PRAVILNIK
o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuje način davanja na 

uporabu javnih parkirališta  u Gradu Vodicama za 
rezervirana parkirališna mjesta.

Članak 2.
Rezervirana parkirališna mjesta na području Grada 

Vodica gdje se već vrši naplata parkiranja određuje 
gradsko TD „Gradsko poduzeće“ d.o.o. Vodice.(u 
daljnjem tekstu Organizator parkiranja).

Rezervirana parkirališna mjesta na području Grada 
Vodica gdje se ne naplaćuje parkiranje određuje 
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, uređenje 
prostora i imovinsko pravne poslove Grada Vodica.
(u daljnjem tekstu Upravni odjel Grada).

                
Članak 3.

Rezervirana parkirališna mjesta mogu dobiti:

1. Državna tijela i pravne osobe u vlasništvu  Re-
publike Hrvatske, tijela Grada Vodica i pravne osobe 
u  vlasništvu  Grada Vodica, pod uvjetom da zgrade u 
kojima se obavlja njihova djelatnost nemaju dvorište 
ili neki drugi parkirališni prostor.

 2. Stanar (fi zička osoba) koja ima prebivalište ili 
boravište na području na kojem se naplaćuje parkiran-
je, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem 
Ministarstva unutarnjih poslova o adresi stanovanja, 
pod uvjetom da ima vozilo registrirano na svoje ime ili 
je korisnik vozila što dokazuje valjanom prometnom 
dozvolom ili nekim drugim ugovorom.

3.Pravna osoba i obrtnik koja koristi poslovni 

prostor ili je vlasnik poslovnog prostora na području 
na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje ugo-
vorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih 
knjiga o vlasništvu poslovnog prostora, pod uvjetom 
da ima vozilo registrirano na ime pravne osobe ili je 
korisnik vozila što dokazuje valjanom prometnom 
dozvolom ili nekim drugim ugovorom.

Članak 4.
Korisnici iz članka 3. stavka 1. od točke 1. do 

točke 3. ovog Pravilnika, mogu dobiti najviše 2 (dva) 
rezervirana parkirališna mjesta. 

Ukupan broj rezerviranih parkirališnih mjesta  za 
parkirališta gdje se vrši naplata parkiranja, određuje 
Organizator parkiranja.

Članak 5.
Za rezervirana parkirališna mjesta gdje se vrši 

naplata parkiranja  plaća se naknada.
Za rezervirana parkirališna mjesta gdje se vrši 

naplata parkiranja, Organizator parkiranja, uz sug-
lasnost gradonačelnika Grada Vodica, utvrđuje visinu 
naknade i način plaćanja.     

Visina naknade iz stavka l. ovoga članka utvrđuje 
se prema korisnicima i prema zoni u kojoj se nalazi 
rezervirano parkirališno mjesto.

Naknada za rezervirana parkirališna mjesta plaća 
se preko žiro računa Organizatora parkiranja. 

Članak 6.
Za rezervirana parkirališna mjesta gdje se ne vrši 

naplata parkiranja  plaća se naknada.
Za rezervirana parkirališna mjesta gdje se ne vrši 

naplata parkiranja Upravni odjel Grada, uz suglas-
nost gradonačelnika Grada Vodica,  utvrđuje visinu 
naknade i način plaćanja.     

Visina naknade iz stavka l. ovoga članka utvrđuje 
se prema korisnicima i prema području u kojoj se 
nalazi rezervirano parkirališno mjesto.

Naknada za rezervirana parkirališna mjesta plaća 
se preko žiro računa Grada Vodica. 

Članak 7.
Za rezervirano parkirališno  mjesto gdje se vrši 

naplata parkiranja koje odredi Organizator parkiranja 
sklapa se ugovor o zakupu (podzakupu).

Ugovor o zakupu parkirališnog mjesta sklapaju 
korisnik i Organizator parkiranja.

Ugovorom o zakupu rezerviranog parkirališnog 
mjesta uređuju se odnosi između korisnika i Orga-
nizatora parkiranja, u skladu s uvjetima iz ovoga 
Pravilnika i općim propisima o zakupu.

Članak 8.
Za rezervirano parkirališno  mjesto gdje se ne vrši 

naplata parkiranja koje odredi Upravni odjel Grada, 
sklapa se ugovor o zakupu (podzakupu).
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Ugovor o zakupu parkirališnog mjesta sklapaju 
korisnik i Grad Vodice.

Ugovorom o zakupu rezerviranog parkirališnog 
mjesta uređuju se odnosi između korisnika i Grada 
Vodica, u skladu s uvjetima iz ovoga Pravilnika i 
općim propisima o zakupu.

Članak 9.
Rezervirana parkirališna mjesta moraju biti 

posebno označena.
Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiran-

je na rezerviranim parkirališnim mjestima iz stavka 
1. ovoga članka.

Članak 10.
Provođenje ovog Pravilnika nadzire Organizator 

parkiranja i nadležni Upravni odjel Grada Vodica, 
putem prometnog redara Grada.

              
Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana po objavi u 
„Službenom vjesniku Šibensko- kninske županije“, a 
primjenjivat će se od 01. lipnja 2010.godine.

KLASA: 340-01/10-01/19
URBROJ: 2182/04-03/03-10-1
Vodice, 31. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA VODICA

PREDSJENIK                                                                                                                                     
Ante Čorić, v. r.

____________________

43
Na temelju članka 30. točke 24. Statuta Grada Vo-

dica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 
broj 9/09), Gradsko vijeća Grada Vodica, na 10. sje-
dnici, od 31. lipnja 2010. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu 

gradonačelnice za razdoblje od 
17. svibnja 2009. do 17. svibnja 2010.godine

1.   Prihvaća se Izvješće gradonačelnice za razdo-
blje od 17. svibnja 2009. do 17. svibnja 2010.godine, 
u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.

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

Klasa: 052-01/10-01/1
Urbroj: 2182/04-03/03-10-2
Vodice, 31. svibnja  2010.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA VODICA

PREDSJENIK                                                                                                                                     
Ante Čorić, v. r.

____________________

44
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vod-

ica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 
broj 9/09), Gradsko vijeća Grada Vodica, na 10. sjed-
nici, od 31. svibnja 2010. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Komunalnog poduzeća «Leć» d.o.o.  

za 2009. godinu

1.   Prihvaća se Financijsko izvješće Komunalnog 
poduzeća «Leć» d.o.o. za 2009. godinu u tekstu koji 
čini sastavni dio ovog zaključka.

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

Klasa: 400-05/10-01/6
Urbroj: 2182/04-03/03-10-2
Vodice, 31. svibnja  2010.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA VODICA

PREDSJENIK                                                                                                                                     
Ante Čorić, v. r.

____________________

45
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vo-

dica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 
broj 9/09), Gradsko vijeća Grada Vodica, na 10. sje-
dnici, od 31. svibnja 2010. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Financijskog izvješća

TD „Gradsko poduzeće“ d.o.o. Vodice 
za 2009. godinu

1.   Prihvaća se Financijsko izvješće TD „Gradsko 
poduzeće“ d.o.o.Vodice za 2009. godinu u tekstu koji 
čini sastavni dio ovog zaključka.

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

Klasa: 400-01/10-01/2
Urbroj: 2182/04-03/03-10-2
Vodice, 31. svibnja  2010.
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GRADSKO VIJEĆE 
GRADA VODICA

PREDSJENIK                                                                                                                                     
Ante Čorić, v. r.

____________________

46
Na temelju članka 30. točka 30. Statuta Grada Vo-

dica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 
broj 9/09), Gradsko vijeća Grada Vodica, na 10. sje-
dnici, od 31.svibnja 2010. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Financijskog izvješća

DVD-e Vodice  za 2009. godinu

1.   Prihvaća se Financijsko izvješće DVD-e Vodice 
za 2009. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog 
zaključka.

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

Klasa: 400-05/10-01/2
Urbroj: 2182/04-03/03-10-3
Vodice, 31. svibnja  2010.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA VODICA

PREDSJENIK                                                                                                                                     
Ante Čorić, v. r.

____________________

47
Na temelju članka 30. točke 31. Statuta Grada Vod-

ica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 
broj  9/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 10. 
sjednici, od 31. svibnja 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju  Izvješća o realizaciji 
Srednjoročnog  programa izgradnje 

kapitalnih vodoopskrbnih objeka

1. Prihvaća se izvješće o realizaciji Srednjoročnog 
programa izgradnje kapitalnih vodoopskrbnih ob-
jekata u Šibensko-kninskoj županiji za razdoblje 2005. 
- 2008., uz uvjet brisanja glave VIII. na stranici 5. i 6. 
Izvješća, budući planirana sredstva od 500.000,00 kn 
nisu realizirani na području Grada Vodica.

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

Klasa: 363-01/09-01/182
Urbroj: 2182/04-03/03-10-3
Vodice, 31. svibnja  2010.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA VODICA

PREDSJENIK                                                                                                                                     
Ante Čorić, v. r.

____________________

48
Na temelju članka 30. točke 31. Statuta Grada 

Vodica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 
broj  9/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 10. sjed-
nici, od 31. svibnja 2010.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Srednjoročnog programa 

izgradnje vodoopskrbnih objekata u 
Šibensko-kninskoj županiji 

 1. Prihvaća se Srednjoročni program izgradnje 
vodoopskrbnih objekata u Šibensko-kninskoj županiji 
za plansko razdoblje 2009. – 2012., uz uvjet sklapanja 
Sporazuma o međusobnim obvezama Klasa: 363-
01/10-01/95, Ur.boj: 374-10-1 od 20. 05. 2010

2. Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Vodica 
potpisati Ugovor o fi nanciranju građenja kapitalnih 
vodoopskrbnih objekata u Šibensko-kninskoj županiji 
prema Srednjoročnom programu za plansko razdoblje 
2009. – 2012.godina.

3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Klasa: 363-01/10-01/95
Urbroj: 2182/04-03/03-10-2
Vodice, 31. svibnja 2010. 

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA VODICA

PREDSJENIK                                                                                                                                     
Ante Čorić, v. r.

____________________

2. GRADONAČELNIK

3
Na temelju članka 42. točke 26. Statuta Grada Vod-

ica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 
broj 9/09), gradonačelnica, donosi
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RJEŠENJE 
o razrješenju i imenovanju članova 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova

1. U točki I. Rješenja o imenovanju Piovjeren-
stva za ravnopravnost spolova (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”, broj 15/08), razrješuje 
se  Šime Jakovljević, a imenuju:

- Grgo Friganović,
- Zrinka Roca i
- Tina Bosotin.

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

Klasa: 119-02/08-01/8
Urbroj: 2182/04-03/03-10-2
Vodice, 9. lipnja  2010.

GRAD VODICE

GRADONAČELNICA
Branka Juričev- Martinčev, dipl. oec., v. r.

____________________

VI.
OPĆINA BILICE

OPĆINSKO VIJEĆE

26
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokal-

noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 28/10) i članka 28. Statuta Općine Bilice 
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na prijedlog 
općinskog načelnika, na 8. sjednici, od 31. svibnja 
2010. godine, donosi

ODLUKA 
o plaći načelnika Općine Bilice

Članak 1.
Ovom Odlukom o plaći načelnika Općine Bilice, u 

daljnjem tekstu: Odluka, određuje se osnovica i koe-
fi cijent za obračun plaće, te druga prava koja proiz-
ilaze iz radnog odnosa načelnika Općine Bilice.

Članak 2.
Načelnik Općine Bilice svoju dužnost obavlja 

profesionalno.

Članak 3.
Plaću načelnika Općine Bilice, čini umnožak 

koefi cijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 

0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno 
najviše za 20%.

Članak 4.
Osnovicu za obračun plaće načelnika Općine Bi-

lice sukladno članku 2. ove odluke, čini osnovica za 
obračun plaće državnih dužnosnika.

Osnovicu za obračun plaće državnih dužnosnika 
utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 5.
Koefi cijent za obračuna plaće načelnika Općine 

Bilice iznosi 2,43.

Članak 6.
Ostala prava koja proizilaze iz radnog odnosa, 

načelnik Općine Bilice, ostvaruje u skladu s općim 
propisima o radu, te s općim aktima Općine Bilice, 
odnosno kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuje 
na službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Bilice, ako zakonom nije drukčije 
propisano.

Članak 7.
Rješenje o visini plaće, te drugih prava iz radnog 

odnosa načelnika Općine Bilice, donosi pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice.

Članak 8.
Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti od-

luka o plaći predsjednika Općinskog vijeća, odnosno 
načelnika Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije», broj 7/05).

Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, 

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

KLASA:    120-02/10-01/1
URBROJ:  2182/19-10-1
Bilice, 31. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.

____________________ 
27
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama 

u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 28/10) i članka 28. Statuta 
Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, 
na 8. sjednici, od 31. svibnja 2010. godine, donosi
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ODLUKA 
o naknadi zamjenika načelnika 

Općine Bilice

Članak 1.
Ovom odlukom o naknadi zamjenika načelnika 

Općine Bilice, u daljnjem tekstu: Odluka, određuje 
se visina naknade za rad zamjenika načelnika Općine 
Bilice, koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog 
odnosa.

Članak 2.
Zamjenik načelnika Općine Bilice, za obavljanje 

svojih dužnosti prima mjesečnu naknadu u neto iznosu 
od  1.500,00 kn, uvećanu za zakonske doprinose.

Članak 3.
Rješenje o utvrđivanju naknade za rad zamjenika 

načelnika Općine Bilice, donosi pročelnik Jedinst-
venog upravnog odjela Općine Bilice.

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti 

Odluka o naknadi zamjenika načelnika Općine Bilice 
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
10/09).

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, 

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

KLASA:    120-02/10-01/2
URBROJ:  2182/19-10-1
Bilice, 31. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.

____________________ 

28
Na temelju članka 82. i 83. Pravilnika o 

proračunskom računovodstvu i računskom planu 
(«Narodne novine”, broj 27/05 i 127/07) i članka 28. 
Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije», broj 10/09), Općinsko vijeće 
Općine Bilice, na 8. sjednici, od 31. svibnja 2010. 
godine, donosi

ODLUKU
o pokriću manjka prihoda za 2009. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2009. 

godinu, u daljnjem tekstu, Odluka, iskazuje se razlika 
između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda, kao i 
odredba o pokriću manjka prihoda poslovanja.

Članak 2.
Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 

922 – Višak/manjak prihoda na dan 31. prosinca 2009. 
godine iznose:

9221-1 Manjak prihoda poslovanja
  733.404,17 kn
9222-2 Manjak prihoda od nefi nancijske 
imovine
  2.202.523.55 kn

Članak 3.
Ukupni manjak prihoda od 2.935.927,72 kuna će 

se pokriti iz tekućih prihoda 2010. godine.

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

donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 
Šibensko-kninske županije».

KLASA:    400-01/10-01/1
URBROJ:  2182/19-10-1
Bilice, 31. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.

____________________ 

29
Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o 

proračunu («Narodne novine», broj 87/08), članka 
73. Zakona o fi nanciranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave («Narodne novine», broj 
117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 
117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08), 
članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije», broj 10/09) i članka 
43. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilice 
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 8. sjednici, 
od 31. svibnja 2010. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o  izvršenju Proračuna Općine Bilice 

za 2009. godinu

Članak 1.
Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po 

računu prihoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja 
do 31. prosinca 2009. godine sadrži:
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     PLAN           OSTVARENO           INDEKS

PRIHODI poslovanja                                8.014.538,00         4.866.780,95          60,70 %
RASHODI poslovanja                              7.288.431,10        6.528.950,18         96,90 %
MANJAK PRIHODA-PRENESENI       -1.273.758,49     -1.662.169,23   
RAZLIKA-MANJAK PRIHODA
TEKUĆE GODINE                                                                      -2.935.927,72                            
Ostvareni manjak prihoda po Godišnjem izvještaju 

o izvršenju Proračuna Općine Bilice za 2009. godinu 
iznosi 2.935.927,72 Kn., a pokrit će se iz Proračuna 
Općine Bilice za 2010. godinu. 

Članak 2.
Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izda-

taka Proračuna Općine Bilice za 2009. godinu i Glavni 
fi nancijski izvještaji sastavni su dio ovog Godišnjeg 
obračuna Proračuna.

KLASA:   400-05/10-01/1
URBROJ: 2182/19-10-1
Bilice, 31. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.

____________________ 

VII.
OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

16
 Na temelju članka 9. Zakona o fi nanciranju javnih 

potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 
27/93 i 38/09) i članak 32. Statuta Općine Biskupija 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
9/09), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 7. sje-
dnici, od 28. svibnja 2010. godine, donosi

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi Općine Biskupija

u 2010. godini

1. Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u 
kulturi Općine Biskupija u 2010. godini i sredstva 
za fi nanciranje tih potreba koja se osiguravaju u 
Proračunu Općine Biskupija za 2010. godinu u uku-
pnoj visini od 30.000,00 kn.

Program javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi 
oblici poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti koje 
pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života 
Općine.

2. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva 
osiguravaju iz Proračuna Općine Biskupija u 2010. 
godini, su:

- kulturni programi udruga u kulturi i drugih orga-
nizacija od interesa za Općinu Biskupija,

- ostale kulturne akcije i manifestacije .

3. Slijedom utvrđenih javnih potreba u kulturi iz 
Proračuna Općine Biskupija fi nancirat će se:

- KUD „Prosvjeta“ pododbor Biskupija………
…………….........................................10.000,00 kn

- Udruga „Opstanak“………….....5.000,00 kn
- Ostale kulturne akcije i manifestacije………

……………........................................15.000,00 kn .

4. Sredstva za kulturne Programe udruga u kulturi 
i ostale akcije i manifestacije iz točke 3. prenosit će se 
na žiro – račun korisnika ovisno o prilivu sredstava u 
Proračun Općine Biskupija.

5. Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, 
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja  
2010. godine.

KLASA: 612-01/10-01/3
URBROJ: 2182/17-01-10-01
Biskupija, 28. svibnja 2010. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.

____________________

17
Na temelju članka 32. Statuta Općine Biskupija 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
9/09), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 7. sjed-
nici, od 28. svibnja 2010. godine, donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o prihvaćanju Financijskog izvješća o 

izvršenju  Proračuna Općine Biskupija za 
razdoblje  siječanj – ožujak 2010. godine

1. Prihvaća se Financijsko izvješće o izvršenju 
Proračuna Općine Biskupija za razdoblje siječanj – 
ožujak 2010. godine.
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2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka, sastavni je 
dio ovog zaključka.

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

KLASA: 400-04/10-01/1
URBR: 2182/17-01-10-01
Biskupija,  28. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.

____________________

18
Na temelju  članka  32.  Statuta Općine Biskupija 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
9/09),  Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 7.  sjed-
nici, od 28. svibnja 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK   
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju   

Programa  gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području 

Općine Biskupija za 2009. godinu
  
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu u 2009. godini.

2. Izvješće o izvršenju Programa iz točke 1.čini 
sastavni dio ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije“.

                      
KLASA: 362-02-01/10-01/1
URBROJ:2182/17-01-10-01
Biskupija, 28. svibnja  2010. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.

____________________

19
Na temelju  članka  32.  Statuta Općine Biskupija 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
9/09),  Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 7.  sjed-
nici, od  28. svibnja 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK   
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju   

Programa  održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području 

Općine Biskupija za 2009. godinu
  
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastruk-
ture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu u 2009. godini.

2. Izvješće o izvršenju Programa iz točke 1.čini 
sastavni dio ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije“.

                      
KLASA: 362-02-01/10-01/2
URBROJ:2182/17-01-10-01
Biskupija, 28. svibnja  2010. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.

____________________

20
Na temelju  članka  32.  Statuta Općine Biskupija 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
9/09),  Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 7.  sjed-
nici, od 28. svibnja 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK   
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju   

Programa pomoći socijalno ugroženim 
osobama za 2009. godinu 

  
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 

pomoći socijalno ugroženim osobama na području 
općine Biskupija u 2009. godini.

2. Izvješće o izvršenju Programa iz točke 1. čini 
sastavni dio ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije“.

                      
KLASA: 551-01/10-01/1
URBROJ:2182/17-01-10-01
Biskupija, 28. svibnja  2010. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.

____________________



Četvrtak, 24. lipnja 2010.         SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE    Strana 33 - Broj 8

VIII.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKO VIJEĆE

22
Na temelju članka  28. stavka 4. i članka 30.stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („“Narodne 

novine“, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,178/04,38/09 i 79/09) i članka  32. Statuta Općine Kistanje 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na  2. sjednici, 
od  12. travnja  2010.godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Programa zajedničke komunalne potrošnje i uređenja građevinskog zemljišta za  
djelatnosti iz članka  20. i 22. Zakona o  komunalnom gospodarstvu za 2009.godinu

Članak 1.
Utvrđuje se da je u 2009.godini  izvršen Program zajedničke komunalne potrošnje i uređenja građevinskog 

zemljišta za Općinu Kistanje , kako slijedi:

Red.
br. Opis poslova Planirano  Ostvareno s Ostvareno %
  s PDV  PDV 
1 2   3 4 5
I. PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I 
 UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE      
1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
 javnih površina   282.955  280.248 99 
2. Održavanje odlagališta komunalnog otpada   18.350  18.350 100 
3. Održavanje nerazvrstanih cesta   172.665 172.665  100 
4. Održavanje groblja i javnih površina   15.000  11.444 76 
5. Održavanje javne rasvjete , i to:    Plan       Ostvarenje
 -utrošak električne energije…….. 410.000     395.401
 -tekuće investicijsko održavanje.. 302.467     300.143 712.467  695.544 97 
6. Održavanje pročistača otpadnih voda, i to:
                                                         Plan     Ostvarenje
 - održavanje taložnika………………. 4.880      4.880
 - održavanje precrpnice…………… 24.099   24.099
 - adaptacija i uređenje precrpnice 
 fekalne ………………………………38.868    38.868 67.847  67.847 100 
  UKUPNO:   1.269.284  1.246.098 95,3 

II. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE       
1. Javne površine
 -uređenje autobusne nadstrešnice-pristup sa 
 temeljima/Ivoševci   21.073  21.073 100 
2. Nerazvrstane ceste
 - Modernizacija seoskih nerazvrstanih cesta /PSGO/MKI 2/ i to:
 120.000 kn sredstva iz proračuna Općine Kistanje
 800.000 kn MRRŠVG (Dio programa započet 2008.)  920.000  919.390,06 99,9 
3. Opskrba  pitkom vodom
 -sanacija mjesne vodovodne 
 mreže u naseljima Nunić,
 Kolašac,Modrino Selo,               Plan         Ostvarenje
 Biovičino Selo:…………………   240.000     240.000        
  (+50%Vodovod i odvodnja d.o.o.Šibenik, kroz radove 
 i tehniku)
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 - Izrada Novelacije  potprojekta  vodovodnog podsustava             
   Plan         Ostvarenje
 Macure (I dio).....................................42.982          42.982
 - Stručni nadzor ....................................15.811        15.811
 - Izgradnja vodovoda-
 Srednjoročni program                              Plan       Ostvarenje
 fi nanciranja za 2009.2012.g... ............90.000       90.000 388.793  298.793 76 
4. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda:
 -Izrada glavnog projekta za dogradnju pročistača 
 kanalizacije u novom naselju “Kistanje 1”   48.585  48.585 100 
5. Odlaganje komunalnog otpada:
 - Izrada Glavnog projekta sanacije odlagališta otpada  “Macure-Jelenik”   
    86.000  0 0 
  UKUPNO:   1.464.451  1.287.841 75 

III. PROGRAM OSTALIH KAPITALNIH ULAGANJA      
1. Dezinsekcija ,deratizacija i veterinarske usluge
                                                        Plan         Ostvarenje
 - dezinsekcija i deratizacija………......22.140         22.140

 - veterinarske usluge……………….......7.482       7.482
 - nadzor u provedbi deratizacije….........2.000        1.336 31.622 30.958  97 
  UKUPNO:   31.622 30.958  97 
 SVEUKUPNO (I+II+III):   2.765.357 2.564.897 89

Članak 2.
Ova odluka o  prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje i uređenja 

građevinskog zemljišta za djelatnosti iz članka 20. i 22.Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2009.godine 
stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“. 

KLASA:363-02/10-01-1
URBROJ:2182/16-01-10-1
Kistanje , 12.travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.

____________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), 

Općinsko vijeće Općine Kistanje , na 2. sjednici, od 12.travnja 2010.godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvještaja o provedbi  Programa javnih 

potreba u kulturi u Općini Kistanje za 2009.godinu

Članak 1.
Utvrđuje se da je u  2009.godini izvršen  Program  javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje ,  

kako slijedi:

Red.br. Naziv programa Planirano  Ostvareno Ostvareno 
  u kn  u kn   %
1. Djelatnosti udruga u kulturi
 -sufi nanciranje osnovnih djelatnosti udruga 51.000 52.000 101
2. Pomoć vjerskim zajednicama 10.000 10.000 100
3. Tekuće donacije Osnovnoj školi Kistanje 11.440 11.440 100
 UKUPNO: 72.440 73.440 101
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Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske 

županije”.

KLASA:021-05/10-01-6
URBROJ:2182/16-01-10-1
Kistanje , 12.travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.

____________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09), 

Općinsko vijeće Općine Kistanje , na 12. sjednici, od 12.travnja 2010.godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvještaja o provedbi  

Programa socijalnog programa Općine Kistanje za 2009.godinu

Članak 1.
Utvrđuje se da je u  2009.godini izvršen  Program  javnih potreba u provedbi Socijalnog programa Općine 

Kistanje  kako slijedi:

Red.br. Naziv programa  Planirano  Ostvareno  Ostvareno  
     u kn u kn %

1. Pomoć obiteljima i kućanstvu
 -podmirenje troškova stanovanja-ogrjeva 560.000 492.100 87%
2. Jednokratne novčane pomoći 10.000 10.000 100%
3. Program starijih osoba:
 -pomoć starim i nemoćnim osobama 
  kroz projekt PSGO  183.781 183.801 100%
4. Sufi nanciranje troškova prijevoza učenika 
 srednjih škola
 -prijevoz učenika 3 i 4 razreda srednjih škola 
 s prebivalištem na području općine Kistanje  145.000 147.461 101%
5. Hrvatski crveni križ
 -pomoć Gradskom društvu Crvenog križa u Kninu 5.000 5.000 100%

 UKUPNO:  903.781 838.362 92%

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

županije”.

KLASA:550-01/10-01-2
URBROJ:2182/16-01-10-1
Kistanje , 12.travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.

____________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), 

Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 2. sjednici, od 12.travnja 2010.godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvještaja o provedbi  Programa javnih potreba u  športu 

u Općini Kistanje za 2009.godinu

Članak 1.
Utvrđuje se da je u  2009.godini izvršen  Program  javnih potreba u oblasti športa  u Općini Kistanje ,  

kako slijedi:

Red.br. Naziv programa Planirano  Ostvareno  Ostvareno  
   u kn u kn %

1. Sredstva za  javne potrebe u športu
 - sufi nanciranje NK „Janjevo“……………30.000,00
 - sufi nanciranje Šahovskog kluba Kistanje   3.000,00 33.000,00 33.000,00 100

 UKUPNO: 33.000,00 33.000,00 100

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, 

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

KLASA:021-05/10-01-5
URBROJ:2182/16-01-10-1
Kistanje ,12. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.

____________________

IX.
OPĆINA PIROVAC

1. OPĆINSKO VIJEĆE

7
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji   («Narodne novine», broj 76/07 i 
38/09) i članka 18. Statuta Općine Pirovac («Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 9/09), 
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 7. sjednici, od 
11. lipnja 2010. godine, donosi 

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Pirovac
 
I. Opće odredbe

Članak 1.
Ovom odlukom određuje se izrada Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pirovac (u 
daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUO Pirovac).

 
Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i 
donošenje Izmjena i dopuna PPUO Pirovac, obuhvat, 
ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna PPUO 
Pirovac, ciljevi i programska polazišta, popis potreb-
nih stručnih podloga i način pribavljanja stručnih 
rješenja, vrsta i način pribavljanja katastarskih planova 
i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga, popis 
tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju 
zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna PPUO Pirovac iz 
područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će 
sudjelovati u njegovoj izradi, rok za izradu Izmjena 
i dopuna PPUO Pirovac, zabranu i vrijeme trajanja 
zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati 
u prostoru tijekom izrade i donošenja te izvore fi nan-
ciranja izrade Izmjena i dopuna PPUO Pirovac.

II. Pravna osnova 

Članak 3.
Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i 

dopuna PPUO Pirovac se temelji na:
- člancima 26., 74. i 102. Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07 i 
38/09),

 - Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja 
Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije», broj, 20/06),

- Zaključku o ispravci greške u Odluci o donošenju 
Prostornog plana uređenja Općine Pirovac («Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 9/09).

 
III. Obuhvat Izmjena i dopuna PPUO Pirovac
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Članak 4.
Izmjene i dopune PPUO Pirovac obuhvaćaju 

cjelokupno područje Općine Pirovac sa naseljima 
Pirovac, Putičanje i Kašić, odnosno katastarsku općinu 
Pirovac i dio katastarske općine Banjevci, u ukupnoj 
površini od 40,97 km2. 

Područje obuhvata Izmjena i dopuna PPUO Pirovac 
zahvaća i zaštićeno obalno područje mora - ZOP. 

 
Članak 5.  

Izmjene i dopune PPUO Pirovac posebice se 
odnose na:

- usklađivanje Prostornog plana uređenja Općine 
Pirovac (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) sa odred-
bama Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i 
Prostornim planom Šibensko-kninske županije,

- korištenje novih digitalnih katastarskih pod-
loga,

- korekciju granice građevinskog područja naselja 
Pirovac i Putičanje,

- formiranje novog građevinskog područja u pred-
jelu Vrulje,

- izmještanje zone ugostiteljske turističke namjene 
Platine u smjeru sjeverozapada, 

- izmještanje lokacije transfer stanice na područje 
Općine Pirovac,

- formiranje mikrogospodarske zone u području 
Veprštak,

- određivanje lokacije odlagališta građevinskog 
otpada,

- defi niranje lokacija (postojećih i planiranih) ba-
znih postaja mobilne mreže, 

- defi niranje područja za istraživanje mogućeg 
smještaja vjetroelektrana,

- usklađivanje odredbi Prostornog plana vezanih 
za luku nautičkog turizma u Pirovcu sa Zakonom o 
pružanju usluga u turizmu («Narodne novine», broj 
68/07.) i Pravilnikom o razvrstavanju i kategori-
zaciji luka nautičkog turizma («Narodne novine», 
broj 72/08.), 

- određivanje novog lučkog područja – predio 
Stara riva,

- preispitivanje odredbi članka 103. Prostornog 
plana glede obveze izrade prostornih planova nižeg 
reda i

- ostalo. 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna 
PPUO Pirovac 

Članak 6.
Izradu Izmjena i dopuna PPUO Pirovac nužno 

je pokrenuti zbog usklađenja sa odredbama Zakona 
o prostornom uređenju i gradnji, kojim se uređuje 
zaštićeno obalno područje mora – ZOP, s obzirom 
da se znatan dio Općine Pirovac nalazi upravo pod 
režimom ZOP-a. 

Tijekom primjene Prostornog plana također 
je uočeno niz nedostataka koji bi se Izmjenama i 
dopunama PPUO Pirovac otklonili te na taj način 
kvalitetnije preraspodijelio prostor. 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna 
PPUO Pirovac

Članak 7.
Cilj Izmjena i dopuna PPUO Pirovac, osim 

usklađenja sa trenutnom zakonskom regulativom, je 
kvalitetnija valorizacija prostora koje smjernice su 
polučene tijekom primjene Prostornog plana. 

Novim zoniranjem cjelokupnog područja Općine 
Pirovac te utvrđivanjem dodatnih planskih kriterija i 
mjera, Izmjenama i dopunama PPUO Pirovac osigurat 
će se ravnomjerniji razvoj Općine, baziran prvenst-
veno na načelima održivog razvoja. 

VI. Popis potrebnih stručnih podloga

Članak 8.
Stručne podloge će se prikupiti sukladno posebnim 

propisima od ustanova i tijela koja su nadležna za 
pojedine javne djelatnosti ili ovlasti prema članku 79. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 9.
 Stručna rješenja osigurati će pravna osoba koja 

ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog 
uređenja propisane posebnim zakonom.

VIII. Vrsta i način pribavljanja katastarskih plano-
va i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 10.
Prostorni plan je izrađen na analognim katastar-

skim podlogama iz 1994. godine. Slijedom toga za 
potrebe izrade Izmjena i dopuna PPUO Pirovac nos-
itelj izrade osigurat će:  

- digitalne katastarske karte područja Općine 
Pirovac,

- digitalne topografske karte područja Općine 
Pirovac, u mjerilu 1:25.000, 

uz korištenje postojećih podloga:
- Prostornog plana,
- orto foto snimke područja Općine Pirovac i
- Prostornog plana Šibensko-kninske županije.

IX. Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu 
Izmjena i dopuna PPUO Pirovac te drugih sudionika 
u izradi Izmjena i dopuna PPUO Pirovac

Članak 11.
 Tijela i osobe određene posebnim propisima, 

koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna PPUO 
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Pirovac iz područja svog djelokruga, te drugi sudionici 
koji će sudjelovati u njegovoj izradi, su slijedeći:

- Šibensko-kninska županija, Šibenik
- Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, 
- Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni 

razvoj, 
- Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne 

poslove, 
- Upravni odjel za gospodarstvo,
- JU Zavod za prostorno uređenje Šibensko-

kninske županije,
- Ministarstvo kulture
- Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervator-

ski odjel u Šibeniku, Šibenik,
- Uprava za zaštitu prirode, Zagreb, 
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 

Lučka kapetanija Šibenik – 
Ispostava Tisno, Tisno,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska up-

rava šibensko-kninska, Šibenik, 
- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne 

resurse, Zagreb,
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni 

ured za zaštitu i spašavanje  Šibenik, Šibenik,
- Hrvatske vode p.o., Vodnogospodarski odjel 

Split, VGI Šibenik, Šibenik,
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica 

Split, Šumarija Šibenik, 

- Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Šibenik, 
Šibenik,

- HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o., 
Elektra Šibenik, Šibenik,

- HEP–Opskrba d.o.o., Split,
- HT–Hrvatske telekomunikacije d.d., Sektor za 

dokumentaciju i telekomunikac.
infrastrukturu, Zagreb,
- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komu-

nikacije, Zagreb,
- Državna geodetska uprava, Područni ured za 

katastar Šibenik, Šibenik,
- Županijska uprava za ceste na području Šibensko-

kninske županije, Šibenik,
- Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, Šibenik,  
- Lučka uprava Šibensko-kninske županije, 

Šibenik,
- JU Park prirode Vransko jezero, Biograd na 

moru, 
- Općina Tisno, Tisno,
- Općina Pakoštane, Pakoštane,
- Općina Stankovci, Stankovci,
- Turistička zajednica Općine Pirovac, Pirovac.  
- Sarađen d.o.o., Stankovci.

X. Rok za izradu Izmjena i dopuna PPUO Piro-
vac

Članak 12.
Rok za izradu Izmjena i dopuna PPUO Pirovac 

po fazama:

Faza izrade Nadležnost Rok        
Dostavljanje prethodnih zahtjeva tijelima 
i osobama iz članka 11. ove odluke Nositelj izrade - 30 dana od dana zaprimanja poziva   
  za dostavu zahtjeva
Izrada Nacrta prijedloga Izmjena 
i dopuna PPUO Pirovac Izrađivač plana - 60 dana od dana zaprimanja zadnjeg   
  zahtjeva
Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga 
Izmjena i dopuna PPUO Pirovac Nositelj izrade - u tijeku izrade Nacrta 
  prijedloga Izmjena i 
  dopuna PPUO Pirovac
Izrada Izvješća o prethodnoj raspravi  Nositelj izrade  
 i Izrađivač plana 
  - 15 dana od dana   
  Nacrta prijedloga plana
Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i   Izvršno tijelo  
dopuna PPUO Pirovac za javnu raspravu i  
prihvaćanje Izvješća o prethodnoj raspravi 

Izrada Prijedloga Izmjena i   - 15 dana od dana   
dopuna PPUO Pirovac Izrađivač plana utvrđivanja  prijedloga  

Objava javne rasprave o Prijedlogu 
Izmjena i dopuna PPUO Pirovac   Nositelj izrade - 8 dana prije početka javne rasprave



Četvrtak, 24. lipnja 2010.         SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE    Strana 39 - Broj 8

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena 
i dopuna PPUO Pirovac   Nositelj izrade i  - javni uvid i dostava pisanih prije-  
 Izrađivač plana dloga i primjedbi: 30 dana 
  od dana početka javne rasprave

Izrada Izvješća o javnoj raspravi Nositelj izrade
 i Izrađivač plana 
  - 15 dana od okončanja javne rasprave
Izrada Nacrta konačnog prijedloga 
Izmjena i dopuna PPUO Pirovac Izrađivač plana 

Dostava Nacrta konačnog prijedloga 
na mišljenje tijelima i osobama iz 
članka 11. ove odluke Nositelj izrade - 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva   
  za davanje mišljenja
Utvrđivanje Konačnog prijedloga 
Izmjena i dopuna PPUO Pirovac i 
prihvaćanje Izvješća o javnoj raspravi Općinski načelnik - 7 dana od dana isteka roka za dostavu  
  mišljenja
Izrada Konačnog prijedloga Izmjena 
i dopuna PPUO Pirovac Izrađivač plana - 15 dana od dana utvrđivanja   
  Konačnog prijedloga Izmjena 
  i dopuna PPUO Pirovac
Dostava pisane obavijesti sudionicima 
javne rasprave  Nositelj izrade 

Pribavljanje suglasnosti nadležnog 
ministarstva Nositelj izrade - najkasnije 60 dana od dana   
zaprimanja zahtjeva
Donošenje Izmjena i dopuna 
PPUO Pirovac Predstavničko tijelo - u roku 60 dana od dana zaprimanja   
  Zakonom propisanih suglasnosti ili 
  nakon isteka Zakonom propisanih 
  rokova                     

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u prethodno defi niranim rokovima isti se pomiču, ali se ne 
mijenja trajanje pojedine faze. 

XI. Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru

Članak 13.
Do donošenja Izmjena i dopuna PPUO Pirovac mogu se izdavati akti kojima se odobravaju zahvati u 

prostoru u skladu s Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Pirovac («Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije», broj 20/06).  

XII. Izvori fi nanciranja izrade Izmjena i dopuna PPUO Pirovac

Članak 14.
Izrada Izmjena i dopuna PPUO Pirovac fi nancirat će se iz proračunskih sredstava Općine Pirovac.

XIII. Završne odredbe
Članak 15.

Ova odluka će se dostaviti nadležnoj urbanističkoj inspekciji.

Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».



Strana 40 - Broj 8   SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE   Četvrtak, 24. lipnja 2010.  

KLASA: 350-02/10-01/03
URBROJ: 2182/11-01-10-1
Pirovac, 11. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE PIROVAC 

PREDSJEDNIK
Antonio Begić, v. r.

____________________

 8
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokal-

noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine», broj 28/10) i članka 18. Statuta Općine Piro-
vac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 
broj 9/09), na prijedlog općinskog načelnika Općine 
Pirovac, Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 7. sjed-
nici, od 11. lipnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa 

općinskog načelnika 
i zamjenika općinskog načelnika 

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.
Ovom odlukom određuju se osnovica i koefi cijenti 

za obračun plaće općinskog načelnika Općine Pirovac 
i zamjenika općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: 
dužnosnici) te druga prava dužnosnika iz radnog 
odnosa.

II. PLAĆE DUŽNOSNIKA

Članak 2.
Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i 

osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku 
navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 
20%.    

Članak 3.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka 

je osnovici za obračun  plaće državnih službenika i 
namještenika.

Članak 4.
Koefi cijenti za obračun plaće dužnosnika iznose:
- za općinskog načelnika                        -2,57,
- za zamjenika općinskog načelnika      - 2,03.

III. DRUGA PRAVA DUŽNOSNIKA IZ RAD-
NOG ODNOSA

Članak 5.
Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, dru-

ga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim 

propisima o radu te s općima aktima Općine Pirovac, 
odnosno kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuje 
na službenike i namještenike u općinskom upravnom 
tijelu, ako zakonom nije drukčije propisano.

Ako bi plaća za rad dužnosnika, bez uvećanja za 
radni staž, utvrđena na temelju ove odluke bila veća 
od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku 
se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom 
zakonom.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.
Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava iz 

radnog odnosa dužnosnika donosi pročelnik Jedinst-
venog upravnog odjela Općine Pirovac.

Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju 

važiti odredbe Odluke o plaćama i pravima iz rada 
dužnosnika te naknadama troškova izabranih osoba 
koje dužnosti obavljaju počasno («Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije», broj 9/05, 6/06, 6/07 i 
3/09), u dijelu kojim se uređuju plaće i prava iz rada 
dužnosnika Općine Pirovac koji svoju dužnost oba-
vljaju profesionalno.

Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA: 120-01/10-01/01
URBROJ: 2182/11-01-10-1
Pirovac, 11. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE PIROVAC 

PREDSJEDNIK
Antonio Begić, v. r.

____________________

9                   
 Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03. 
– pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i 
članka 18. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije», broj 9/09), Općinsko 
vijeće Općine Pirovac, na 7. sjednici, od 11. lipnja 
2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom 

doprinosu
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Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu («Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/04 i 
3/08), članak 4. mijenja se i glasi:

«Na području Općine Pirovac, ovisno o pogod-
nosti položaja i stupnju opremljenosti objektima i 
uređajima komunalne infrastrukture, određuju se 
ukupno 3 zone: 

- 1. zona: obuhvaća dio naselja Pirovac od morske 
obale do državne ceste D-8,

- 2. zona: obuhvaća dio naselja Pirovac iznad 
državne ceste D-8 uključujući sve zone dozvoljene 
gradnje te zaseoke Slakovac, Škriline i Prostrivrat,

- 3. zona: obuhvaća naselja Kašić i Putičanje.».

Članak 2.
Članak 5. mijenja se i glasi: 
«Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 

određuje se po m3 (prostornom metru) građevine 
koja se gradi na određenoj građevnoj čestici, a 
kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove 
građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje 
ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava 
na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu, 
te iznosi kako slijedi:                       

- za 1. zonu: 135,00 kn/m3, 
- za 2. zonu: 110,00 kn/m3, 
- za 3. zonu: 90,00 kn/m3.». 

Članak 3.
U članku 9. stavku 1. riječ: «konačnosti» zamjen-

juje se riječju: «izvršnosti».
Stavak 2. briše se, a dosadašnji stavak 3. postaje 

stavak 2.

Članak 4.
U članku 10. riječi: «u visini od 85%» zamjenjuju 

se riječima: «u visini od 80%». 

Članak 5. 
Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA: 363-05/10-01/16
URBROJ: 2182/11-01-10-1 
Pirovac, 11. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE PIROVAC 

PREDSJEDNIK
Antonio Begić, v. r.

____________________

10
 Na temelju članka 11. stavak 1. Odluke o osniv-

anju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću 
radi obavljanja komunalnih djelatnosti («Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 11/06 i 4/10) 
i članka 18. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije», broj 9/09), Općinsko 
vijeće Općine Pirovac, na 7. sjednici, od 11. lipnja 
2010. godine, donosi

RJEŠENJE  
o imenovanju Skupštine trgovačkog društva 

„Vrilo“ d.o.o. Pirovac

1. U Skupštinu trgovačkog društva za komunalne 
djelatnosti „Vrilo“ d.o.o. Pirovac, imenuju se:

- Bruno Gulam,  za predsjednika,
- Antonio Begić, za člana,
- Ante Šparica, za člana, 
- Radislav Gulam, za člana i
- Petar Jelušić, za člana.

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

KLASA: 119-01/10-01/04
URBROJ: 2182/11-01-10-1
Pirovac, 11. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE PIROVAC 

PREDSJEDNIK
Antonio Begić, v. r.

____________________
11
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu 

(«Narodne novine», broj 87/08) i članka 18. Statuta 
Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije», broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Pirovac, 
na 7. sjednici, od 11. lipnja 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju Proračuna Općine Pirovac 

za 2009. godinu
 
1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Pirovac za 2009. godinu, koji čini 
sastavni dio ovog zaključka.

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

KLASA: 400-05/10-01/02
URBROJ: 2182/11-01-10-3
Pirovac, 11. lipnja 2010.
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OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE PIROVAC 

PREDSJEDNIK
Antonio Begić, v. r.

____________________

12
Na temelju članka 18. Statuta Općine Pirovac 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
9/09), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 7. sjednici, 
od 11. lipnja 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o Izvješću o obavljenoj fi nancijskoj reviziji 

Općine Pirovac za 2009. godinu

1. Općinsko vijeće Općine Pirovac prima na 
znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju Repub-
like Hrvatske – Područni ured Šibenik, o obavljenoj 
fi nancijskoj reviziji Općine Pirovac za 2009. (KLASA: 
041-01/10-02/3, URBROJ: 613-17-10-6, od 11. 
svibnja 2010. godine), koje čini sastavni dio ovog 
zaključka.  

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

KLASA: 041-01/10-01/01
URBROJ: 2182/11-01-10-10
Pirovac, 11. lipnja 2010. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE PIROVAC 

PREDSJEDNIK
Antonio Begić, v. r.

____________________

13
Na temelju članka 18. Statuta Općine Pirovac 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
9/09), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 7. sjednici, 
od 11. lipnja 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju fi nancijskih izvješća udruga 

građana 
  
1. Prihvaćaju se financijska izvješća udruga 

građana koje djeluju na području Općine Pirovac za 
2009. godinu, kako slijedi:

- Kulturno umjetnička udruga „Bezdan“,
- Puhački orkestar Pirovac,
- Pjevački zbor „Sv. Juraj“,
- Malonogometni klub „Pirovac“,

- Boćarski klub „Pirovac“,
- Klub dobrovoljnih darivatelja krvi „Zloselo“,
- Udruga građana „Porart“,
- Udruga „Prosperitas“,
- Jedriličarski klub „Azimut“ i
- Lovačko društvo „Kamenjarka“.

2. Financijska izvješća navedenih udruga čine 
sastavni dio ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije».                          

KLASA: 402-08/10-01/03
URBROJ: 2182/11-01-10-2
Pirovac, 11. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE PIROVAC 

PREDSJEDNIK
Antonio Begić, v. r.

____________________

2. OPĆINSKI NAČELNIK 

9
Na temelju članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku 

davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom  dobru  
(“ Narodne novine”, broj 36/04 i 63/08) i članka 37. 
Statuta Općine Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 9/09), općinski načelnik 
Općine Pirovac, donosi

DOPUNU GODIŠNJEG PLANA
upravljanja pomorskim dobrom Općine 

Pirovac u 2010. godini

Članak 1.
U Godišnjem planu upravljanja pomorskim do-

brom na području Općine Pirovac u 2010. godini 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
6/10), u članku 10., u tablici  djelatnosti: Ugostiteljst-
vo i trgovina, pod plažom Starine dodaje se nova 
mikrolokacija: “11.a - ispred k. č. 260/2”.

Članak 2.
Ova dopuna Godišnjeg plana stupa na snagu 

danom objave u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 
2010. godine.

KLASA: 934-01/09-01/15
URBROJ: 2182/11-03-10-4
Pirovac, 1. lipnja 2010.
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 OPĆINA PIROVAC 

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Šparica, v. r.

____________________

X.
OPĆINA PRIMOŠTEN
1. OPĆINSKO VIJEĆE

26
Na temelju članaka 75. i 100. Zakona o pros-

tornom uređenju i gradnji (˝Narodne novine˝, broj 
76/07, 38/09), Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa:350-02/10-
13/25; Ur.broj: 531-06-10-2 AMT,  od 10.  svibnja  
2010. godine, Mišljenja Zavoda za prostorno uređenje 
Šibensko-kninske županije, Klasa: 350-02/08-03/31, 
Ur.broj: 2182/02-03-09-38, Programa mjera za 
unapređenje stanja u prostoru Općine Primošten 
(˝Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije˝, 
brOJ 04/07) i članka 29. Statuta Općine Primošten 
(˝Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije˝, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sje-
dnici, od 17.  svibnja  2010. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-
turističke zone Marina Lučica

II. Odredbe za provođenje

Opće odredbe

Članak 1.
(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja 

ugostiteljsko-turističke zone ̋ Marina lučica˝ (u daljn-
jem tekstu: Plan) kojeg je izradio INSTITUT IGH, 
d.d., Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, 
Zagreb

Članak 2.
(1) Planom se u skladu s Prostornim planom 

uređenja Općine Primošten utvrđuju osnovni uv-
jeti korištenja i namjene javnih i drugih površina za 
ugostiteljsko-turističku zonu ̋ Marinu lučicu˝, promet-
nu, odnosno uličnu i komunalnu mrežu te smjernice 
za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

(2) Plan sadrži način i oblike korištenja i uređenja 
javnih i drugih prostora, način uređenja prometne 
odnosno ulične i komunalne mreže te druge elemente 
od važnosti za područje obuhvata Plana.

(3) Obuhvat Plana nalazi se u cijelost u ZOP-u, 
čije je korištenje regulirano Zakonom o prostornom 
uređenju i gradnji (članci 48.-55.; NN, br. 76/07 i 
38/09).

Članak 3.
(1) Plan se donosi za područje ugostiteljsko-

turističke zone ˝Marina lučica˝ kako je određeno 
Prostornim planom uređenja Općine Primošten 
(˝Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije˝, br. 
13/05 i 10/08). Plan obuhvaća ugostiteljsko-turističku 
zonu T1, zonu rekreacije R2, uređenu plažu R3 te 
privezište/privez planirane ugostiteljsko-turističke 
zone P.

(2) Granica obuhvata Plana prikazana je na 
kartografskom prikazu 1 – ‘Korištenje i namjena 
površina’.

(3) Ukupna površina područja obuhvata Plana 
iznosi oko 40ha (prema IiDPPUOP), a predloženi 
obuhvat predmetnim Planom iznosi 38,43ha. Jedan 
dio površine je već izgrađen.

(4) Plan je izrađen na ovjerenoj geodetsko-
katastarskoj podlozi, i prikazan u mjerilu 1:2.000.

Članak 4.
(1) Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od 

Elaborata ˝Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-
turističke zone Marina lučica˝ koji sadrži tekstualni 
i grafi čki dio Plana (prema Pravilniku o sadržaju, 
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim pros-
tornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih 
planova (NN, br.: 160/98, 39/04, 45/04, 163/04) kako 
slijedi:

Knjiga I.
I. OBRAZLOŽENJE
1. Polazišta
1.1. Položaj, značaj i posebnosti ugostiteljsko-

turističke zone ˝Marina lučica˝ u prostoru Općine
1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru
1.1.2. Prostorno razvojne značajke
1.1.2.1. Prirodna osnova
1.1.2.2. Stanovništvo
1.1.2.3. Objekti društvene infrastrukture
1.1.2.4. Gospodarstvo
1.1.3. Infrastrukturna opremljenost
1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-
  povijesne cjeline i ambijentalne  

  vrijednosti i posebnosti
1.1.5. Obveze iz planova šireg područja
1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja  

  razvoja u odnosu na demografske i  
  gospodarske podatke te prostorne  
  pokazatelje
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2.  Ciljevi prostornog uređenja
2.1. Ciljevi prostornog uređenja  

  općinskog  značaja
2.1.1. Demografski razvoj
2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske  

  strukture
2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura
2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti  

  ugostiteljsko-turističke zone 
  ˝Marina lučica˝
2.2. Ciljevi prostornog uređenja  

  ugostiteljsko-turističke zone 
  ˝Marina lučica˝
2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita 
  prostora u odnosu na postojeći i  

  planirani broj stanovnika, gustoću 
  stanovanja, obilježja izgrađene  

  strukture, vrijednosti i posebnosti  
  krajobraza, prirodnih i kulturno- 
  povijesnih i ambijentalnih cjelina

2.2.2. Unapređenje uređenja ugostiteljsko- 
  turističke zone ˝Marina lučica˝ i  
  komunalne infrastrukture

3.  Plan prostornog uređenja
3.1. Program gradnje i uređenja prostora
3.2. Osnovna namjena prostora
3.2.1. Korisničke zone po djelatnostima  

  (II.)
3.2.2. Zone općeg javnog dobra (I.)
3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za  

  namjenu, način korištenja i uređenja  
  površina

3.4. Prometna i ulična mreža
3.4.1. Cestovni promet
3.4.2. Pomorski promet
3.4.3. Zračni promet
3.5. Komunalna infrastrukturna mreža
3.5.1. Energetski sustav
3.5.2. Vodno gospodarstvo
3.5.3. Telekomunikacije 
3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite  

  površina
3.6.1. Uvjeti i način gradnje
3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti  

  i posebnosti i kulturno-povijesnih i  
  ambijentalnih cjelina

3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na  
  okoliš

Knjiga II.
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina 
javnih i drugih namjena

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih 
djelatnosti

2.1. Uvjeti smještaja građevina izvan  
  naselja – T1-A

2.2. Uvjeti smještaja građevina izvan  
  naselja – T1-B

2.3. Uvjeti smještaja građevina izvan  
  naselja – T1-C

3. Uvjeti smještaja građevina sportsko-rekreaci-
jskih djelatnosti

4. Način i uvjeti gradnje građevina
4.1. Način i uvjeti gradnje – T1
4.1.1. Način i uvjeti gradnje – T1-A
4.1.2. Način i uvjeti gradnje – T1-B
4.1.3. Način i uvjeti gradnje – T1-C
4.2. Način i uvjeti gradnje – R3
4.3. Način i uvjeti gradnje – P 
4.4. Način i uvjeti gradnje – R2
5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekon-

strukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske 
i komunalne mreže s pripadajućim objektima i 
površinama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
5.1.1. Javna parkirališta i garaže
5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke 

površine
5.2. Uvjeti gradnje komunalne infrastruk-

turne mreže
5.2.1. Energetski sustav
5.2.2. Vodovod i odvodnja otpadnih voda
5.3. Uvjeti gradnje telekomunikacijske  

  mreže i pošta
6. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih 

cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
7. Postupanje s otpadom
8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na 

okoliš

Knjiga III.
GRAFIČKI DIO – KARTOGRAFSKI PRIKAZI 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
List 1: Korištenje i namjena površina 

  mjerilo 1:2.000

2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURNA MREŽA

List 2a: Prometna, ulična i komunalna in-
frastrukturna mreža – Promet  mjerilo 1:2.000

List 2b: Prometna, ulična i komunalna in-
frastrukturna mreža – Pošta i telekomunikacije, 

Energetski sustav mjerilo 1:2.000

List 2c: Prometna, ulična i komunalna in-
frastrukturna mreža –  Vodnogospodarski sustav 
mjerilo 1:2.000

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I 
ZAŠTITE POVRŠINA
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List 3a: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 
površina – Područja  posebnih ograničenja u 
korištenju mjerilo 1:2.000

List 3b:  Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 
površina – Područja  primjene posebnih mjera 
uređenja i zaštite mjerilo 1:2.000

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE
List 4: Način i uvjeti gradnje mjerilo  

  1:2.000

Članak 5.
Pojmovi i izrazi koji se koriste u Planu imaju 

slijedeće značenje: 

Balkon, lođe, istaci i sl. – dijelovi građevine u 
višim etažama, konzolno izbačeni izvan građevinskog 
pravca prizemlja: balkoni su otvoreni dijelovi 
građevine, lođe su otvoreni natkriveni dijelovi 
građevine a istaci su zatvoreni dijelovi građevine 
izvan građevinskog pravca

Depandansa hotela – Hotel može imati najviše tri 
depandanse kao zasebne građevine unutar funkciona-
lne cjeline hotela (Čl. 6., Pravilnik o razvrstavanju, 
kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih 
objekata iz skupine hoteli, NN br. 88/07). 

Etaža – je svaki nivo građevine; po vrsti može biti 
podzemna (ukopana etaža, podrum) ili nadzemna (su-
teren, prizemlje, kat i potkrovlje); broj etaža na kosom 
terenu određuje se na nepovoljnoj strani

Hotel – Hotel je objekt u kojemu se gostima ob-
vezno pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se 
pružati i druge ugostiteljske usluge, ako Pravilnikom 
nije drugačije propisano (Čl. 6., Pravilnik o raz-
vrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima 
ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, NN, br. 
88/07, 58/08).

Koridor – je prostor namijenjen za smještaj 
građevina i instalacija infrastrukturnih sustava unutar 
obuhvata Plana

Okoliš – je otvoren prostor oko građevine unutar 
građevinske čestice

Osnovna građevina – je izgrađena ili planirana 
građevina koja služi za odvijanje predviđene namjene 
vezane uz određenu građevinsku česticu; osnovnom 
građevinom smatra se i građevina s više konstruk-
tivnih sklopova međusobno povezanih u jedinstvenu 
cjelinu

Privezište/Privez – je dio vodenog prostora i 
dio obale uređen za pristajanje plovila i opremljen 
priveznim sustavom

Prometna površina – je površina javne namjene ili 
površina u vlasništvu vlasnika građevinskih čestica ili 
površina na kojoj je osnovao pravo služnosti prolaza a 
kojom se osigurava pristup do građevinskih čestica

Smještajna jedinica (SJ) – proračunski broj kre-
veta/ležaja za hotele je 2 kreveta/1SJ i/ili 1 SJ=1 
spavaća soba s dva ležaja/kreveta (Smještajna jedinica 
defi nirana je Pravilnikom o razvrstavanju, kategori-
zaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata 
iz skupine hoteli 8NN, br.: 880/07, 58/08)

Terasa – ravan krov ili otvorena nepokrivena 
površina kao dio građevine, i prohodan ravan krov u 
funkciji korištenja 

Vila – je ugostiteljski objekt u kojem se gostu 
pružaju usluge smještaja i prehrane, a mogu se pružati 
i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu

 
1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina 

javnih i drugih namjena

Članak 6.
(1) Obuhvat Plana dijeli se na šest prostornih 

cjelina, koje su prikazane na kartografskom prikazu 
1 – ‘Korištenje i namjena površina’.

Tablica 1: UPU Marina lučica – Prostorne cje-
line

broj prostorne cjeline naziv prostorne cjeline približna površina prostorne 
  cjeline (ha, kopno+more)
1 2 3
 
1 R2 - rekreacija 3,83
2 postojeći hotel ˝Marina lučica˝  6,91
3 T1-3 3,58
4 T1-4 15,84
5 T1-5 4,51
6 privez 3,16
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(2) Pojedine prostorne cjeline su podijeljene na 
zone koje se razlikuju po užoj namjeni i režimu grad-
nje (vidi kartografski prikaz 1 – ‘Korištenje i namjena 
površina’).

(3) Ovim odredbama propisani su pojedinačni 
uvjeti i način gradnje za svaku zonu s njenom 
namjenom.

(4) Površine unutar obuhvata Plana koje nisu u 
sklopu pojedinačnih zona namijenjene su uređenju i 
gradnji javnih prometnih i infrastrukturnih koridora. 

Članak 7.
(1) Razgraničenje površina unutar obuhvata 

Plana, obzirom na organizaciju, namjenu i način 
korištenja, prikazano je na kartografskom prikazu 
1 – ‘Korištenje i namjena površina’ te izvršeno je na 
slijedeći način:

I. Razvoj i uređenje površina izvan naselja

A. Korisničke zone po djelatnostima

Gospodarska namjena – ugostiteljsko-turistička
- T1-A – hotel s pratećim sadržajima
- T1-B – prateći i rekreacijski sadržaji 
- T1-C – prateći i servisni sadržaji hotela

Sportsko-rekreacijska namjena 
- R3 – uređena plaža s  rekreaci jskim 

sadržajima
- P –  p r i v e z i š t e / p r i v e z  p l a n i r a n e 

ugostiteljsko-turističke zone
- R2 –  rekreacija (planirana zona izvan 

građevinskog područja naselja)

B. Zone općeg javnog dobra

Površine sustava infrastrukture
- IS – površine sustava infrastrukture

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelat-
nosti – ugostiteljsko-turistička

Članak 8.
(1) Gospodarska djelatnost – ugostiteljsko-

turistička u obuhvatu Plana je T1 – hotel. T1 je podi-
jeljen u ̋ izgrađenom dijelu˝ u dvije te u ̋ neizgrađenom 
dijelu˝ u tri različite zone, koje imaju određene 
sadržaje (vidi kartografski prikaz 1 – ‘Korištenje 
i namjena površina’). Te zone s podnamjenama su 
slijedeće:

Izgrađeni dio:
T1-A – hotel s pratećim sadržajima
T1-C – prateći i servisni sadržaji hotela

Neizgrađeni dio:
T1-A – hotel s pratećim sadržajima
T1-B – prateći i rekreacijski sadržaji 
T1-C – prateći i servisni sadržaji hotela

2.1. Uvjeti smještaja građevina izvan naselja – 
T1-A

Izgrađeni dio – postojeći hotel ˝Marina lučica˝

Članak 9.
(1) Izgrađeni dio (postojeći hotel ̋ Marina lučica˝) 

obuhvata Plana sadrži jednu T1-A zonu (T1-A2).

Tablica 2: 
UPU Marina lučica – Površina zone T1-A2

zona namjena površina 
   zone (ha)
1  2 3             

T1-A2 T1-A 3,95ha    
*postojeći hotel ˝Marina lučica˝

(2) Na izgrađenom dijelu zone T1-A – hotel s 
pratećim sadržajima (T1-A2 – postojeći hotel ̋ Marina 
lučica˝) omogućava se rekonstrukcija ili zamjena 
postojećeg hotela ̋ Marina lučica˝ i postojećih pratećih 
građevina, u skladu s ovim odredbama, a unutar 
gradivog dijela zona T1-A2, označenog na kartograf-
skom prikazu 4 – ‘Način i uvjeti gradnje’ Moguće je 
prateće sadržaje graditi i na drugom dijelu zone T1-
A2 uz zadržavanje maksimalne građevinske (bruto) 
površine.

(3) Omogućava se zadržavanje postojećeg kapac-
iteta od 600 ležaja, podizanje razine i dopunjavanje 
potrebnim pratećim sadržajima.

(4) Unutar zone T1-A2, uz sadržaje hotela 
omogućava se uređenje pratećih sadržaja i to: ugos-
titeljstvo (restoran, cafe-bar, slastičarna i sl.), otvoreni 
bazen, otvorena igrališta, SPA, rekviziti za plažu, 
garderobe, tuševi, zabavni i drugi sadržaji.

(5) Način i uvjeti gradnje te pripadajući smještajni 
kapaciteti za T1-A zone prikazani su u poglavlju 4.1. 
Način i uvjeti gradnje – T1-A te na kartografskom 
prikazu 4 – ‘Način i uvjeti gradnje’.

Neizgrađeni dio

Članak 10.
(1) Neizgrađeni dio obuhvata Plana sadrži tri T1-A 

(hotel s pratećim sadržajima) zone (T1-A3 – T1-
A5).
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Tablica 3: 
UPU Marina lučica – Površine zona T1-A3 – T1-

A5

zona namjena površina 
   zone (ha)
1  2 3             
T1-A3 T1-A 2,03
T1-A4 T1-A 7,69
T1-A5 T1-A 1,63
ukupno  11,35        

(2) Na površini T1-A – hotel s pratećim sadržajima 
dopuštena je gradnja turističke građevine svih vrsta 
hotela s pripadajućim depandansama. 

(3) Dozvoljena je izgradnja vila. Broj ležaja/
smještaja u vilama ne smije biti veći od 30% ukupnog 
smještajnog kapaciteta pojedinačne zone i na kraju 
cijele ugostiteljsko-turističke zone ˝Marina lučica˝.

(4) Pored gradnje građevine osnovne namjene 
– hotela s depandansama mogu se graditi i prateći 
sadržaji, koji su vezani za hotel. 

Prateći sadržaji (dopuna sadržaja hotela s depan-
dansama) koji su dozvoljeni u zonama T1-A su 
slijedeći: restoran, slastičarna, voćni bar, snack bar, 
pizzeria, spageteria, kafi ć, bar; disco club, noćni club, 
noćni bar, lounge bar, igraone; casino; kongresni cen-
tar, dvorana za sastanke; zatvoreni bazen (obavezno 
u toploj vezi s hotelom), otvoreni bazen; fi tness club 
(unutar i vani), pilates, aerobic, sportska dvorana; 
dječji klub; wellness; beauty centar, frizer, kozmetika; 
trgovine i sl.. 

(5) Oblikovanje građevina u zonama T1-A3 – 
T1-A5 treba biti suvremenog izraza, temeljenog na 
inspiraciji tradicionalnom arhitekturom i elementima 
mediteranskog podneblja.

 
(6) Način i uvjeti gradnje te pripadajući smještajni 

kapaciteti za T1-A zone prikazani su u poglavlju 4.1. 
Način i uvjeti gradnje – T1-A te na kartografskom 
prikazu 4 – ‘Način i uvjeti gradnje’.

2.2. Uvjeti smještaja građevina izvan naselja – 
T1-B

Neizgrađeni dio

Članak 11. 
(1) Neizgrađeni dio obuhvata Plana sadrži tri T1-B 

(prateći i rekreacijski sadržaji) zone (T1-B3 – T1-
B5).

Tablica 4: 
UPU Marina lučica – Površine zona T1-B3 – T1-

B5

zona namjena površina 
   zone (ha)
1  2 3            
T1-B3 T1-B 0,35
*T1-B4 T1-B 3,37
T1-B5 T1-B 1,45       
ukupno  5,17       

*  Zona T1-B4 podijeljena je na: 
T1-B4a (2,50ha), T1-B4b (0,87ha)

(2) T1-B zone su površine ugostiteljsko-turističke 
zone T1 – hotel, koje se nalaze unutar udaljenosti od 
100m od obalne crte, te na kojima nije dozvoljeno 
lociranje smještajnih kapaciteta.

(3) Na površini T1-B – prateći i rekreacijski 
sadržaji moguće je planirati smještaj pratećih 
turističkih sadržaja čija je funkcija neposredno pov-
ezana uz korištenje plaža te rekreacijskih sadržaja. 

Unutar udaljenosti od 70m do 100m od obalne crte 
dozvoljena je gradnja otvorenih sportskih igrališta 
(odbojka, tenis, mjesta okupljanja (trgovi, javne 
pozornice, amfi teater i sl.) i sl.), trim staza, dječjih 
igrališta i sl. te zatvorenih sportsko-rekreacijskih 
građevina (zatvoreni bazen, wellness, beauty-centar, 
pilates, aerobic, ronilački klub i sl.) te manjih ugos-
titeljskih sadržaja (restoran, slastičarna, voćni bar, 
snack bar, pizzeria, bar, kafi ć i sl.).

(4) Oblikovanje građevina u zonama T1-B3 – 
T1-B5 treba biti suvremenog izraza, temeljenog na 
inspiraciji tradicionalnom arhitekturom i elementima 
mediteranskog podneblja.

(5) Način i uvjeti gradnje za T1-B zone prikazani 
su u poglavlju 4.2. Način i uvjeti gradnje – T1-B te na 
kartografskom prikazu 4 – ‘Način i uvjeti gradnje’.

2.3. Uvjeti smještaja građevina izvan naselja – 
T1-C

Neizgrađeni dio – uz postojeći hotel ˝Marina 
lučica˝

Članak 12.
(1) Prostorna cjelina 2 u obuhvatu Plana (uz 

postojeći hotel ˝Marina lučica˝) sadrži jednu T1-C 
(prateći i servisni sadržaji hotela) zonu (T1-C2), koja 
je neizgrađena.

Tablica 5: UPU Marina lučica – Površina zone 
T1-C2
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zona namjena površina 
   zone (ha)
1  2 3             
*T1-C2 T1-C 0,42         

* zona uz postojeći hotel ˝Marina lučica˝

(2) T1-C2 je površina ugostiteljsko-turističke zone 
T1-hotel, koja se nalazi iznad glavne sabirne ulice 
˝Ugostiteljsko-turističke zone Marina lučica˝. 

(3) Zona T1-C2 obuhvaća postojeće natkriveno 
parkiralište hotela i pristupnu ulicu, kojom se pristupa 
hotelu s državne ceste D-8.

(4) Na površini T1-C2 moguće je planirati i osigu-
rati smještaj vozila (osobnih vozila korisnika hotela 
i plaže) te komunalno-servisne sadržaje kao prateće 
sadržaje postojećeg hotela ˝Marina lučica˝.

Planira se gradnja pratećih sadržaja, kongresnog 
centra kapaciteta od 1.000 sjedala, potpuno ukopane 
garaže kapaciteta najmanje 250 garažnih mjesta 
(GM), casino, dvorane za sastanke, ugostiteljske i 
druge prateće sadržaje (građevine za smještaj radnog 
osoblja, uprava i sl.).

(5) Način i uvjeti gradnje za T1-C zone prikazani 
su u poglavlju 4.3. Način i uvjeti gradnje – T1-C te na 
kartografskom prikazu 4 – ‘Način i uvjeti gradnje’. U 
poglavlju 5.1.1. Javna parkirališta i garaže prikazani su 
uvjeti gradnje parkirališta odnosno parkirnih mjesta.

Neizgrađeni dio

Članak 13.
(1) Neizgrađeni dio obuhvata Plana sadrži tri T1-C 

(prateći i servisni sadržaji hotela) zone (T1-C3 – T1-
C5).

Tablica 6: 
UPU Marina lučica – Površine zona T1-C3 – T1-

C5
zona namjena površina 
   zone (ha)
1  2 3            
 T1-C3 T1-C 0,45
*T1-C4 T1-C 1,08
T1-C5 T1-C 0,16
 ukupno  1,69       

*  Zona T1-C4 podijeljena je na: 
T1-C4a (0,43ha), T1-C4b (0,04ha), T1-C4c 

(0,32ha) i T1-C4d (0,29ha)

(2) T1-C zone su površine ugostiteljsko-turističke 
zone T1 – hotel, koje se nalaze iznad glavne sabirne 
ulice ˝Ugostiteljsko-turističke zone Marina lučica˝. 

(3) Na površini T1-C – prateći i servisni sadržaji 
hotela moguće je planirati i osigurati smještaj vozila, 
to znači osobnih i turističkih vozila svih koris-
nika hotela, plaža i priveza, te komunalno-servisne 
sadržaje.

Uz parkirališta i garaže dozvoljena je gradnja radi-
onica za interna vozila; praonica; skladišta; građevina 
za pripremu hrane, hladnjača, građevina za sorti-
ranje otpada; kotlovnica; tehničke službe; zajedničkih 
kancelarija – uprava; opskrbnih centara; kongresnog 
centra/dvorane za sastanke; casina; građevina za 
smještaj radnog osoblja i sl..

(4) Oblikovanje građevina u zonama T1-C3 – T1-
C5 treba temeljiti na tradicionalnim arhitektonskim 
materijalima i elementima mediteranskog podneblja 
uz mogućnost suvremenih interpretacija.

(5) Način i uvjeti gradnje za T1-C zone prikazani 
su u poglavlju 4.3. Način i uvjeti gradnje – T1-C te 
na kartografskom prikazu 4 – ‘Način i uvjeti gradnje’. 
U poglavlju 5.1.1. Javna parkirališta i garaže prika-
zani su uvjeti gradnje parkirališta odnosno parkirnih 
mjesta.

3. Uvjeti smještaja građevina rekreacijskih djelat-
nosti

Članak 14.
(1) Rekreacijska djelatnost u obuhvatu Plana ˝iz-

van naselja˝ ima određene sadržaje (vidi kartograf-
ski prikaz 1 – ‘Korištenje i namjena površina’). Te 
površine su slijedeće:

Rekreacija – izvan naselja:
R3 – uređena plaža s rekreacijskim sadržajima
P – privezište/privez planirane ugostiteljsko-

turističke zone
R2 –rekreacija

Uređena plaža s rekreacijskim sadržajima – R3

Članak 15.
(1) Obuhvat Plana sadrži četiri zone s namjenom 

R3 – uređena plaža s rekreacijskim sadržajima.

Tablica 7: 
UPU Marina lučica – Površine zona R3-1 – 

R3-5
zona namjena površina 
   zone (ha)
1  2 3             
 R3-1 R3 0,11
R3-2 R3 0,89
R3-4 R3 0,97
R3-5 R3 0,50         
 ukupno  2,47         



Četvrtak, 24. lipnja 2010.         SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE    Strana 49 - Broj 8

* plaža uz zonu R2 – rekreacija
** plaža uz zonu T1-A2 – postojeći hotel ̋ Marina 

lučica˝
***  plaže uz zone T1-B3 – T1-B5 i T1-A3 

– T1-A5 moguće je dijeliti na funkcionalne cjeline 
sukladno prostorno-funkcionalnoj organizaciji i broju 
hotela u zonama T1-A

(2) Na površinama R3 zona ne mogu se graditi 
smještajne građevine (hoteli, depandanse i vile ili 
dio građevina koji sa smještajnim građevinama tvore 
fi zičku cjelinu) niti uređivati parkirališta. 

(3) Na površinama uređene plaže s rekreacijs-
kim sadržajima nije moguća nikakva gradnja osim 
postavljanja tuševa, kabina i sanitarnih čvorova i 
to najviše 100m2 brutto građevinske površine/min. 
100m’ kupališne obale.

(4) Dozvoljeno je postavljanje odnosno uređivanje 
sportsko-rekreacijskih sadržaja (koji su vezani uz 
kupalište/plažu), to su sunčališta, staze, zelene 
površine, dječja igrališta, tobogani, igrališta za od-
bojku na pijesku i sl.. Plažu je moguće urediti na način 
da se formiraju novi platoi za sunčanje i sl.. 

(5) U skladu s položajem i konfi guracijom obale, 
plažu je moguće urediti te se mogu mijenjati prirodna 
obilježja. 

(6) Plaže moraju biti javno dostupne, bez ograde 
i fizičkih barijera. Plaže moraju biti nadzirane i 
pristupačne svima (uključujući i osobama smanjene 
pokretljivosti) pod jednakim uvjetima s kopnene i 
morske strane, te neposredno povezane s morem, 
označene i zaštićene s morske strane. 

(7) Dio kupališta/plaže mora biti uređen za potrebe 
osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (inva-
lidi, starije osobe i sl.) temeljem važećih zakonskih 
propisa. 

(8) Na površinama plaža R3-1 (uz zonu rekreacije 
(R2)) i R3-2 (uz zonu postojećeg hotela ˝Marina 
lučica˝) čuvaju se i održavaju postojeći gatovi. Kabine 
i sanitarni čvor može se postaviti na površini uređene 
plaže R3-2 i to najviše 100m2 brutto građevinske 
površine/min. 100m’ kupališne obale.

(9) Način i uvjeti gradnje R3 zona prikazani su 
u poglavlju 4.4. Način i uvjeti gradnje – R3 te na 
kartografskom prikazu 4 – ‘Način i uvjeti gradnje’.

Privezište/privez planirane ugostiteljsko-turističke 
zone - P

Članak 16.
(1) Obuhvat Plana sadrži jednu zonu koja 

ima namjenu P – privezište/privez ugostiteljsko-
turističke zone (zona P pripada neizgrađenom dijelu 
ugostiteljsko-turističke zone (T1-A3 – T1-A5 i T1-B3 
– T1-B5))

Tablica 8: UPU Marina lučica – Površina zone 
P – privezište/privez

zona namjena površina         
   zone/kopneni 
   dio (ha)         
1  2 3                   
P  P 0,91               

 (2) Planom je utvrđen kopneni i mor-
ski dio površine za uređenje privezišta/priveza u 
˝Ugostiteljsko-turističkoj zoni Marina lučica˝.

Maksimalni broj vezova privezišta/priveza iznosi 
70. 

(3) Na kopnenom i morskom dijelu zone priveza 
potrebno je u što većem opsegu zadržati prirodnu 
strukturu obale, bez nasipavanja obale i sl.. Doz-
voljena je gradnja lukobrana, gatova i sl..

Geometrija lukobrana, maritimni uvjeti pristupa 
privezištu/privezu, unutrašnja organizacija priveza 
i slični tehnički uvjeti provjeravat će se i konačno 
defi nirati u fazi izrade tehničkog projekta.

(4) Na kopnenom dijelu zone za gradnju priveza 
može se graditi građevina pratećih sadržaja i to: 
spremište za opremu, servisni sadržaji priveza max. 
brutto građevinske površine 90m2. 

(5) Privezište/privez minimalno mora imati sigu-
ran vez, obilježene vezove i sidreni sustav na mor-
skom dnu; opskrbu električnom strujom (priključak 
električne struje od 220V na svakih 20 vezova), 
telefonom i pitkom vodom (priključak za higijenski 
ispravnu vodu na svakih 20 vezova).

(6) Način i uvjeti gradnje P zone prikazani su u 
poglavlju 4.5. Način i uvjeti gradnje – P te na kar-
tografskom prikazu 4 – ‘Način i uvjeti gradnje’.

Rekreacija – R2

Članak 17.
(1) Obuhvat Plana sadrži jednu zonu s namjenom 

R2 – rekreacija (planirana zona izvan građevinskog 
područja naselja)
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Tablica 9: 
UPU Marina lučica – Površina zone R2
zona namjena površina 
   zone (ha)
1  2 3
R2-1 R2 3,16
R2-2 R2 0,40        
ukupno  3,56       

(2) Na površini R2 zone (planirana zona izvan 
građevinskog područja naselja) ne mogu se gra-
diti građevine rekreacijske namjene, dozvoljeno 
je uređenje šetnica, odmorišta, vidikovca i sl., uz 
obvezno očuvanje postojeće borove šume i zelene 
površine.

4. Način i uvjeti gradnje 

Članak 18.
(1) Poglavlje 4. Način i uvjeti gradnje sadrži odred-

be za provođenje koje određuju način i uvjete gradnje 
(za osnovne i pomoćne građevine) u pojedinačnim 
zonama s njihovim namjenama.

(2) Provedbom ovog Plana lokacijskom dozvolom 
za pojedinu zonu formirat će se građevinska čestica 
(pojedina zona čini građevinsku česticu) kako je 
utvrđeno u kartografskom prikazu 4 – ‘Način i uvjeti 
gradnje’.

Unutar pojedinačnih zona moguće je formiranje 
zasebnih građevinskih čestica za pojedine građevine 
infrastrukture (trafostanice i sl.) javne prometnice 
i javne pješačke površine (vidi kartografski prikazi 
2a ‘Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna 
mreža – Promet’; 2b – ‘Prometna, ulična i komunalna 
infrastrukturna mreža – Pošta i telekomunikacije, En-
ergetski sustav’ i 2c – ‘Prometna, ulična i komunalna 
infrastrukturna mreža – ‘Vodnogospodarski sustav’) 
te za pojas pomorskog dobra.

(3) Zone s odgovarajućim namjenama prikazane 
su u kartografskom prikazu 4 – ‘Način i uvjeti grad-
nje’. 

(4) Unutar svake zone u skladu s namjenom pro-
pisani su koefi cijenti izgrađenosti (kig) i koefi cijent 
iskorištenosti (kis), za smještajne i prateće građevine 
zadan je maksimalni BRP, određen građevinski pra-
vac ili okvirne lokacije građevina u pojedinačnim 
zonama.

(5) Maksimalni građevinski pravac odnosno ok-
virne lokacije pojedinačnih građevina u pojedinačnim 
zonama određeni su i prikazani na kartografskom 
prikazu 4 – ‘Način i uvjeti gradnje’. 

(6) Smještajni kapacitet ‘ugostiteljsko-turističke 
zone Marina lučica’ iznosi ukupno 2.500 ležaja, od 
toga su 600 ležaja u izgrađenom dijelu ugostiteljsko-
turističke zone te je maksimalno 1.900 ležaja 
dozvoljeno predvidjeti na neizgrađenom dijelu 
ugostiteljsko-turističke zone.

Članak 19.
(1) Prije ishođenja lokacijske dozvole za smještajne 

i prateće građevine u ˝ugostiteljsko-turističkoj zoni 
Marina lučica˝ potrebno je izgraditi mrežu javnih 
prometnica, vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava 
te telekomunikacijskih i elektroopskrbnih vodova koji 
su defi nirani u kartografskim prikazima: 

2a ‘Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna 
mreža – Promet’

2b – ‘Prometna, ulična i komunalna infrastruk-
turna mreža – Pošta i telekomunikacije, Energetski 
sustav’

2c – ‘Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna 
mreža – ‘Vodnogospodarski sustav’

4.1. Način i uvjeti gradnje – T1 

Članak 20.
(1) Gospodarska namjena – ugostiteljsko-turistička 

– T1 – hotel u obuhvatu Plana podijeljena je u tri 
prostorno-funkcionalne cjeline/zone (podnamjene), 
to su:

- T1-A – hotel s pratećim sadržajima
- T1-B – prateći i rekreacijski sadržaji 
-  T1-C – prateći i servisni sadržaji hotela

Gustoća korištenja na planiranim/neizgrađenim 
površinama iznosi najviše 120 ležaja/ha ugostiteljsko-
turističke zone T1.

(2) Zona T1-A2 je izgrađeni dio građevinskog 
područja – građevinska čestica postojećeg hotela 
˝Marina lučica˝.

(3) Zone T1-A3 – T1-A5, T1-B3 – T1-B5 i T1-C2 
– T1-C5 neizgrađeni su dio građevinskog područja 
ugostiteljsko-turističke zone – T1.

(4) Zona T1-A4 podijeljena je na tri hotela (T1-
A4a, T1-A4b i T1-A4c) odnosno tri građevinske 
čestice.

(5) Ukupni smještajni kapacitet T1 zona iznosi 
maksimalno 2.500 ležaja, od toga su 600 ležaja 
u izgrađenom dijelu ugostiteljsko-turističke zone 
(postojeći hotel ˝Marina lučica˝), te je maksimalno 
1.900 ležaja dozvoljeno predvidjeti na neizgrađenom 
dijelu ugostiteljsko-turističke zone (T1-A3 – T1-
A5). Planirani broj ležaja svakog novog hotela treba 
biti proporcionalan s udjelom pojedine površine 
građevinske čestice hotela u ukupnoj površini ugos-
titeljsko turističke zone T1.
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(6) Tablica 10 daje pregled svih T1 zona s određenim koefi cijentima izgrađenosti i iskorištenosti te 
smještajnim kapacitetima.

Za navedene zone određeni su način i uvjeti gradnje koji su prikazani u poglavljima 4.1.1.-4.1.3.

Tablica 10: Koefi cijenti izgrađenosti i iskorištenosti te smještajni kapaciteti T1 zona – hotel 

     zona izgrađeno neizgrađeno površina (ha) kig kis max. BRPm2  smještajni kapacitet 
      ili GBPm2 (broj ležaja)
1      2 3 4 5 6 7 8 9
 
T1-A     15,30     133.195 2.500
  T1-A2* x   3,95 30,5% 1,073 42.395 600
 T1-A3    x 2,03 30% 0,8 16.240 340
 T1-A4    x 7,69 30% 0,8 61.520 1.287
 T1-A5    x 1,63 30% 0,8 13.040 273
 
T1-B       5,17     10.165  
  T1-B3    x 0,35 10% 0,15 525 -
 T1-B4    x 3,37 10% 0,2 6.740 -
 T1-B5    x 1,45 10% 0,2 2.900 -
 
T1-C        2,11    16.880 -

  T1-C2   x 0,42 30% 0,8 3.360 -
 T1-C3   x 0,45 30% 0,8 3.600 -
 T1-C4**   x 1,08 30% 0,8 8.640 -
 T1-C5   x 0,16 30% 0,8 1.280 -
 
Ukupno T1 zone     22,58     160.240 2.500
* postojeći hotel ˝Marina lučica˝
** Zona T1-C4 podijeljena je na: 
T1-C4a (0,53ha), T1-C4b (0,04ha), T1-C4c (0,32ha) i T1-C4d (0,29ha)
(7) Okvirna veličina građevinske čestice pojedinog hotela, mogući priključak na javnu prometnicu te ok-

virni građevinski pravac određeni su kartografskim prikazom 4 – ‘Načini i uvjeti gradnje’.
4.1.1. Način i uvjeti gradnje – T1-A

Izgrađeni dio – postojeći hotel ˝Marina lučica˝ (T1-A2)

Članak 21.
(1) Zona T1-A2 obuhvaća postojeći hotel ˝Marina lučica˝ s pratećim sadržajima.

(2) Zona T1-A2 jedna je građevinska čestica.

(3) Omogućava se zadržavanje postojećeg kapaciteta hotela od 600 ležaja, podizanje razine i dopunjavanje 
potrebnim pratećim sadržajima.

(4) Maksimalni koefi cijent izgrađenosti (kig) zone/građevinske čestice T1-A2 iznosi 30,5%. To se odnosi 
na postojeću izgrađenost koja se ne može povećavati.

(5) Maksimalni koefi cijent iskorištenosti (kis) zone/građevinske čestice T1-A2 iznosi 1,073. To se odnosi 
na postojeću iskoristivost koja se ne može povećavati.

(6) Ukupna građevinska (bruto) površina građevina hotela iznosi 41.145m2 a pratećih sadržaja unutar zone 
1.250m2.

(7) Maksimalna visina hotela iznosi Po+S+P+4, odnosno najviše 28,0m.

(8) Maksimalna visina građevina pratećih sadržaja iznosi P, odnosno najviše 4,5m do vijenca građevine.
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(9) Prilikom rekonstrukcije ili zamjene građevine 
hotela potrebno je poštivati odlike oblikovanja 
postojeće građevine s obveznim ravnim krovom.

(10) Omogućava se rekonstrukcija prometne i ko-
munalne infrastrukture, eventualna zamjena postojeće 
trafostanice te zamjena vodova i instalacija.

(11) Unutar zone T1-A2 planirana je mreža 
pješačkih ulica kojima se pristupa pojedinim dijelo-
vima građevina i lungo mare (obalnoj šetnici).

(12) Parkiranje vozila riješit će se u zoni T1-C2 
gradnjom podzemne garaže i manjim otvorenim (nat-
krivenim) parkiralištem.

Neizgrađeni dio (T1-A3 – T1-A5)

Članak 22.
(1) Zone T1-A3 i T1-A5 ujedno su i građevinske 

čestice hotela kao prostorno-funkcionalne cjeline, 
određene javnim prometnim površinama.

(2) Zona T1 –A4  podijeljena je na tri hotela (T1-
A4a T1-A4b i T1–A4c) odnosno tri građevinske 
čestice.

(3) Minimalna površina građevinske čestice novog 
hotela (T1-A4c) je 4.000m2.

(4) Na pojedinoj građevinskoj čestici hotela može 
se nalaziti glavna zgrada hotela, najviše tri depandanse 
i određen broj vila maksimalnog kapaciteta do 30% 
od ukupnog broja ležaja hotela te prateći sadržaji 
hotela.

(5) Način i uvjeti gradnje novih hotela T1-A3 – T1 
A5 (vidi kartografski prikaz 4 – ‘Načini i uvjeti grad-
nje’) utvrđuju organizacijsku shemu izgradnje novih 
hotela, broj hotela, okvirnu građevinsku česticu hotela 
i dispoziciju pojedinih tipova smještajnih jedinica 
hotela (glavna zgrada hotela i depandanse) te vila 
sa slijedećim načinom i uvjetima  gradnje (Tablica 
11):

Tablica 11: Način i uvjeti gradnje u zonama ugostiteljsko-turističke zone – hotel s pratećim sadržajima 
T1-A3 – T1-A5

* naveden je max. broj ležaja u vilama. U slučaju planiranja manjeg broja ležaja u vilama, može se za tu 
razliku povećati broj ležaja u hotelu. U tom slučaju promijenit će se odnos između površine hotela i površine 
vila na građevinskoj čestici pojedinog hotela

(6) Na kartografskom prikazu 4 – ‘Načini i uvjeti gradnje’ utvrđene su samo okvirne granice pojedinog 
hotela odnosno okvirne granice između različitih tipova smještaja u hotelu (glavna zgrada, depandansa i 
vila).

(7) Na građevinskoj čestici hotela T1-A3, T1-A4a, T1-A4b i T1-A5 moguće je smjestiti slijedeće 
građevine:

a. Glavnu zgradu hotela i maksimalno tri depandanse uz maksimalnu visinu građevine Po+S+P+3 (pod-
rum, suteren, prizemlje i 3 kata) odnosno najviše 16m visine od najniže kote uređenog terena uz građevinu 
do vijenca građevine.
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b. Vile kao samostojeći objekti uz maksimalnu 
visinu građevine S+P+1 (suteren, prizemlje i 1 kat) 
odnosno najviše 10m visine od najniže kote uređenog 
terena uz građevinu do vijenca građevine. Broj vila 
smještenih na građevinskoj čestici hotela ovisit će 
o broju ležaja (od min. 4 ležaja do max. 10 ležaja/
vili) i veličini pojedine vile (od min. 200m2 do max. 
700m2). 

Na građevinskoj čestici hotela T1-A4c minimalne 
površine od 4000m2 GBP moguće je smjestiti mali 
hotel maksimalnog  kapaciteta od 67 ležaja.

(8) Veličina građevinskih čestica hotela T1-A4a, 
T1-A4b i T1-A4c su okvirne i odgovaraju mjerilu 
plana, a konačna veličina svake pojedine građevinske 
čestice i kapacitet pojedinog hotela utvrdit će se u 
postupku izrade Idejnog projekta.

(9) Podzemna, potpuno ukopana garaža (podrumi 
glavne zgrada hotela i depandansi) ne obračunava 
se u koefi cijent iskorištenosti (kis) pojedine zone/ 
građevinske čestice hotela.

(10) Svaka građevinska čestica hotela mora imati 
neposredan pristup na javno-prometnu površinu. 
Unutar građevinske čestice hotela potrebno je planirati 
mrežu kolno-pješačkih putova i mrežu komunalne 

infrastrukture i uređaja za potrebe svih građevina se 
smještenih na građevnoj čestici hotela.

(11) Najmanje 40% površine građevinske čestice 
hotela mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno 
zelenilo.

(12) Potreban broj parkirališno-garažnih mjesta 
(PGM) za pojedini hotel rješava se u okviru 
građevinske čestice hotela te u okviru podzemnih 
garaža u T1-C zonama (prateći i servisni sadržaji 
hotela). 

(13) Minimalna udaljenost građevinskog pravca 
pojedine građevinske čestice hotela  od regulacijske 
linije odnosno međe iznosi 5,0m. Iznimno minimalna 
udaljenost građevinskog pravca od međe građevinske 
čestice hotela s građevinskim česticama zone T1-B 
iznosi 3,0m.

4.1.2. Način i uvjeti gradnje – T1-B

Članak 23.
(1) Organizacijska shema izgradnje pratećih i 

rekreacijskih sadržaja zadana je u kartografskom 
prikazu 4 – ‘Načini i uvjeti gradnje’ sa slijedećim 
brojem, strukturom i veličinom pratećih i rekreaci-
jskih sadržaja kako slijedi:

Tablica 12: Način i uvjeti gradnje u zonama ugostiteljsko-turističke namjene prateći i rekreacijski sadržaji 
T1-B3 – T1B5
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(2) Zone T1-B3, T1-B4 i T1-B5 sadržavaju 
prateće i rekreacijske sadržaje, te su javnog karak-
tera, što podrazumijeva da je do navedenih sadržaja 
potrebno osigurati slobodan pristup svim korisnicima 
ugostiteljsko-turističke zone Marina lučica, što podra-
zumijeva da se ne predviđa mogućnost ograđivanja 
navedenih zona.

(3) Pojedine građevinske čestice zone T1-B (T1-
B3, T1-B4a, T1-B4b i T1-B5), izgradit će se paralelno 
s izgradnjom pripadajućih hotela sukladno etapnoj 
realizacije ugostiteljsko-turističke zone ˝Marina 
lučica˝.

(4) Veličina građevinskih čestica hotela T1-A4a, 
T1-A4b i T1-A4c su okvirne i odgovaraju mjerilu 
plana, a konačna veličina svake pojedine građevinske 
čestice i kapacitet pojedinog hotela utvrdit će se u 
postupku izrade Idejnog projekta.

(5) Maksimalna visina građevina pratećih i rek-
reacijskih sadržaja iznosi S+P (suteren i prizemlje), 
odnosno najviše 8,0m visine od najniže kote uređenog 
terena uz građevinu do vijenca građevine.

(6) Svaka građevinska čestica mora imati neposre-
dan pristup na javno-prometnu površinu.

(7) Unutar građevinskih čestica zone T1-B3 – 
T1-B5 planirana je mreža kolno-pješačkih ulica, s 
potrebnom mrežom komunalne infrastrukture, kojima 
s osigurava pristupa do pojedinih pratećih i rekreaci-
jskih sadržaja.

(8) Najmanje 60% površine građevinske čestice 
pratećih i rekreacijskih sadržaja hotela mora se urediti 
kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

(9) Potreban broj parkirališnih mjesta (PM) za 
pojedinu zonu pratećih i rekreacijskih sadržaja hotela 
(T1-B3 – T1-B5) potrebno je riješiti na građevinskoj 
čestici. 

(10) Na kartografskom prikazu 4 – ‘Način i uvjeti 
gradnje’ prikazane su približne pozicije pojedinih 
građevina u pojedinim zonama T1-B.

(11) Minimalna udaljenost građevinskog pravca 
na građevinskim česticama smještenim u zoni T1-B 
iznosi 5,0m od regulacijske linije prema javnoj pro-
metnoj površini te međe korisničkih građevinskih 
čestica.

(12) Organizacijska shema izgradnje pratećih i rek-
reacijskih sadržaja utvrđuju samo  okvirnu dispoziciju 
pojedinih tipova pratećih i rekreacijskih sadržaja.

 (13) Na građevinskoj čestici u rekreacijskoj zoni 
predviđa se izgradnja pojedinačnih pratećih i rekre-
acijskih građevina:

- rekreacijska zona (pojas od 70 do100m od 
prirodne obalne crte) sadrži veće rekreacijske sadržaje 
u skladu s Tablicom 12. maksimalne visine građevine 
S+P (Wellness i SPA centar te veći ugostiteljsko-
uslužni sadržaj). Navedeni prateći i rekreacijski 
sadržaji mogu sadržati i otvorene bazene te javne 
pješačke prostore

4.1.3. Način i uvjeti gradnje – T1-C

Neizgrađeni dio – uz postojeći hotel ˝Marina 
lučica˝ (T1-C2) (zona T1-C2 je neizgrađena)

Članak 24.
(1) Zona T1-C2 će biti jedna građevinska čestica.

(2) Maksimalni koefi cijent izgrađenosti (kig) zone 
T1-C2 iznosi 30% (kig = 0,3).

(3) Maksimalni koefi cijent iskorištenosti (kis) zone 
T1-C2 iznosi 0,8 (kis = 0,8).

(4) Podzemni, potpuno ukopani dio može obuhva-
titi tlocrtnu površinu od najviše 4.700m2. Podzemna, 
potpuno ukopana garaža ne obračunava se u koefi ci-
jent iskorištenosti (kis) zone T1-C2. Garaža može biti 
riješena u više podrumskih etaža.

(5) Nadzemni prateći sadržaji mogu zauzeti 
najviše 4.264m2 (ukupna građevinska bruto površina 
građevine). Nadzemni dio građevine mora se smjestiti 
unutar gradivog dijela zone T1-C2, označenog na 
kartografskom prikazu 4 – ‘Način i uvjeti gradnje’.

(6) Maksimalna visina građevine iznosi Po+S+P+1, 
odnosno najviše 14,0m do vijenca građevine. Podrum 
se može riješiti u više podzemnih etaža.

(7) Najmanje 40% površine zone T1-C2 mora 
se urediti kao zelene, parkovne površine obrađene 
autohtonim zelenilom.

(8) Građevina pratećih sadržaja oblikuje se na 
način da u cijelosti poštuje oblikovanja susjedne 
građevine hotela s obveznim ravnim krovom.

(9) Maksimalni građevinski pravac u pojedinim 
zonama T1-B određen je i prikazan na kartografskom 
prikazu 4 – ‘Način i uvjeti gradnje’. 

(10) Udaljenost građevina od linije 
izvlaštenja državne ceste ne smije biti manja od 
8,0m.

Neizgrađeni dio (T1-C3 – T1-C5)

Članak 25.
(1) Način i uvjeti gradnje servisnih i pratećih 

sadržaja pojedinog hotela po pojedinim T1-C3 – T1-
C5 su slijedeći:

Tablica 12: Način i uvjeti gradnje u zonama 
ugostiteljsko-turističke namjene prateći i rekreacijski 
sadržaji T1-C3 – T1C5
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(2) Zone T1-C3 – T1-C5 (prateći i servisni sadržaji 
hotela) predviđene su za izgradnju pratećih i servisnih 
sadržaja hotela.

(3) Maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) 
pojedinačnih građevinskih čestica u zonama T1-C3 
– T1-C5 iznosi 30% (kig = 0,3).

(4) Maksimalni koeficijent iskorištenosti (kis) 
pojedinačnih građevinskih čestica u zonama T1-C3 
– T1-C5 iznosi 0,8 (kis = 0,8).

(5) Podzemna, potpuno ukopana garaža ne 
obračunava se u koeficijent iskorištenosti (kis) 
pojedinačnih građevinskih čestica u zonama T1-C3 
– T1-C5. Garaža može biti riješena u više podrum-
skih etaža, te se u istoj može smjestiti potreban broj 
parkirališnih mjesta, odnosno garaža, za potrebe 
hotela.

(6) Nadzemni dio građevine mora se smjestiti 
unutar gradivog dijela građevinskih čestica u zonama 
T1-C3 – T1-C5, označenog na kartografskom prikazu 
4 – ‘Način i uvjeti gradnje’. 

(7) Maksimalna visina građevina iznosi Po+S+P+1 
(podrum-suteren, prizemlje, 1 kat), odnosno 10m do 
vijenca građevine.

(8) Najmanje 40% površine pojedinačnih 
građevinskih čestica mora se urediti kao zelene, 
parkovne površine obrađene autohtonim zelenilom.

(9) Građevine koje se nalaze na građevinskim 
česticama u zonama T1-C3 – T1-C5 smatraju se 
pogodnim za smještaj sunčanih kolektora. 

(10) Svaka građevinska čestica mora imati nep-
osredan pristup na javno-prometnu površinu.

(11) Unutar zona T1-C3 – T1-C5 planirana je 
mreža kolno-pješačkih ulica, s potrebnom mrežom 
komunalne infrastrukture, kojim se pristupa do poje-
dinih građevina.

(12) Na građevinskim česticama u zonama T1-C3 
– T1-C5 predviđen je smještaj parkirališno-garažnih 
kapaciteta za potrebe hotela.

(13) Maksimalni građevinski pravac u pojedinim 
zonama T1-B određen je i prikazan na kartografskom 
prikazu 4 – ‘Način i uvjeti gradnje’. 

(14) Udaljenost građevina od linije izvlaštenja 
državne ceste ne smije biti manja od 8,0m.

(15) Veličina građevinskih čestica T1-C3 – T1-
C5 su okvirne i odgovaraju mjerilu plana, a konačna 
veličina svake pojedine građevinske čestice i kapac-
itet pojedinog hotela utvrdit će se u postupku izrade 
Idejnog projekta.

4.2. Način i uvjeti gradnje – R3

Članak 26.
(1) Tablica 14 daje pregled svih R3 zona s 

određenim površinama i maksimalnim BRP-om.
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Tablica 14: Površine i maksimalni BRP R3 zona – uređena plaža s rekreacijskim sadržajima 

 zona izgrađeno neizgrađeno površina (ha) max. BRPm2 (100m2/100m’)
1 2 3 4 5 6 
R3      2,47 800
  *R3-1   x 0,11 100
 **R3-2   x 0,89 300
 R3-4   x 0,97 300
 R3-5   x 0,50 100

* plaža uz zonu R2 – rekreacija

** plaža uz zonu T1-A2 – postojeći hotel ̋ Marina 
lučica˝

***  plaže uz zone T1-B3 – T1-B5 i T1-A3 
– T1-A5 moguće je dijeliti na funkcionalne cjeline 
sukladno prostorno-funkcionalnoj organizaciji i broju 
hotela u zonama T1-A

(2) Zone R3-1 – R3-5 predviđene su za uređene 
plaže s rekreacijskim sadržajima.

(3) U zonama R3 – uređene plaže formirati će se 
građevinske čestice.

(4) Na površinama uređene plaže s rekreacijskim 
sadržajima u zonama R3-3 – R3-5 nije moguća nikak-
va gradnja osim postavljanja tuševa, kabina i sanitar-
nih čvorova i to najviše 100m2 brutto građevinske 
površine/min. 100m’ kupališne obale.

(5) Na površinama plaža R3-1 (uz zonu rekreacije 
(R2)) i R3-2 (uz zonu postojećeg hotela ˝Marina 
lučica˝). Kabine i sanitarni čvor može se postaviti na 
površini uređene plaže R3-2 i to najviše 100m2 bruto 
građevinske površine. 

(6) Maksimalna visina građevina (kabine i sani-
tarni čvorovi) iznosi P, odnosno najviše 4m do vijenca 
građevine.

(7) Unutar zona R3-1 – R3-5 planirana je mreža 

pješačkih površina (staze i sunčališta) s potrebnom 
mrežom infrastrukture.

(8) Neizgrađene površine građevinskih čestica 
plaže trebaju se urediti kao parkovni nasadi i prirodno 
zelenilo.

(9) Svaka građevinska čestica plaže mora imati 
pristup obalnoj šetnici (lungo mare).

(10) Potreban broj parkirališnih mjesta za potrebe 
vanjskih korisnika plaže osigurat će se u koridorima 
servisnih ulica. Gosti hotela (T1 zone) imaju osigu-
rana parkirališna mjesta na građevinskim česticama 
hotela (T1-A i T1-C).

Pomorsko dobro

Članak 27.
(1) Pomorsko dobro će se urediti sukladno poseb-

nom propisu.

4.3. Način i uvjeti gradnje – P

Članak 28.
(1) Tablica 15 daje pregled zone P – privezište/

privez planirane ugostiteljsko-turističke zone s 
određenom površinom i maksimalnim BRP-om za 
kopneni dio.

Tablica 15: Površina i maksimalni BRP zone P – privezište/privez planirane ugostiteljsko-turističke zone 
(kopneni dio) 

 zona izgrađeno neizgrađeno površina (ha) max. BRPm2 
1 2 3 4 5 6 

P      0,91 90
  P   x 0,91 90

(2) U zoni P formirati jednu građevinsku česticu.

(3) Moguća je izgradnja građevine pratećih sadržaja, maksimalne brutto površine 90m2 na kopnenom 
dijelu.

Na navedenoj lokaciji moguće je smjestiti: spremište za opremu, servisni sadržaji priveza i sl.

(4) Maksimalna visina građevina je P, odnosno najviše 4m do vijenca građevine.
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(2) Koridori, trase i površine prometnih i drugih 
infrastrukturnih sustava, koji se nalaze u obuhvata 
Plana, realiziraju se sukladno rješenjima iz predmet-
nog Plana te idejnim rješenjima/projektnom doku-
mentacijom određenog sustava. 

(3) Temeljem članka 51. Prostornog plana uređenja 
Općine Primošten (PPUOP), rješenje drugih in-
frastrukturnih sustava iz oblasti telekomunikacija, 
vodoopskrbe i odvodnje te elektroopskrbe moguće 
je mijenjati u skladu sa stvarnim potrebama. Moguće 
izmjene odnose se na položaj vodova i lokaciju poje-
dinih građevina (npr. vodosprema, crpna postaja, 
trafostanica i dr.). 

Članak 32.
(1) Za građevine prometnih sustava (koridori 

javnih prometnica) i infrastrukturnih objekata/
građevina (trafostanice, vodospreme i dr.) formira se 
zasebna građevinska čestica. 

(2) Građevinska čestica za pojedine sadržaje 
formira se u odnosu na veličinu projektirane građevine 
u skladu s posebnim propisima. 

(3) Građevine u sustavu infrastrukture ne smiju 
imati visinu veću od 6m. Veća visina se dopušta ako 
je to iz tehničkih i tehnoloških razloga opravdano 
(antene i sl.)

(4) Infrastrukturu treba tako voditi da se prvenst-
veno koriste postojeći koridori i formiraju zajednički 
koridori za više vodova, kako bi se izbjegle površine 
koje su predviđene za drugu namjenu. 

(5) Vodovi infrastrukture se, u pravilu, postavljaju 
u koridoru prometnica i međusobno usklađeni, tj. voda 
i telefon s jedne strane ulice, energetika i javna rasv-
jeta s druge strane te odvodnja/kanalizacija sredinom 
ulice, odnosno ispod elektroenergetskih vodova. 

(6) Prilikom izgradnje građevina infrastrukture 
potrebno je provoditi propisane mjere zaštite okoliša 
(ozelenjavanje, sanacija padina i iskopa, izgradnja 
zaštitnih zidova i sl.)

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 33.
(1) Predmetnim Planom određeni su koridori/trase 

i površine prometnica koje se nalaze u obuhvatu Plana, 
i to su:

- priključna cesta na Jadransku turističku cestu D8 
(nova priključna cesta)

- glavna sabirna ulica ugostiteljsko-turističke 
zone 

(5) Unutar zone P – privezišta/priveza planirana 
je mreža pješačkih površina (staze) s potrebnom 
mrežom infrastrukturom te manipulativnih prometnih 
površina priveza.

(6) Neizgrađene površine građevinske čestice 
priveza treba se urediti kao parkovni nasadi i prirodno 
zelenilo.

(7) Građevinska čestica priveza mora imati pristup 
obalnoj šetnici (lungo mare).

(8) Na kartografskom prikazu 4 – ‘Način i uvjeti 
gradnje’ prikazane su približne pozicije pojedinih 
građevina na površini priveza.

Članak 29.
(1) Prostore za koncesiju u prostoru predloženog 

pomorskog dobra treba utvrđivati sukladno pros-
tornim cjelinama, prikazano na kartografskom prika-
zu 3a – ‘Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 
– Područja posebnih ograničenja u korištenju’.

4.4. Način i uvjeti gradnje – R2

Članak 30.
(1) Tablica 16 daje pregled zone R2 – rekreacija 

(planirana zona izvan građevinskog područja naselja) 
s određenom površinom.

Tablica 16: Površina zone R2 – rekreacija 

zona izgrađeno neizgrađeno površina (ha)
1   2 3 4 5
R2     3,56

 R2-1   x 3,16
    R2-2   x 0,40

(2) Zona R2 sadrži rekreacijske sadržaje. U zoni 
R2 predviđa se izgradnja šetnica, odmorišta, vidik-
ovca (uređena terasa bez građevine)  i sl., uz obvezno 
očuvanje postojeće borove šume i zelene površine.

(3) U navedenoj zoni projektom uređenja potrebno 
je sačuvati postojeće autohtono zelenilo i temeljne 
atribute krajobraza. 

5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukci-
je i opremanja prometne, telekomunikacijske i komu-
nalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

Članak 31.
(1) Predmetnim Planom određuju se koridori, trase 

i površine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, 
to su:

-građevine prometne mreže
- građevine komunalne infrastrukturne mreže
- građevine telekomunikacijske mreže
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- servisne ulice ugostiteljsko-turističke zone
- lungo mare (obalna šetnica)

(2) Prometnice i profi li cesta iz ovog članka prika-
zane su na kartografskom prikazu 2a – ‘Prometna, 
ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Pro-
met’.

Članak 34.
(1) Minimalna udaljenost regulacijske linije od 

ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje 
odvodnog kanala, usjeka, nasipa, bankine i nogostupa, 
u skladu s poprečnim presjecima na kartografskom 
prikazu 2a – ‘Prometna, ulična i komunalna infrastruk-
turna mreža – Promet“. 

(2) U zaštitnom pojasu ceste može se formirati 
neizgrađeni dio parcele/građevinske čestice na način 
da se ne umanji preglednost ceste ili raskršća i ne 
ugrozi sigurnost.

(3) Sva križanja trebaju se izvesti tako da vo-
zilima omoguće sigurno uključivanje i isključivanje 
s ulice.

Članak 35. 
(1) Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar 

obuhvata Plana, uz koju se grade ili postoje građevine 
te na koju građevine imaju izravan pristup.

(2) Minimalni tehnički uvjeti/elementi za izgradnju 
planiranih ulica su:

 
- priključna cesta na Jadransku turističku cestu 

D8 (nova priključna cesta)
– širina ulice iznosi 16,0m
– predviđen je kolnik s dvije vozne trake
– širina vozne trake iznosi 4,0m
– nogostup se izvodi jednostrano, širina no-

gostupa iznosi 1,5m
– između voznih traka predviđen je koridor 

zaštitnog zelenila, širina koridora iznosi 3,0m, te 
obostrano (na strani gdje je predviđen nogostup, širina 
koridora zaštitnog zelenila iznosi 1,0m, na suprotnoj 
strani 2,5m)

– maksimalni uzdužni nagib: 12%
– poprečni nagib: 2,5% (u pravcu) – 7,0% (u 

krivini)
– vodovi  komunalne infras t rukture  su 

predviđeni:
• sredinom ulice: kanalizacija i oborinska odvod-

nja
• s jedne strane ulice, ispod nogostupa: javna 

rasvjeta

- glavna sabirna ulica i servisne ulice ugostiteljsko-
turističke zone

– širina ulice iznosi 15,0m
– kolnik je predviđen za dvije vozne trake, uku-

pne širine 6,0m
– širina vozne trake iznosi 3,0m
– nogostup se izvodi obostrano, širina nogostupa 

iznosi minimalno 1,50m
– između kolnika i nogostupa predviđeni su 

obostrano koridori zaštitnog zelenila (drvored), širine 
2,25m ili jednostrani, 5,0 širine

– u koridoru zaštitnog zelenila (drvored) 
predviđena je mogućnost formiranja uzdužnog 
parkirališta (7,0 x 2,25m) za osobna vozila ili okomito 
parkiralište (2,25 x 5,0m); svako parkirališno mjesto 
(PM) odvojeno je zelenim pojasom, minimalne širine 
1,0m (2,25 x 1,0m)

– u koridoru zaštitnog zelenila (drvored) 
predviđena su okomita parkirališta na kolnik za 
golf-vozila, dimenzije parkirališnog mjesta su 1,75 x 
2,25m; svaka 4 PM predviđen je zeleni pojas, širine 
1,0m (2,25 x 1,0m)

– maksimalni uzdužni nagib: 12%
– poprečni nagib: 2,5% (u pravcu) – 7,0% (u 

krivini)
– vodovi  komunalne infras t rukture  su 

predviđeni:
• s jedne strane ulice, ispod nogostupa: voda i 

telefon
• s druge strane ulice, ispod nogostupa: energe-

tika i javna rasvjeta 
• sredinom ulice: kanalizacija/odvodnja
• uz rub jedne vozne trake: oborinska odvodnja

- lungo mare (obalna šetnica)
– ukupna širina lungo mare iznosi 3,0m
– prometnica je prilagođena konfi guraciji terena 

i okolnim namjenama
– lungo mare je pješačka prometnica 
– širina pješačke staze/nogostupa iznosi 2,5m
– može se popločati kamenom
– dozvoljeno je postavljanje javne rasvjete i 

protupožarnih hidranata
– vodovi  komunalne infras t rukture  su 

predviđeni:
• uz rub pješačke staze/nogostupa: oborinska 

odvodnja
• sa strane koridora zaštitnog zelenila: energe-

tika, kanalizacija 

(3) Okretišta, koja su predviđena na južnom kraju 
glavne sabirne ulice ugostiteljsko-turističke zone te 
na krajevima servisnih ulica, trebaju biti tako dimen-
zionirana da omogućavaju okretanje vatrogasnog 
vozila (unutarnji radijus r = 5,0m, vanjski radijus r = 
11,0m)

Članak 36.
(1) Nije dopuštena gradnja zidova i ograda te podi-
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zanje nasada koji sprečavaju uklanjanje oštrih zavoja, 
te zatvaraju vidno polje vozača i time ugrožavaju 
sigurnost odvijanja prometa. 

Članak 37.
(1) Sva oprema, horizontalna i vertikalna signal-

izacija, za potrebe javne prometne površine može 
se izvesti na građevinskoj čestici javne prometne 
površine.

Članak 38.
(1) Sve prometne površine (pješački prijelazi 

preko prometnica (rubnjaci) i ostali elementi) trebaju 
biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da se 
omogući slobodno kretanje i osigura pristupačnost 
građevinama osobama s invaliditetom i smanjenom 
pokretljivosti. 

5.1.1. Javna parkirališta i garaže

Članak 39.
(1) Gradnja parkirališta i garaža na području obuh-

vata Plana određena je u funkciji namjene i veličine 
građevina prema potrebnom broju parkirališno-
garažnih mjesta. Potrebno je osigurati najmanje 
parkirališno-garažnih mjesta (PGM):

- hoteli, pansioni, moteli: 1PGM na jednu sobu, 
vili, apartman 

- servisne, uslužne i sl. građevine: 1PGM na 60m2 
neto površine građevine

- ugostiteljski objekti: 1PGM na 8 sjedala

(2) Minimalna površina parkirališnog mjesta za 
osobna vozila iznosi za okomito parkiranje na kolnik 
2,5x5,0m, za uzdužno parkiranje uz kolnik 2,25x7m, 
te za autobuse 3,0x15,0m. 

(3) Na parkiralištima odnosno u garažama mora 
se osigurati dovoljan broj (min. 5% od ukupnog 
broja parkirališnih mjesta) za osobe s teškoćama u 
kretanju. Ova parkirališna mjesta moraju imati mini-
malnu površinu od 3,0x5,0m, te moraju biti vidljivo 
označena horizontalnom i vertikalnom signalizaci-
jom, a smještavaju se na parkirališna mjesta najbliža 
pješačkoj površini ili ulazu u građevinu.

(4) Na parkirališnim površinama mora se osigurati 
dovoljan broj mjesta za teretna i dostavna vozila, 
minimalna veličina iznosi 3,5x20,0m.

(5) Po potrebi, koridori zaštitnog zelenila (drvore-
di) dozvoljeno je pretvoriti u parkirališna mjesta za 
‘golf-vozila’. 

(6) Unutar zona uređene plaže (R3), priveza (P), 
pratećih i rekreacijskih sadržaja hotela (T1-B) te 
neizgrađenog dijela hotela s pratećim sadržajima 

(T1-A) mogu se samo urediti parkirališna mjesta za 
‘golf-vozila’, opskrbu i servisiranje sadržaja. Površinu 
tako predviđenih parkirališnih mjesta završno ure-
diti u skladu sa krajobraznim uređenjem terena sa 
travnim poligonima, travnim rešetakama ili sličnim 
rješenjem.

Članak 40.
(1) Potreban broj parkirališno-garažnih mjesta za 

sadržaje/namjene u obuhvatu Plana rješava se tako da 
su za ugostiteljsko-turističke, prateće i rekreacijske 
sadržaje predviđena i osigurana parkirališno-garažna 
mjesta u zonama T1-A, T1-B i T1-C.

(2) U koridorima glavne sabirne i servisnih ulica 
planira se izgradnja javnih parkirališta za potrebe 
vanjskih korisnika turističke zone.

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 41.
(1) Veća pješačka površina koja je defi nirana ovim 

Planom je lungo mare. Lungo mare je pješačka pro-
metnica (dozvoljen interventni promet), s ukupnom 
širinom od 3,0m (širina pješačke staze/nogostupa 
iznosi 2,5m).

(2) Kao lungo mare tako i druge pješačke površine 
trebaju biti osvijetljene javnom rasvjetom te kod njih 
mora biti riješena odvodnja oborinskih voda.

5.2. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne 
mreže

5.2.1. Energetski sustav 

Članak 42.
(1) Planom su određene površine i koridori za 

razvoj energetskog sustava - elektroopskrbe.

(2) Postojeće i planirane građevine i mreže en-
ergetskog sustava – elektroopskrbe prikazane su 
na kartografskom prikazu 2b – ‘Prometna, ulična i 
komunalna infrastrukturna mreža – Pošta i teleko-
munikacije; Energetski sustav’, u mjerilu 1:2.000.

Elektroopskrbna mreža

Članak 43.
(1) Glavna spojna točka za opskrbu električnom 

energi jom je  TS 30/10(20)kV VODOLEŽ 
(PRIMOŠTEN) instalirane snage 3,43+3,43 MVA, 
koja svojom snagom ne zadovoljava opskrbu novih 
potrošača. Procjena vršne snage za neizgrađeni 
dio Plana iznosi 5.800kW. Za osiguranje planirane 
potrošnje potrebna je detaljnija analiza šireg područja 
Općine Primošten i Rogoznice te izgradnja TS 
110/30/20(10)kV, priključnih 110kV vodova, te 30kV 
i 10(20)kV raspleta.
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(2) Na kartografskom prikazu 2b – ‘Prometna, 
ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Pošta i 
telekomunikacije; Energetski sustav’ prikazane su 
uz postojeću transformatorsku stanicu TS MARINA 
LUČICA 10/0,4kV, 630kVA četiri načelno planirane 
lokacije transformatorskih stanica, to su:

1. TS MARINA LUČICA 2, snaga 2x630kVA, u 
zoni T1-C3

2. TS MARINA LUČICA 3, snaga 2x630kVA, u 
zoni T1-C4a

3. TS MARINA LUČICA 4, snaga 2x630kVA, u 
zoni T1-C4c

4. TS MARINA LUČICA 5, snaga 2x630kVA, u 
zoni T1-C4d

(3) Sam broj transformatorskih stanica ne može 
se smatrati konačnim te je moguća gradnja i drugih 
transformatorskih stanica TS 10(20)/0,4kV u slučaju 
pojave koncentriranih velikih vršnih opterećenja ili na 
temelju detaljnijih saznanja o kapacitetima pojedinih 
dijelova građevinskog područja. Približna lokacija 
transformatorskih stanica pokazana je na kartograf-
skom prikazu 2b – ‘Prometna, ulična i komunalna 
infrastrukturna mreža – Pošta i telekomunikacije; 
Energetski sustav’.

(4) Nove transformatorske stanice gradit će se kao 
samostojeće građevine. Za njih je potrebno formirati 
nove građevinske čestice s osiguranim pristupom na 
javnoprometnu površinu s omogućenim prilazom ka-
miona, odnosno dizalice. Građevinske čestice trebaju 
biti minimalne površine od 49m2 (7x7m) za TS 2x630 
(2x1.000) kVA. 

Obzirom na smještaj transformatorskih stanica u 
ugostiteljsko-turističkoj zoni, potrebno je uklopiti iste 
u koncept hotela.

(5) Tlocrtna veličina objekata je 5m x 4,80m, a 
visina 361cm od čega se 90cm (temeljna armirano-
betonska kada) ukapa u tlo. 

(6) Ova transformatorska stanica namijenjena je 
za transformaciju i razdiobu električne energije, te se 
primjenjuje u distributivnim mrežama kao prolazna 
ili čvorna stanica, za kabelski priključak sa SN i NN 
strane.

(7) Srednjenaponski priključak novih transfor-
matorskih stanica izvest će se podzemnim kabelima 
(broj, tip i presjek) prema posebnim uvjetima HEP-
Operatora distribucijskog sustava d.o.o..

Trase svih kabela, srednjenaponskih (SN) i nisko-
naponskih (NN) planiraju se, u pravilu, u zelenim 
pojasevima i pješačkim hodnicima planiranih ulica, 
a izvodit će se prema zasebnim projektima.

Javna rasvjeta

Članak 44.
(1) Svim prometnicama, pristupnim cestama, 

pješačkim stazama i javnim parkiralištima unutar 
zone Plana, u skladu sa svijetlotehničkim propisima, 
osigurati javnu rasvjeta.

Plinoopskrba

Članak 45.
(1) Sustav opskrbe plinom temelji se na pretpostav-

ki izgradnje UNP/UPP lokacije za prihvat prirodnog 
plina, te plinskog sustava 75/0 BAR. 

(2) Trasa planiranog magistralnog plinovoda ne 
prolazi područjem Općine Primošten, a Prostornim 
planom uređenja Općine Primošten za sada nije 
utvrđena trasa lokalnog plinovoda za obalno područje 
(Primošten-Rogoznica).

Članak 46.
(1) Za cijelo područje ‘Ugostiteljsko-turističke 

zone Marina lučica’ predviđena je optimalizacija 
sustava opskrbe električnom energijom i plinom, 
kao i uporaba dodatnih (alternativnih) izvora energije 
(sunčeva energija, i sl.).

Članak 47.
(1) Glavna spojna točka na budući, planirani glavni 

priključni plinovod zone, je uz križanje sa spojnom 
(priključnom) cestom preko buduće planirane mjerno 
regulacijske stanice (MRS-a).

Trasa plinovodnog sustava prikazana je na kar-
tografskom prikazu 2b – ‘Prometna, ulična i komunal-
na infrastrukturna mreža – Pošta i telekomunikacije; 
Energetski sustav’.

Budući planirani glavni priključni plinovod zone 
je veličine d110 PE.

(2) Do konačne plinofi kacije, umjesto prirodnog 
(zemnog) plina, može se koristit će se ukapljeni naftni 
plin (UNP) iz četiri skladišta UNP-a (ukapljenog naf-
tnog plina), koja su smještena na slobodnoj površini 
unutar granice obuhvata Plana, uz priključnu cestu i 
to:

1. UNP 1, u zoni T1-C2
2. UNP 2, u zoni T1-C3
3. UNP 3, u zoni T1-C4b
4. UNP 4, u zoni T1-C5

(3) Kapacitet pojedinog rezervoarskog prostora je 
2x15m3 i sastoji se od dvije grupe po tri prijenosna 
rezervoara po 5m3, koji su smješteni u ograđenom 
prostoru uz pripadnu isparivačko-regulacijsku stanicu. 
Međusobna udaljenost rezervoara je 1,5m. Ograda je 
udaljena 7,5m od ruba rezervoara, u svim smjerovima. 
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Ograda s dvokrilnim vratima je visine 2,0m i izrađena 
je od žičanog pletiva. Ograđeni prostor će biti očišćen, 
posut šljunkom i bez ikakvog raslinja.

Rezervoari su smješteni u skladu s mjerodavnim 
Pravilnikom.

(4) Sam broj dodatnih skladišta UNP-a ne može 
se smatrati konačnim te je moguća gradnja skladišta 
UNP-a, u slučaju pojave koncentriranih velikih vršnih 
opterećenja ili na temelju detaljnijih saznanja o ka-
pacitetima pojedinih dijelova građevinskog područja. 
Označene lokacije skladišta UNP-a i plinskih vodova 
mogu se mijenjati što se neće smatrati izmjenom 
predmetnog Plana.

(5) Točne lokacije skladišta UNP-a defi nirat će se 
u skladu s detaljnijom razradom pojedinih prostornih 
cjelina – zona.

(6) Trase svih plinskih vodova, planirane veličine 
d63 PE unutar glavne sabirne ulice planiraju se 
podzemno, u pravilu, u nogostupima planiranih 
ulica.

Obnovljivi izvori energije 

Članak 48.
(1) Za cijelo područje ‘Ugostiteljsko-turističke 

zone Marina lučica’ predviđena je mogućnost opti-
malizacije sustava opskrbe električnom energijom i 
plinom, kao i uporaba dodatnih (alternativnih) izvora 
energije (sunčeva energija i sl.).

(2) Dok se ne stvore uvjeti za priključenje na 
nacionalni sustav plinovoda, u prvoj fazi izgradnje, 
izgradit će se plinska mreža unutar obuhvata UPU-a 
- kao alternativni ogrijevni medij za pripremu hrane, 
te dogrijavanje potrošne (sanitarne) vode.

(3) Alternativni izvori energije - toplinske crpke 
(zrak-voda), i instalacija solarnih kolektora u cijelosti 
zadovoljavaju potrebe grijanja i hlađenja te djelomice 
pripremu potrošne (sanitarne) vode a postavljaju se 
neposredno uz tlo-okoliš ili na krov građevina.

5.2.2. Vodovod i odvodnja otpadnih voda

Članak 49.
(1) Vodovod i odvodnja u obuhvatu Plana prika-

zana je na kartografskom prikazu 2c – ‘Prometna, 
ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodno-
gospodarski sustav’.

Vodovod 

Članak 50.
(1) Da se osigura kvalitetna vodoopskrba svih 

potrošača u sklopu ‘Ugostiteljsko-turističke zone 
Marina lučica’ potrebno je izgraditi vodospremu 
˝Kremik˝i pripadni opskrbni cjevovod DN 250mm te 
nastavno vodoopskrbni prsten ugostiteljsko-turističke 
zone.

(2) Izgradnja vodoopskrbne mreže te priključka 
ugostiteljsko-turističke zone na vodoopskrbni sustav 
područja izvodit će se prema uvjetima distributera 
vode za Općinu Primošten te uvjetima za priključak 
(novi cjevovod i vodosprema).

Odvodnja 

Članak 51.
(1) Odvodnja se rješava razdjelnim sustavom.

(2) Pri realizaciji Plana obavezna je realizacija sus-
tava odvodnje s objektima za pročišćavanje otpadnih 
voda i ispuštanje istih u priobalno more, obzirom da 
se jedino njihovom izgradnjom osigurava ostvarenje 
zakonom predviđenog nivoa zaštite voda i mora od 
onečišćenja pri realizaciji planiranih objekata i 
sadržaja. 

Sanitarna odvodnja

Članak 52.
(1) Sanitarno-fekalne otpadne vode koje će se re-

alizirati u ugostiteljsko-turističkoj zoni prihvatit će se 
sanitarnim odvodnim sustavom DN 200 – DN 300mm 
s pripadnim kontrolnim oknima od istog materijala. 
Sanitarni odvodni sustav ugostiteljsko-turističke zone 
priključuje se na transportni kolektor DN 400m i 
odvodi na uređaj za pročišćavanje.

(2) Predviđena je zamjena kolektora postojeće 
ugostiteljsko-turističke zone od AC cijevi novim 
cjevovodom. 

Oborinska odvodnja

Članak 53.
(1) Obuhvat Plana predviđen je na priobalnoj pa-

dini obrasloj šikarom. Teren je takvih karakteristika 
da jako dobro drenira površinske vode (oborine).

(2) Predviđena je površinska odvodnja za oborin-
ske vode s dispozicijom u priobalno more.

(3) Zbog terenskih uvjeta i formiranja prometnica 
paralelno s izohipsama  potrebna je površinska odvod-
nja betonskim kanalicama blagih nagiba. Potom će se 
oborinska voda putem slivnika upuštati u cjevovode 
položene okomito na prometnice s površinskom 
odvodnjom. Tako će se oborinska voda najkraćim 
trasama odvoditi prema obalnom pojasu i ispuštati u 
obalno more.
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(4) Oborinska kanalizacija uključuje slivnike i 
kontrolna okna.

(5) Dimenzije cjevovoda predviđene su DN 
250mm (minimalne) i DN 400mm (maksimalne).

(6) Izgradnju  javnog odvodnog sus tava 
ugostiteljsko-turističke zone treba izvoditi prema 
komunalnim uvjetima. 

5.3. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže i 
pošta

Javne telekomunikacije 

Članak 54. 
(1) Za priključenje korisnika unutar obuhvata 

UPU-a na javnu telekomunikacijsku mrežu potrebno 
je izgraditi distribucijsku kabelsku kanalizaciju (DTK) 
u profi lu prometnica, prema izvedbenim projektima 
koje treba izraditi u procesu projektiranja planiranih 
prometnica, a za postojeće prometnice zasebnim pro-
jektima. Nadležna pravna osoba s javnim ovlastima će 
u izgrađenu distribucijsku kabelsku kanalizaciju uvući 
odgovarajuće telekomunikacijske kabele i završiti ih 
u distribucijskim točkama – kabelskim ormarima na 
svakoj građevini.

(2) Mjesto i način priključivanja površina na 
telekomunikacijsku mrežu odredit će se izvedbenim 
projektom telekomunikacijske mreže ili uvjetima koje 
daje nadležna pravna osoba s javnim ovlastima.

(3) Pri projektiranju i izvedbi dijelova telekomu-
nikacijske mreže potrebno je primijeniti materijale 
koji su atestirani za ugradnju u javnu telekomu-
nikacijsku mrežu te koristiti upute za pojedinu vrstu 
radova koje izdaje nadležna pravna osoba s javnim 
ovlastima.

(4) Trasa DTK je, u pravilu, planirana u pješačkim 
nogostupima ili zelenom pojasu, unutar koridora 
prometnica.

(5) Pri paralelnom vođenju i križanju distribucijske 
kabelske kanalizacije s ostalim instalacijama treba 
zadovoljiti međusobne minimalne udaljenosti.

(6) Telefonski priključci ugostiteljsko-turističke 
zone Marina lučica osigurat će se iz postojećih tele-
fonskih centrala ali i iz planirane nove telefonske 
centrale u zoni T1-C.

(7) Načelna lokacija telefonske centrale i trase 
DTK infrastrukture prikazana je na kartografskom 
prikazu 2b - ‘Prometna, ulična i komunalna infrastruk-
turna mreža – Pošta i telekomunikacije; Energetski 
sustav’.

(8) Područje obuhvata Plana dobro je pokrivena 
mobilnom telefonijom. Postojeća bazna stanica mo-
bilne telefonije nalazi se u zoni R2.

6. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih 
cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 55.
(1) Prostorom posebnih prirodnih karakteristika 

i ambijentalnih vrijednosti s ograničenjima u grad-
nji i regulativi, u kojima se može dopustiti gradnja 
uvažavajući posebne zaštitne mjere i uvjete uređenja 
prostora određene ovim Planom smatra se zaštićeno 
obalno područje mora (ZOP) koje se odnosi na cijeli 
obuhvat Plana i koje je označeno na kartografskom 
prikazu br. 3.a. “Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 
površina”.

(2) U ZOP-u se:

– potiče održavanje, prirodna obnova i sadnja 
šuma i autohtone vegetacij (napose u rekreacijskim 
zonama;

– okoliš štiti planiranom gradnjom i komunalnim 
opremanjem;

– osigurava slobodan pristup obali, prolaz uz 
obalu te javni interes u korištenju, osobito pomorskog 
dobra i svih površina nastalih nasipavanjem.

7. Postupanje s otpadom

Članak 56.
(1) Sa područja Općine Primošten (u koju spada i 

obuhvat Plana) otpad se sakuplja i odvozi na deponiju 
Šibenik na lokaciji Bikarac-Donje polje prema dogo-
voru s Gradom Šibenikom. 

Članak 57.
(1) Potrebno je izbjegavati nastajanje i smanjivati 

količine proizvedenog otpada (posebno izbjegavati 
mogućnosti zagađenja otpadnim tvarima kao što 
su ulja, masti, kiseline i sl., a eventualno zauljene 
otpadne vode odvoditi preko separatora).

Članak 58.
(1) Unutar granica obuhvata Plana, Općina 

Primošten mora utvrditi obvezu uspostavljanja 
postupka razvrstavanja, prikupljanja, odvoženja i 
mogućeg korištenja otpada, po jednoj od već provje-
renih tehnologija.

Članak 59.
(1) U zonama T1 na građevinskim česticama poje-

dinih hotela treba se predvidjeti prostor za privremeno 
odlaganje kućnog otpada na način da se ne nagrđuje 
okoliš. Ovaj prostor treba biti dostupan vozilima 
komunalnog poduzeća.
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(2) Uredno odlaganje komunalnog otpada omogućit 
će se uz javne sadržaje i prometne površine košarama 
za smeće i kontejnerima.

(3) Uporabni otpad, staklo, papir, plastika i 
metal, planira se prikupljati putem većih ili manjih 
mobilnih kontejnera ravnomjerno raspoređenih na 
površini ‘Ugostiteljsko-turističke zone Marina lučica’ 
s najvećom frekvencijom pješačkih kretanja (javne 
površine s rekreacijskim sadržajima, plaže i sl.).

(4) Komunalno-servisno dvorište za sve sadržaje 
ugostiteljsko-turističke zone potrebno je locirati u 
zonama T1-C.

8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na 
okoliš

Članak 60.
(1) Postojeće kvalitetno visoko zelenilo potrebno 

je zaštititi i zadržavati u što većoj mjeri, a pros-
tor ozelenjenog dijela pojedinačne zone odnosno 
građevinske čestice urediti kao vrt s autohtonim 
nasadom.

Članak 61.
(1) Na području obuhvata Plana potrebno je izbje-

gavati nastajanje i smanjivati količine proizvedenog 
otpada te organizirati sakupljanje, odvajanje i odla-
ganje svih iskoristivih otpadnih tvari kao i odvojeno 
sakupljanje eventualnog opasnog otpada.

 Komunalno-servisno dvorište za sve sadržaje 
ugostiteljsko-turističke zone potrebno je locirati u 
zonama T1-C.

Članak 62.
(1) Na području obuhvata Plana obavezna je 

izgradnja kanalizacije s uređajem za pročišćavanje, 
odnosno Plan utvrđuje obvezu cjelovitog mehaničkog 
i biološkog pročišćavanja otpadnih voda. U slučaju 
realizacije moguće je iste koristiti za navodnjavanje 
zelenih površina ugostiteljsko-turističke zone.

Članak 63.
(1) Na području obuhvata Plana nije dozvoljeno 

skladištenje eksplozivnih i zapaljivih tvari te se 
uvjetuje visoka razina opremljenosti komunalnom 
infrastrukturom s ostvarenjem zakonom propisane 
protupožarne zaštite, zaštite od eksplozija i eko 
akcidenata uključivo zaštitu od buke i zagađivanja 
zraka.

Članak 64.
(1) U skladu s Pravilnikom o najvišim razinama 

buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, najviše 
dopuštene razine za dan iznose 65dBA, a za noć 
50dBA.

Članak 65.
(1) Korisnik građevinske čestice obvezan je osigu-

rati zaštitu od požara važećim propisima te zatražiti 
suglasnost nadležne policijske uprave Ministarstva 
unutarnjih poslova na glavni projekt.

Članak 66.
(1) Pri izradi tehničke dokumentacije moraju se 

primijeniti odredbe koje se odnose na uvjete za zaštitu 
i spašavanje.

Članak 67.
Ova  odluka  stupa  na  snagu  danom   donošenja   

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

Klasa: 350-02/08-02/31
Ur.broj:   2182/02-01-10-41 
Primošten, 17. svibnja  2010. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko  Bolanča, v. r. 

____________________

27
Na temelju članka  2.,3.,4.,5., 6. i 7.  Zakona  o   

plaćama  u  lokalnoj i  područnoj (regionalnoj samou-
pravi  ( „Narodne  novine”, broj  28/10)   i  članka 
29. Statuta  Općine Primošten  (“Službeni vjesnik  
Šibensko-kninske županije”, broj 7/09), Općinsko 
vijeće Općine Primošten,  na    10.  sjednici,  od  17.  
svibnja  2010.  godine,  donosi

O D L U K U  
o osnovici i koefi cijentima za obračun  plaća   

načelnika Općine Primošten   i  njegovog  
zamjenika   kao i  naknada  za njihov rad  
kada  dužnost  obnašaju bez zasnivanja  

radnog  odnosa   

Članak 1.
Ovom  se  odlukom  uređuju plaće  načelnika 

Općine Primošten  i   zamjenika  načelnika  Općine  
Primošten  kao i naknade   za  njihov  rad   kada  
dužnost   obnašaju bez zasnivanja  radnog odnosa. 

Načelnik  Općine Primošten i njegov zamjenik  
slobodni su opredijeliti  se  o  načinu  obavljanja  
svoje  dužnosti. 

I. PLAĆE  NAČELNIKA OPĆINE PRIMOŠTEN 
I NJEGOVOG  ZAMJENIKA 
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Članak 2.
Plaća načelnika Općine Primošten i plaća njego-

vog zamjenika utvrđuju se  na način da se osnovica  za  
obračun plaće  množi sa pripadajućim koefi cijentom 
a uvećavaju se  za 0,5% za svaku    navršenu  godinu 
radnog staža ali  ukupno ne veću od  20%. 

Članak 3.
Osnovicu  za  obračun  plaće   načelnika  i njego-

vog  zamjenika   sukladno članku 2. ove  odluke  čini  
osnovica  za  obračun  plaće   državnih  službenika,  
prema  propisima  koji  uređuju    obveze  i  prava   
državnih   dužnosnika.

Članak 4.
Načelniku  Općine Primošten,  koji svoju  dužnost  

obavlja     profesionalno utvrđuje se kao:
- koefi cijent za  obračun  plaće načelnika   ……

………………………..........................… 2,50

Članak 5.
Zamjeniku načelnika  Općine Primošten,  koji 

svoju  dužnost  obavlja     profesionalno utvrđuje 
se kao:

- koeficijent za  obračun  plaće  zamjenika 
načelnika  ……………………....................... 2,00.

II. NAKNADE ZA RAD  NAČELNIKA OPĆINE 
PRIMOŠTEN  I  NJEGOVOG  ZAMJENIKA 

Članak 6. 
Naknade  za  rad   načelnika  Općine  Primošten 

i njegovog zamjenika kada  dužnost  obavljaju   
bez  zasnivanja  radnog  odnosa, utvrđuju se  na 
način da   umnožak koefi cijenta  za obračun  plaće   
odgovarajućeg  nositelja   dužnosti koji   ne  može biti  
veći od   50%    odgovarajućeg   nositelja  dužnosti   
koji  dužnosti  obavlja  profesionalno i  osnovice    za  
obračun   plaće. 

Sukladno utvrđenom   u stavku  1.  ovog  članka 
načelniku i njegovom  zamjeniku kada  dužnost  
obavljaju bez zasnivanja  radnog odnosa utvrđuju 
se kao:

- koeficijent za obračun naknade  za  rad  
načelnika ………………………...................…1,25 

- koefi cijent za obračun naknade  za  rad  zamje-
nika načelnika …………..............................….1,00

III. OGRANIČENJA VISINE PLAĆA I NA-
KNADA 

Članak 7.
Ako  bi  plaća  načelnika,   bez  uvećanja  za  

radni  staž,  dosegla  razinu    ograničenja   reguliranu  
člankom  2.  ove odluke ili  u  masi  plaća  zaposlenih 
sukladno  članku  14., 15. i 16.  Zakona  o  plaćama  
u  lokalnoj  i područnoj  ( regionalnoj )  samoupravi 

( “Narodne novine”, broj 28/10 )  na  prvoj  doseg-
nutoj  razini    ograničenja  osnovica    za  izračun  
plaće   se  zamrzava  do  visine  koja  množenjem    
s  pripadajućim   koefi cijentom    daje    eventualno  
dosegnuto  ograničenje.

Osnovica   za  izračun  plaće načelnika koja  
množenjem  sa   propisanim  koefi cijentom    daje  
izračun  plaće  do     dosegnutog ograničenja  iz   stavka   
1.  ovog  članka    primjenjuje  se  i  za  obračun  plaća 
i  naknada  propisanim  ovom  odlukom. 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Načelnik Općine Primošten  i  zamjenik  načelnika  

Općine  Primošten  imaju  pravo  na  dnevnice i  u   
svezi  tim sve   prateće  troškove  sukladno važećim  
propisima.

  
Članak 9.

 Sredstva  za   provedbu  ove  odluke     osigurava  
Proračun  Općine  Primošten a njihovu isplatu  obavlja  
Jedinstveni  upravni  odjela Služba  računovodstva 
temeljem rješenja Pravne   službe. 

Članak 10.
Stupanjem  na  snagu  ove  odluke   prestaje   

važiti   članak 3. stavka 1. točke 2.  Odluke o plaćama  
dužnosnika,  službenika  i  namještenika Općine  
Primošten (“Službeni vjesnik  Šibensko-kninske  
županije”, broj  7/09) kojom   se utvrđuje pripadajući    
koefi cijenti za  obračun  plaće  zamjenika  načelnika  
Općine  Primošten.

Članak 12.
Ova  odluka   stupa na snagu  danom  ob-

jave   u “Službenom  vjesniku  Šibensko-kninske  
županije”.  

Klasa:  121-01/10-01/10
Ur.broj:  2182/02-01-10-5
Primošten, 17.  svibnja  2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko  Bolanča, v. r. 

____________________

2. OPĆINSKI NAČELNIK

11
Na temelju  članka 53.  Zakona  o  lokalnoj  i  

područnoj( regionalnoj)  samoupravi («Narodne 
novine«,  broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 
i 36/09 )  i  članku  37.  Statuta  Općine Primošten   
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(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske  županije«,  broj 7/09 ) i Odluke  o  ustrojstvu Jedinstvenog  upravnog  
odjela («Službeni  vjesnik   Šibensko -kninske  županije« , broj 7/09 ), načelnik Općine  Primošten,  dana  7. 
lipnja  2010.  godine,  donosi

II. IZMJENE  I  DOPUNE   PRAVILNIKA  
o  unutarnjem  redu Jedinstvenog  upravnog  odjela  Općine Primošten

Članak 1.
 U   poglavlju   II.   UNUTARNJE  USTROJSTVO  članku   3.     Pravilnika    o  unutarnjem  redu  Jedin-

stvenog  upravnog  odjela   Općine  Primošten  (“Službeni   vjesnik  Šibensko-kninske   županije”,  broj 13/09  
i 1/10) pod  III. Služba  za  komunalne  poslove   mijenja se redni  broj  4. na način  da  sada  glasi: 

„ 4.  STRUČNI         1     Vodi  upravni  postupak i  donosi  rješenja o                      VŠS, VSS
   REFERENT                komunalnoj naknadi u granicama  dobivene                      sprema
ZA KOMUNALNE     ovlasti,  obavlja poslove    jednostavnog  upravnog          prometn.,
 POSLOVE                  nadzora i  surađuje u pripremi   propisa  za to                    tehn.  ili 
                                       područje,  obavlja poslove  iz  komunalne  djel.                 društvenog
                                        koji mu se povjere.  Surađuje u pripremi  akata                  smjera,
                                        vezanih  za  područje komunalne naknade,                         položen
                                  surađuje s Hrvatskom  vodoprivredom, Elektrom,              stručni
                                      Hrvatskim  cestama i obavlja druge poslove koji                ispit.
                                         se povjere.

Članak 2. 
Ova  odluka  stupa    na  snagu  danom   donošenja,    

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

Klasa:   022-04/09-02/4
Ur.broj:  2182/02-02-09-28/2
Primošten,  7. lipnja  2010.  

OPĆINA  PRIMOŠTEN   

OPĆINSKI NAČELNIK  
Stipe  Petrina, v. r.

____________________

12
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samupravi (“Narodne novine”, broj 86/08), u skladu s 
Planom Proračuna Općine Primošten za 2010. godinu 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
17/09), općinski načelnik Općine Primošten, donosi

IZMJENU PLANA
prijma u službu

I.
Točka IV. Plana Prijma u službi (“Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije”, broj 4/10) mijenja se i 
glasi: 

“U 2010. godi planira se prijam vježbenika 1 
(jednog)  vježbenika - volontera i to:

1 (jedan) vježbenik visoke stručne spreme 

društvenog smjera u Jedinstvenom upravnom 
odjelu”.

II.
Ovaj plan će se objaviti u “Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije”, a stupa na snagu danom 
donošenja.

Klasa:   112-01/09-02/01
Ur.broj:  2182/02-02-09-2
Primošten,  25. svibnja 2010.  

OPĆINA  PRIMOŠTEN   

OPĆINSKI NAČELNIK  
Stipe  Petrina, v. r.

____________________

XI.
OPĆINA RUŽIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

3
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokal-

noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 28/10) i članka 34. Statuta Općine Ružić 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
8/09), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 9. sjednici, 
od 17. svibnja 2010. godine, donosi
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O D L U K U
o plaćama općinskog načelnika i njegova 

zamjenika i njihovim naknadama ako 
dužnost obnašaju  bez zasnivanja radnog 

odnosa

Članak 1.
Ovom odlukom određuju se plaće općinskog 

načelnika i njegova zamjenika i njihove naknade ako 
dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.
Plaću općinskog načelnika i njegova zamjenika 

čini umnožak koefi cijenta i osnovice za obračun plaće, 
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog 
staža, ali najviše do 20%.

Osnovica za izračun plaća odnosno naknada, 
sukladno stavku 1. ovog članka, je osnovica za izračun 
plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima 
se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 3.
Dužnosnicima koji poslove obnašaju profesionalno 

utvrđuje se pripadajući koefi cijent za obračun plaće:

1. za općinskog načelnika .......................... 3,00
2. za zamjenika općinskog načelnika ........ 1,88.

Članak 4.
Dužnosnicima koji dužnost obnašaju bez zasniv-

anja radnog odnosa utvrđuje se pripadajući koefi cijent 
za obračun naknade:

1. za općinskog načelnika ......................... 1,50
2. za zamjenika općinskog načelnika ........ 0,94.

Članak 5.
Ako bi plaća općinskom načelniku, bez uvećanja 

za radni staž, dosegla razinu ograničenja iz članka 4. 
stavka 1. crte 5., ili u masi plaća zaposlenih, sukladno 
članku 14., 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 28/10), na prvoj dosegnutoj razini 
ograničenja osnovica za izračun plaće se zamrzava do 
visine koja množenjem s pripadajućim koefi cijentom 
daje dosegnuto ograničenje.

Osnovica za izračun plaće općinskom načelniku 
koja množenjem s pripadajućim koefi cijentom daje 
izračun plaće do dosegnutog ograničenja iz stavka 1. 
ovog članka, primjenjuje se i za izračun drugih plaća 
i naknada propisanih ovom odlukom.

Članak 6.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Od-

luka o plaćama dužnosnika, službenika i naknadama 
članovima Općinskog vijeća i radnih tijela („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09 i 14/09) 

u dijelu koji se odnosi na plaće i naknade općinskog 
načelnika i njegova zamjenika.

Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.

KLASA: 120-01/10-01/1
URBROJ: 2182-08/10-01
Gradac,17. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.

____________________ 
4
Na temelju članka 83. stavka 2. Pravilnika o 

proračunskom računovodstvu i računskom planu 
(“Narodne novine”, broj 27/05 i 127/07) i članka 34. 
Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije» br. 8/09), Općinsko vijeće Općine 
Ružić, na   9. sjednici, od 17. svibnja  2010 godine,  
donosi

O  D L  U  K  U
o raspodjeli rezultata iz 2009. godine 

 I.
Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 

922 -  višak/manjak prihoda na dan 31.12.2009. go-
dine su slijedeća:

92211  višak prihoda poslovanja                                
  942.734,90  kuna
92212  višak prihoda od nefi nancijske imovine          

  457.704,79  kuna.

II.
Višak prihoda poslovanja  u iznosu 100.000,00  

raspodjeljuje se za rashode  poslovanja  u 2010. go-
dini. Višak prihoda poslovanja u iznosu   842.734,90 
kuna kao i višak od nefi nancijske imovine u iznosu 
457.704,79, ukupno 1.300.439,69 kuna, raspodjeljuje 
se  za nabavu nefi nancijske imovine u 2010. godini.

III.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u  «Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije».

Klasa: 400-06/10-01/5
Ur.br.: 2182/08-10-02
Gradac, 17. svibnja 2010.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.

____________________ 

5
Na temelju članka 2. i 7. Odluke o obavljanju ko-

munalnih djelatnosti na temelju ugovora („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/05 i 
04/10), članka 15. Zakona o komunalnom gospo-
darstvu („Narodne novine“, broj 26/03 do 79/09) i 
članka 34. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, broj 08/09), Općinsko 
vijeće Općine Ružić, na 9. sjednici, od 17. svibnja 
2010. godine, donosi

O D L U K U 
o povjeravanju poslova održavanja 

nerazvrstanih cesta na području  
Općine Ružić na temelju ugovora

1. Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 
nerazvrstanih cesta na području Općine Ružić te-
meljem pisanog ugovora (jedinične cijene), u postupku 
prikupljanja ponuda pozivom od 29.03.2010. godine, 
na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka pri-
kupljanja ponuda, izabrana je ponuda ponuditelja

„CESTAR“ d.o.o. Split, Tršćanska 1.

2. Obavljanje predmetnih poslova daje se na rok 
do 31.12.2011. godine, prema jediničnim cijenama iz 
troškovnika izvedbe od 19. travnja 2010. godine, koji 
se prilaže ovoj Odluci, odnosno ugovoru iz točke 3. 
ove odluke i sastavni je dio istih.

3. Načelnik Općine Ružić i imenovani korisnik 
iz točke 1. ove odluke zaključit će odnosni ugovor 
kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

Obrazloženje se ne objavljuje.

Klasa:340-03/10-01/7
Ur.br.2182/08-10-08 
Gradac, 17. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.

____________________ 

6
Na temelju članka 2. i 7. Odluke o obavljanju ko-

munalnih djelatnosti na temelju ugovora („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/05 i 
04/10), članka 15. Zakona o komunalnom gospo-
darstvu („Narodne novine“, broj 26/03 do 79/09) i 
članka 34. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, broj 08/09), Općinsko 
vijeće Općine Ružić, na 9. sjednici, od 17. svibnja 
2010. godine, donosi

O D L U K U 
o  povjeravanju poslova prijevoza i iskopa 

na području Općine Ružić na temelju 
pisanog ugovora

1. Za obavljanje komunalnih djelatnosti izvođenja 
prijevoza i iskopa na području Općine Ružić temeljem 
pisanog ugovora , u postupku prikupljanja ponuda 
pozivom od 29.03.2010. godine, na prijedlog Povje-
renstva za provedbu postupka prikupljanja ponuda, 
izabrana je ponuda ponuditelja

Građevinska radnja „MK-ISKOP“ Kadina Glav-
ica, Popovići 4.

2. Obavljanje predmetnih poslova daje se na rok 
do 31. prosinca 2011. godine, prema jediničnim ci-
jenama iz troškovnika izvedbe od 19. travnja 2010. 
godine, koji se prilaže ovoj odluci, odnosno ugovoru 
iz točke 3. ove odluke i sastavni je dio istih.

3. Načelnik Općine Ružić i imenovani korisnik 
iz točke 1. ove odluke zaključit će odnosni ugovor 
kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

Obrazloženje se ne objavljuje.

Klasa:363-02/10-01/4
Ur.br.2182/08-10-08 
Gradac, 17. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.

____________________ 

7
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03, 82/0, 
178/04 i 38/09) i članka  34. Statuta Općine Ružić 
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
8/09), Općinsko vijeće Općine Ružić, na  9. sjednici, 
od   17. svibnja  2010. godine, donosi
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Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Progra-
ma gradnje objekata i uređaja  komunalne 
infrastrukture  na području Općine Ružić 

za 2009. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Općine Ružić za 2009. godinu.

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

Klasa: 363-01/10-01/ 3
Ur.br.: 2182/08-10-01
Gradac, 17. svibnja  2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.

____________________ 

8
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03, 82/04, 
178/04 i 38/09) i članka  34. Statuta Općine Ružić 
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
8/09), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 9.  sjednici, 
od 17. svibnja  2010. godine, donosi

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja   komunalne 

infrastrukture  na području Općine Ružić 
za 2009. godinu

                  
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Ružić za 2009. godinu.

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

Klasa: 363-01/10-01/ 4
Ur.br.: 2182/08-10-01
Gradac,  17. svibnja   2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.

____________________ 
9
Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu 

(«Narodne novine», broj 87/08, 36/09 i 46/09) i  

članka 34. Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”,  broj 8/09), Općinsko 
vijeće Općine Ružić, na 9. sjednici, od 17. svibnja  
2010. godine, donosi

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna 

Proračuna  Općine Ružić za 2009. godinu

1. Općinsko vijeće prihvaća Godišnji obračun 
Proračuna Općine Ružić za razdoblje siječanj – 
prosinac 2009.godine, koji je sastavni dio ovog 
zaključka.

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

Klasa: 400-05/10-01/ 2
Ur.br.: 2182/08-10-02
Gradac, 17. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.

____________________ 

10
Na temelju članka 34. Statuta Općine Ružić 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
8/09), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 9. sjednici, 
od  17. svibnja 2010. godine, donosi

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

fi nancijskoj reviziji 
Općine Ružić za 2009. godinu

1. Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o obavljenoj 
fi nancijskoj  reviziji  Općine Ružić za 2009. godinu 
koje je obavio Državni ured za reviziju, Područni ured 
Šibenik, od  15.04.2010. godine.

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

Klasa: 041-01/10-01/1
Ur.br.: 2182/08-10-06
Gradac,  17. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.

____________________ 
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11
Na temelju članka 46. Zakona o proračunu («Na-

rodne novine», broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine 
Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 
broj 8/09), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 9. sje-
dnici od 17. svibnja  2010.godine, donosi

 Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli 

sredstava Proračuna 
Općine Ružić za 2009. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o preraspodjeli sredstava 
Proračuna Općine Ružić za  2009. godine, koje je 
sastavni dio ovog zaključka.

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

Klasa: 400-06/09-01-4
Ur.br.: 2182/08-09-01 
Gradac, 17. svibnja  2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.

____________________ 

XII.
OPĆINA TISNO

OPĆINSKI NAČELNIK

1
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim teks-

tom utvrđena je tiskarska pogreška u Odluci  o ko-
munalnom doprinosu Općine Tisno koja je objavljena 
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, 
broj 7/10, od 1.lipnja 2010. godine,  te se daje

                        

 ISPRAVAK
Odluke o komunalnom doprinosu 

Općine Tisno 

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Tisno 
(«Službeni vjesnik Šibensko kninske županije», broj 
10/07), u članku 10. stavci 3. i 4. se brišu. 

Klasa: 363-06/10-8V/1-Ispr.
Ur. Broj: 2182/05-01/10-8V/1-Ispr.
Tisno, 9. lipnja 2010. 

OPĆINA TISNO

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Klarin v.r.

____________________ 

XIII.
OPĆINA TRIBUNJ

1. OPĆINSKO VIJEĆE

11
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu 

(“Narodne novine”, broj 87/09), članka 73. Zakona o 
fi nanciranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 
33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 
73/08) i članka 32. Statuta Općine Tribunj (“Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“,  broj 09/09), 
Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 8. jednici, od 3. 
ožujka 2010. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Tribunj  za 2009. godinu

Članak 1.
Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po 

računu prihoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja 
do 31. prosinca 2009. godine sadrži:

(AOP 492 PRRAS)  PLAN                     OSTVARENO    INDEX
PRIHODI u iznosu od                                   14.050.308,00        12.890.676,00    91,75%
(AOP 493 PRRAS)  
IZDACI u iznosu od                                      16.313.187,00   15.776.524,00                96,71%
(AOP 496, 497 PRRAS) 
VIŠAK PRIHODA PRENESENI                      2.262.878,00                   2.262.878.,00                               
(AOP 499 PRRAS)
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE 
U SLIJEDEĆEM  RAZDOBLJU:    622.970,00                             

 Ostvareni manjak prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2009.
godinu u iznosu od 622.970,00 kuna pokrivat će se iz Proračuna Općine Tribunj u slijedećoj 2010.godini.
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Članak 2.
Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i iz-

dataka Proračuna Općine Tribunj za 2009. godinu 
i Glavni fi nancijski izvještaj sastavni su dio ovog 
Prijedloga godišnjeg obračuna proračuna.

KLASA: 400-05/10-01/3
URBROJ: 2182/20-03-10-1
Tribunj, 3. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNICA
Dijana Grubelić, nastavnik, v. r. 

____________________ 

2. VIJEĆE ZA DAVANJE 
KONCESIJSKIH  ODOBRENJA

1
Na temelju članka  6. stavka 5. Uredbe o da-

vanju koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru 
(“Narodne novine”, broj 36/04), Vijeće za davanje 
koncesijskog odobrenja Općine Trubunj, na  sjednici 
od 16. travanja 2010. godine, donosi

POSLOVNIK
Vijeća za davanje koncesijskih 

odobrenja  Općine Tribunj 

I.  UVODNA ODREDBA

Članak1.
Ovim se poslovnikom uređuje postupak konsti-

tuiranja i način rada Vijeća za  davanje koncesijskih 
odobrenja  Općine Tribunj ( u daljnjem tekstu: Vijeće) 
i to:

1. postupak konstituiranja Vijeća,
2. sazivanje sjednica i utvrđivanje kvoruma,
3. način odlučivanja Vijeća,
4. način rada Vijeća,
5. izrada i potpisivanje akata Vijeća i
6. podnošenje izvješća nadležnim tijelima o radu 

Vijeća.

II. NAČIN KONSTITUIRANJA I RADA 
VIJEĆA

1. Postupak konstituiranja Vijeća

Članak 2.
Prvu (konstituirajuću) sjednicu Vijeća saziva i do 

konstituiranja Vijeća predsjedava joj načelnik Općine 
Tribunj.

Sjednica iz stavka 1. ovog članka saziva se u 
pravilu o roku od 8 dana od imenovanja Vijeća radi:

a) upoznavanja s odgovarajućom pravnom regu-

lativom i zadacima Vijeća,
b) izbora predsjednika Vijeća – konstituiranja 

Vijeća,
c) načelnog dogovora o radu Vijeća.
U smislu stavka 2. ovog članka predlaže se i 

utvrđuje dnevni red sjednice.

Članak 3.
Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika 

Vijeća – javnim glasovanjem.
 Kandidata za predsjednika može predložiti 

svaki član Vijeća, a predloženi član se smatra kandi-
datom za predsjednika Vijeća ako se suglasi s kandi-
daturom.

Članak 4.
O predloženim kandidatima za predsjednika 

Vijeća Vijeće se izjašnjava redoslijedom njihovog 
kandidiranja.

O izboru predsjednika Vijeća Vijeće odlučuje 
većinom glasova ukupnog broja svojih članova.

Nakon što neki od kandidata dobije potreban broj 
glasova iz stavka 2. ovog članka, smatra se izabranim 
za predsjednika Vijeća, a o eventualno preostalim 
kandidatima se ne glasuje.

Članak 5.
Izborom predsjednika Vijeća Vijeće se smatra 

konstituiranim.
Nakon izbora za predsjednika predsjednik Vijeća 

preuzima vođenje sjednice.

Članak 6.
Za slučaj da se Vijeće ne uspije konstituirati po 

pravilima iz članka 1. do 5. ovog Poslovnika, shod-
nom primjenom tih pravila sazvat će se nova sjed-
nica Vijeća, radi izbora predsjednika – konstituiranja 
Vijeća.

Ako se Vijeće ne uspije konstituirati ni na sjednici 
iz stavka 1. ovog članka, smatrat će se da se Vijeće 
ne može konstituirati, u kojem slučaju će načelnik 
Općine Tribunj o tome izvijestiti Općinsko Vijeće 
Općine Tribunj, radi donošenja odgovarajuće odluke 
(razrješenja pojedinih članova Vijeća ili Vijeće u 
cjelini, te izbora novih članova).

2. Sazivanje sjednice i utvrđivanje kvoruma

Članak 7.
Sjednice Vijeća saziva predsjednik Vijeća, u 

pravilu pisanim pozivima i najmanje pet dana prije 
održavanja sjednice, uz prijedlog dnevnog reda, te 
naznaku mjesta i vremena održavanja sjednice.

Članak 8.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika 

Vijeća, sjednicu može sazvati najstariji član Vijeća, u 
kojem slučaju on predsjedava sjednicom i potpisuje 
akte  Vijeća.
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Članak 9.
Smatra se da postoji kvorum za održavanje sjed-

nice ako sjednici prisustvuje preko polovine članova 
Vijeća, uključujući i predsjednika (najmanje tri).

3. Način odlučivanja Vijeća

Članak 10.
Vijeće odlučuje većinom od ukupnog broja gla-

sova nazočnih članova.
Od pravila iz stavka 1. ovog članka izuzima se 

postupak izbora predsjednika Vijeća, u smislu članka 
4. stavka 2. ovog Poslovnika.

Članak 11.
Članovi Vijeća odlučuju javnim glasovanjem, 

na način da se izjašnjavaju sa „ZA“, „PROTIV“ ili 
„SUZDRŽAN“.

4. Način rada Vijeća 

Članak 12.
Rasprave Vijeća internog su značaja. Članovi 

Vijeća ne smiju informirati javnost o sadržaju raspra-
va bez odobrenja Općinskog vijeća Općine Tribunj. 

Sva korespondencija i komunikacija koja je pov-
ezana s radom Vijeća internog je značaja. Vijeće će 
najmanje jednom godišnje izvijestit javnost o rezul-
tatima svog rada. 

5. Izrada i potpisivanje akata Vijeća

Članak 13.
Na temelju, odnosno u skladu s pisanim referatima 

odnosno nacrtima rješenja ili drugih upravnih i drugih 
akata, polazeći od rezultata rasprave i odlučivanja 
na sjednicama Vijeća, po završetku sjednice Vijeća 
Jedinstveni upravni odjel izrađuje akte i podnosi ih 
na potpis predsjedniku Vijeća.

Predsjednik Vijeća potpisuje akte iz stavka 1. 
ovog članka, ako zaključi da su izrađeni u skladu 
sa stavovima Vijeća, a u suprotnom ih vraća Jed-
instvenom upravnom odjelu radi preinake u smislu 
stavova Vijeća.

Članak 14.
Po potpisu akata u smislu članka 13. ovog 

Poslovnika Jedinstveni upravni odjel otprema akte i 
poduzima druge odgovarajuće mjere.

6. Vođenje zapisnika i dokumentacije Vijeća

Članak 15.
O sjednici Vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi odgovarajuća stručna osoba iz 

Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 16.
Zapisnik Vijeća treba sadržavati podatke o:

a) mjestu i vremenu održavanja sjednice, te pred-
sjedatelju i zapisničaru,

b) nazočnim članovima Vijeća i drugih osoba,
c) dnevnom redu,
d) raspravi i stavovima – zaključcima Vijeća o 

predmetima iz dnevnog reda,
e) potpis predsjednika Vijeća i zapisničara.

Zapisniku se prilažu i pisani referati odnosno 
nacrti akata iz članka 12. stavak 2., koji se odnose na 
predmete iz dnevnog reda.

Članak 17.
Jedinstveni upravni odjel osigurava vođenje i 

čuvanje odgovarajuće dokumentacije o radu Vijeća.

7. Podnošenje izvješća nadležnim tijelima o radu 
Vijeća

Članak 18.
O svom radu Vijeće podnosi izvješće Općinskom 

vijeću Općine Tribunj. 

Članak 19.
Općinsko vijeće Općine Tribunj može razriješiti 

dužnosti članove Vijeća.
Član Vijeća ima pravo podnijeti ostavku. O svojoj 

ostavci obavijestit će Općinsko vijeće Općine Tri-
bunj i ostale članove Vijeća, kao i o razlogu davanja 
ostavke.

8. Sprječavanje sukoba interesa

Članak 20.
Svaki član Vijeća ima obvezu na samom početku 

rada izvijestiti ostale članove o eventualnom sukobu 
interesa te potpisati izjavu o sprječavanju sukoba 
interesa, a koja se odnosi na problematiku koja je  
predmet rada Vijeća. 

III. ZAKLJUČNE ODREDBE
 

Članak 21.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, 

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

KLASA: 023-08/10-01/3
URBROJ: 2182/20-04-10-1
Tribunj, 16. travnja 2010.

VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKIH 
ODOBRENJA  OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNICA VIJEĆA
Sanja Kumanović, dipl.politolog, v. r.

____________________



Strana 72 - Broj 8   SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE   Četvrtak, 24. lipnja 2010.  

XIV.
OPĆINA UNEŠIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

26
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o ko-

munalnom gospodarstvu (¨Narodne novine¨, broj 
26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) 
i članka 34. Statuta Općine Unešić (¨Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije¨¸ broj 10/09), Općinsko 
vijeće Općine Unešić, na 5. sjednici, od 22.ožujka 
2010.godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom za područje Općine Unešić 

utvrđuje se:
a) područje zona u Općini Unešić,
b) jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u 

kunama po m3   građevine pojedine zone,
c) područje zona u općini, ovisno o pogodnosti 

položaja određenog područja i stupnju opremljenosti 
objektima i uređajima komunalne infrastrukture,

d) način i rokovi plaćanja komunalnog doprino-
sa,

e) opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim 
slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno 
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

f) izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za 
slučajeve potpunog ili djelomičnog oslobađanja od 
plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.
Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice 

na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

II. TEMELJNE ODREDBE

a) Područje zona u Općini Unešić

Članak 3.
U Općini Unešić ovisno o pogodnostima položaja 

određenog područja određuju se ukupno dvije zone:
1. Naselja koja imaju riješenu komunalnu in-

frastrukturu prvenstveno vode ( Unešić, Mirlović 
Zagora, Podumci, Ljubostinje, Koprno, Cera, Nevest, 
Planjane Gornje, Planjane Donje, Ostrogašica, Vinovo 
Donje),

2. Naselja koja nemaju riješenu komunalnu in-
frastrukturu ( Vinovo Gornje, Čvrljevo, Utore Gornje, 
Utore Donje, Visoka).

b) Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa

Članak 4.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 

određuje se po m3 (prostornom metru) građevine 
koja se gradi na određenoj građevinskoj čestici, a 
kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove 
građevine ili kad se postojeća građevina dograđuje ili 
nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na 
razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Članak 5.
Iznimno za otvorene bazene i otvorene građevine 

komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne 
površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost 
komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po 
m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti 
komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 
građevine u toj zoni.

c) Područje zona u općini ovisno o pogodnosti 
položaja određenog područja i stupnju opremljenosti 
objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

Članak 6.
Ovisno o pogodnostima položaja na području 

Općine Unešić i stupnju opremljenosti objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće 
zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa 
po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture 
iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3):

ZONA  NASELJA IZNOS KOMUNALN.                                        od toga po vrsti objekata i uređaja
  DOPRINOSA JAVNE  NERAZVRSTANE  JAVNA  GROBLJA
   POVRŠINE CESTE RASVJETA 

I navedeni u čl.3.toč
 1.odluke   10,00  3,00 3,00  2,00  -

II navedeni u čl.3.toč
 2.odluke   6,00   - 3,00  2,00   -
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d) Način i rokovi plaćanja komunalnog doprino-
sa

Članak 7.
Obveza plaćanja komunalnog doprinosa utvrđuje 

se rješenjem o komunalnom doprinosu koje donosi 
Jedinstveni upravni odjel Općine Unešić, u postupku 
pokrenutom po službenoj dužnosti ili na zahtjev 
stranke.

Članak 8.
Komunalni doprinos plaća se u korist proračuna 

Općine Unešić u roku od 8 dana od konačnosti rješenja 
o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinos uplaćuje se jednokratno, 
osim u slučajevima kad općinski načelnik temeljem 
pisanog zahtjeva podnositelja odredi drugačije, ali 
maksimalno u dvije rate. Prva rata u iznosu od 50% 
odmah i druga rata u preostalom iznosu  u roku od 
6 mjeseci uz davanje bankovnog jamstva da će se 
preostali iznos u potpunosti podmiriti.

Na nepravodobno uplaćene iznose komunalnog 
doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propi-
sanoj za nepravovremeno uplaćene javne prihode.

Članak 9.
e) Opći uvjeti i razlozi zbog koji se u pojedinim 

slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno 
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

Načelnik općine Unešić može odobriti potpuno 
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u 
sljedećim slučajevima:

- ako se gradi građevina čiju gradnju fi nancira ili 
sufi nancira Općina Unešić,

- ako je investitor trgovačko društvo i ustanova 
kojih je Općina Unešić osnivač ili suvlasnik, u slučaju 
gradnje građevina koje služe za obavljanje njihove 
djelatnosti,

- ako investitor gradi objekte za javnu kulturu i 
športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju, objekte 
socijalne zaštite i zdravstva, te objekte za vatrogasnu 
djelatnost,

 - ako se gradi građevina čija gradnja bino utječe 
na gospodarski razvoj i zapošljavanje ljudi u Općini 
Unešić.

Članak 10.
Načelnik općine Unešić može odobriti potpuno 

ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog 
doprinosa u slučajevima kad naiđe na određene el-
emente, odnosno da je investitor sudjelovao ili snosio 
troškove gradnje objekta i uređaja komunalne in-
frastrukture na način da mu se ti isti troškovi priznaju 
u iznos komunalnog doprinosa.

f) Izvori sredstava iz koji se u pojedinim 
slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno 
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

Članak 11.
Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za slučaj 

potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja 
komunalnog doprinosa osiguravaju se iz prihoda 
Proračuna Općine Unešić.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti 

Odluka o komunalnom doprinosu ( „Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, broj 4/99).

Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

¨Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije¨.

Klasa: 363-05/10-01/05
Ur.broj: 2182/07-10-01
Unešić, 22. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

PREDSJEDNIK
Ante Babić, v.r.

____________________

27
Na temelju članka 30. Zakona o fi nanciranju je-

dinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave 
(«Narodne novine», broj 117/93, 92/94, 33/00, 73/00, 
127/00, 59/01, 107/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 
i 73/08) i članka 34. Statuta Općine Unešić («Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 10/09), 
Općinsko vijeće Općine Unešić, na 5.  sjednici, od  
22. ožujka 2010. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U
o porezima Općine Unešić

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se odlukom uvode porezi Općine Unešić (u 

daljnjem tekstu Općina ), te propisuju stope, visina 
i drugi odgovarajući elementi za njihov obračun i 
plaćanje.

II. VRSTA POREZA

Članak 2.
Porezi Općine Unešić su:
1. prirez porezu na dohodak,
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2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na tvrtku i naziv i
5. porez na korištenje javne površine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 

5%.

Članak 4.
Obveznik prireza poreza na dohodak je fi zička 

osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, 
prema Zakonu o porezu na dohodak.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na 
dohodak.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.
Porez na potrošnju alkoholnih pića, piva i bezal-

koholnih pića plaća se po stopi od 3%.

Članak 6.
Porez na potrošnju alkoholnih pića, piva i bezal-

koholnih pića obveznik poreza obračunava i plaća u 
rokovima i na način propisan u Zakonu o porezu na 
dodanu vrijednost.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 7.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fi zičke 

osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze 
na području Općine Unešić. Kućom za odmor smatra 
se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koristi 
povremeno ili sezonski.

Članak 8.
Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 5 

kuna po jednom četvornom metru korisne površine 
kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u roku 
od 15 dana od dostave rješenja za razrez poreza na 
kuće za odmor.

4. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 9.
Porez na tvrtku ili naziv plaćaju godišnje pravne 

i fi zičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili 
poreza na dohodak koji slijedi:

- Pravne osobe s područja industrije, rudarstva i 
prometa                       1.000,00 kuna

- Pravna predstavništva inozemnih i domaćih tvrt-
ki, poslovnih banaka, lutrije,  kladionice, te vanjsko-

trgovinske pravne osobe                 1.500,00 kuna
- Pravne osobe s područja poljoprivrede, ribarstva, 

šumarstva                                          500,00 kuna
- Pravne osobe s područja građevinarstva                                                                    

                                  1.500,00 kuna
- Pravne osobe s područja trgovine, ugostiteljstva 

i turizma                                         1.500,00 kuna
- Druge pravne osobe                   800,00 kuna

Fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelat-
nosti:

- samostalni ugostitelji, trgovačke i zabavne 
radnje                                     800,00 kuna
- proizvodne , uslužne i druge djelatnosti                                                      

   500,00 kuna
 Pravne ili fi zičke osobe koje postanu obveznici 

plaćanja poreza na tvrtku ili naziv u drugoj polovini 
kalendarske godine, plaćaju za tu godinu 50% poreza 
iz stavka 1. ovog članka.

Članak 10.
Porez na tvrtku, odnosno naziv plaća se u roku od 

15 dana od dostave rješenja kojim je porez na tvrtku 
odnosno naziv utvrđen.

Članak 11.
Obveznik poreza na tvrtku odnosno naziv dužan 

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

5. Porez na korištenje javnih površina

Članak 12.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne 

i fi zičke osobe koje koriste javne površine. 
Pod javnim površinama smatraju se javne zelene 

površine, sajmovi, igrališta, javne prometne površine, 
te druge javne površine u vlasništvu Općine Unešić na 
kojima se nalaze montažni ili tvrdi ( zidani ) objekti 
a koji se mogu privremeno iznajmiti.

Članak 13.
Porez na korištenje javnih površina plaća se po 

stopi od 20%  od iznosa zakupnine za tu površinu.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 14.
Općina Unešić poslove utvrđivanja, evidentiranja, 

nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih por-
eza propisanih ovom odlukom, u cijelosti prenosi na 
Poreznu upravu.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 
1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% od 
ukupno naplaćenih prihoda.
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Članak 15.
Porezna uprava dužna je 15. u mjesecu, za pre-

thodni mjesec, Općini Unešić dostavljati izvješća o 
utvrđenim i naplaćenim porezima.

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 16.
S danom primjene ove odluke prestaje važiti 

Odluka o općinskim porezima,( «Narodne novine», 
broj 132/02 i «Službeni vjesnik šibensko – kninske 
županije», broj 14/02).

Članak 17.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana ob-

jave u «Narodnim novinama» i «Službenom vjesniku 
Šibensko-kninske županije».

Klasa: 410-01/10-01/05
Ur. br: 2182/07-10-01-1
Unešić,   22. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

PREDSJEDNIK
Ante Babić, v.r.

____________________

28
Na temelju članka 83. stavka 2. Pravilnika o 

proračunskom računovodstvu i računskom planu 
(«Narodne novine», broj  27/05 i 127/07) i članka 34. 
Statuta Općine Unešić («Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije»,broj 10/09), Općinsko vijeće 
Općine Unešić, na 5.  sjednici, od  22. ožujka 2010. 
godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U
o raspodjeli rezultata za 2009. godinu

   
I.

Stanja utvrđena na računima višak / manjak pri-
hoda na dan 31. prosinca 2009. godine su slijedeća:

- 92211 – Višak  prihoda poslovanja za 2009. god.                      
177.202,89 kn

- 92222 – Manjak prihoda od nefi n. imovine za 
2009. god.      1.836.027,46  kn

- 92222 – Manjak prihoda od nefi n. imovine iz 
ranijih god.     1.139.136,06  kn

II.
Višak prihoda poslovanja za 2009. godinu u iznosu 

od 177.202,89 kn raspoređuje se:
- za pokriće manjka prihoda od nefi nancijske im-

ovine iz ranijih godina u iznosu od 177.202,89 kn.

Preostali manjak prihoda od nefi nancijske imov-
ine u iznosu od 2.797.960,63 kn, ostaje za pokriće u 
narednom razdoblju.

 III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije».

Klasa: 400-01/10-01/05
Ur. br: 2182/07-10-01-1
Unešić,   22. ožujka 2010. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

PREDSJEDNIK
Ante Babić, v.r.

____________________

29
Na temelju članka 34. Statuta Općine Unešić 

(¨Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije¨, broj 
10/09), Općinsko vijeće Općine Unešić, na 5. sjednici, 
od 22. ožujka 2010. godine, donosi

PRAVILNIK
o uvjetima i kriterijima stipendiranja 

studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se pravilnikom utvrđuju uvjeti, postupak i 

kriteriji za dodjelu stipendija Općine Unešić te prava 
i obveze namijenjenih sredstava.

Članak 2.
Naziv stipendije: Stipendija Općine Unešić (u 

daljnjem tekstu: stipendija). Općina Unešić dodjeljuje 
stipendiju samo redovitim studentima.

Članak 3.
Sredstva za stipendiju osigurana su u Proračunu 

Općine Unešić. Iznos stipendije utvrđuje odlukom 
općinski načelnik.

Članak 4.
Iznos i broj stipendija kao i kategorije studenata za 

svaku akademsku godinu utvrđuje općinski načelnik 
Općine Unešić.

II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE

Članak 5.
Pravo sudjelovanja na natječaju, uz uvjet: prebivališta 

imaju redoviti studenti uz sljedeće uvjete:



Strana 76 - Broj 8   SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE   Četvrtak, 24. lipnja 2010.  

- uvjet državljanstva (državljani su Republike 
Hrvatske),

- uvjet prebivališta (studenti koji imaju 
prebivalište na području Općine Unešić najmanje pet 
godina prije podnošenja prijave uz uvjet da upisuju 
redovnu akademsku godinu),

- uvjet ocjene (samo za studente koji su u pre-
thodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena 
3,0),

- stipendije ne mogu ostvariti studenti  koji se 
obrazuju uz rad ili su korisnici nekih drugih oblika 
novčane potpore po osnovi školovanja 

- podmirene obveze studenata i svih članova 
kućanstva prema Općini Unešić s bilo koje osnove.

Članak 6.
Stipendija se dodjeljuje na temelju propisanog 

postupka i kriterija ovog Pravilnika. Stipendiju dod-
jeljuje općinski načelnik a stručne i administrativne 
poslove obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 
Unešić.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

Članak 7.
Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja kojeg 

raspisuje načelnik Općine Unešić te provodi postupak 
odabira kandidata za primanje stipendije i sklapa 
ugovor s odabranim kandidatima.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči u sjedištu 
Općine Unešić i dnevnom tisku.

Članak 8.
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj,
- vrijeme trajanja natječaja,
- naziv tijela kojemu se podnose zahtjevi i
- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,

Članak 9.
Prijavi za dobivanje stipendije potrebno je 

priložiti:
1. zamolbu,
2. presliku domovnice,
3. potvrdu o prebivalištu za sve članove obitelji ,
4. potvrde o primanjima članova obitelji,
5. potvrde o prosjeku ocjena iz prethodne aka-

demske godine i
6. potvrda o redovnom upisu u tekuću godinu 

školovanja.

IV. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA
 STIPENDIJA

Članak 10.
Na temelju odluke o dodjeli stipendija Općina 

Unešić zastupana po načelniku i stipendist sklapaju 
Ugovor o korištenju stipendije.

 Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:
- ime odnosno naziv ugovornih stranaka,
- naznaku stipendije koja se dodjeljuje i naznaku 

visokog učilišta čiji je stipendist student,
- iznos stipendije,
- vrijeme i način vračanja stipendije u slučaju 

neispunjenja obveza po sklopljenom ugovoru,
- i eventualni otkaz ili odustanak od stipendije.

Članak 11.
Korisnik stipendije ostvaruje pravo na nastavak 

stipendije:
- predajom potvrde o upisu u narednu godinu 

studija do 31. listopada, odnosno uvjetno upisani 
student – predajom potvrde o položenom uvjetu i to 
najkasnije do 28. veljače iduće godine,

Potvrda iz stavka 1. ovog članka predaje se osobno 
na protokol ili poštom preporučeno na adresu sjedišta 
Općine Unešić a prilaže se u dokumentaciji Službe 
računovodstva Jedinstvenog upravnog odjela. 

Korisniku stipendije zbog nepoštivanja rokova iz 
stavka 1. ovog članka ukida se pravo na stipendiju.

Članak 12.
Stipendija se gubi ako korisnik stipendije izgubi 

godinu, prekine obrazovanje, ne upiše narednu godinu, 
ne završi školovanje u ugovorenom roku ili svojom 
krivnjom ne poštuje odredbe sklopljenog ugovora u 
jednakom vremenu u kojem je primao stipendiju.

Članak 13.
Stipendija se isplaćuje korisnicima na kraju mjese-

ca za taj mjesec i to preko tekućeg računa odabrane 
banke stipendista.

Članak 14.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko – 
kninske županije“.

Klasa: 604-02/10-01/05
Ur. broj: 2182/07-10-01
Unešić, 22.ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

PREDSJEDNIK
Ante Babić, v.r.

____________________

30
Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 
– pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09 i 79/09),  
članka 34. Statuta Općine Unešić («Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije», broj 10/09) i članka 
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16. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju ugovora («Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije», broj 02/10), u postupku temeljem 
provedenog javnog natječaja za prikupljanje ponuda 
za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova ko-
munalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta 
na području Općine Unešić na temelju ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova, Općinsko vijeće 
Općine Unešić, na 05. sjednici, od 22.  ožujka 2010. 
godine, d o n o s i

R J E Š E NJ E
o povjeravanju obavljanja komunalne

djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta 
na temelju ugovora

o povjeravanju komunalnih poslova

1. «DVA MARKA» d.o.o, ŠIBENIK, Karlovačka 
39., ŠIBENIK , povjerava se obavljanje komunalnih 
poslova komunalne djelatnosti održavanja neraz-
vrstanih cesta na području Općine Unešić na temelju 
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

2. Komunalni poslovi se povjeravaju na rok od 
četiri godine.

3. Cijena za obavljene komunalne poslove 
utvrđena je jediničnim cijenama iz Godišnjeg 
troškovnika održavanja nerazvrstanih cesta, kojeg je 
DVA MARKA  D.O.O.  ŠIBENIK dostavilo u prijavi 
na natječaj (spis oznake Klasa: 360-01/09-01/01, Ur. 
br: 2182/07-09-01/01, od 22. travnja 2009. godine).

4. DVA MARKA D.O.O., obvezno je komunalne 
poslove obavljati po pravilima struke, a za slučaj 
prestanka njihovog obavljanja, dužno je Općini 
Unešić platiti ugovornu kaznu u iznosu od 10.000,00 
kuna.

5. Sukladno ovom rješenju, Općina Unešić, zastu-
pana po načelniku Općine sklopit će s DVA MARKA 
D.O..O. ŠIBENIK ugovor o povjeravanju komunalnih 
poslova.

Obrazloženje se ne objavljuje.

Klasa: UPI-360-01/10-01/05
Ur. br: 2182/07-10-01/01
Unešić,   22. ožujka 2010. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

PREDSJEDNIK
Ante Babić, v.r.

____________________

31
 Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu 

(«Narodne novine», broj  87/08) i članka 34. Statuta 

Općine Unešić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije»,broj 10/09 ), Općinsko vijeće Općine 
Unešić, na 5.  sjednici, od 22. ožujka 2010. godine, 
d o n o s i

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna 

Proračuna Općine Unešić za razdoblje
od 01. siječanja do 31. prosinca 2009. godinu

1. Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Općine 
Unešić za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2009. godine.

2. Godišnji obračun Proračuna Općine Unešić čini 
sastavni dio ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak će se objaviti u «Službenom 
vjesniku Šibensko – kninske županije»

Klasa: 400-05/10-01/05
Ur. Br: 2182/07-10-01
Unešić,  22. ožujka  2010. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

PREDSJEDNIK
Ante Babić, v.r.

____________________

32
Na temelju članka 34. Statuta Općine Unešić 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 
10/09 ), Općinsko vijeće Općine Unešić, na 5.  sjed-
nici, od 22. ožujka 2010. godine, d o n o s i

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sred-

stava Tekuće rezerve  za razdoblje listopad 
-  prosinac 2009. godine

1. Prihvaća se Izvješća o korištenju sredstava 
Tekuće rezerve Proračuna Općine Unešić  za razdoblje 
listopad -  prosinac 2009. godine.

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

Klasa: 402-08/10-01/05
Ur. Br: 2182/07-10-01
Unešić,  22. ožujka  2010. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

PREDSJEDNIK
Ante Babić, v.r.

____________________
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XV.
TURISTIČKA ZAJEDNICA 

GRADA VODICA

1
Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim 

zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Naro-
dne novine“, broj 152/08), Skupština Turističke 
zajednice Grada Vodica, uz prethodnu suglasnost 
ministra turizma, na sjednici održanoj 17. lipnja 2010. 
godine,  donosi 

S T A T U T
Turističke zajednice Grada Vodica

(pročišćeni tekst) 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Turistička zajednica Grada Vodica ( u daljnjem 

tekstu Zajednica) je pravna osoba, čije su članice 
pravne i fi zičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva 
i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanim 
djelatnostima na području Grada Vodica.

Članak 2.
Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na 

snagu ovoga Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe 
danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Mini-
starstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđene 
su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju 
hrvatskog turizma ( u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim 
Statutom.

Članak 3.
Turistička zajednica Grada Vodica pravni je sli-

jednik Turističke zajednice Grada Vodica  upisane u 
Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma, 
list broj 5, stranica A, upisni broj 5 (klasa: 334-03/94-
03/08, urbroj: 529-02/94-0002), od  09. kolovoza 
1994. godine.

 
Članak 4.

Naziv Zajednice je : Turistička zajednica Grada 
Vodica.

Skraćeni naziv Zajednice je : Zajednica Vodice
Sjedište Zajednice je u Vodicama.

Članak 5.
Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom 

i sjedištem “Turistička zajednica Grada Vodica, 
promjera 30 mm.

Žig Zajednice je četvrtastog oblika, sadrži sjedište 
Zajednice grada, te prostor za upisivanje evidenci-
jskog broja i datuma primitka  pisama.

Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajed-
nice.

Članak 6.
Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova 

se prava utvrđuju prema visini udjela članova u 
prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni 
razvoj turizma.

Članak 7.
Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stučnih 

i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajed-
nice (u daljnjem tekstu Turistički ured ).

Članak 8.
Poštujući načelo racionalnosti za područja 

turističkih mjesta Zajednica osniva podružnice ( u 
daljnjem tekstu Turističko društvo ).

Turističko društvo je ustrojena jedinica Zajednice, 
koja obavlja dio djelatnosti Zajednice u skladu sa 
Zakonom i ovim Statutom.

Članak 9.
Rad Zajednice je javan. Javnost rada osigurava se 

i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 10.
(1) Djelovanje turističkih zajednica temelji se na 

načelu opće korisnosti.
(2) Turistička zajednica ne smije obavljati gospo-

darske djelatnosti, osim ako je  Zakonom drugačije 
propisano. 

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Zajednica 
može: 

1. upravljati javnom turističkom infrastrukturom 
danom na upravljanje od strane jedinice lokalne  
samouprave, 

2. organizirati manifestacije i priredbe,
3. objavljivati komercijalne oglase na svojim 

promotivnim materijalima,
4. prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, 

osim vlastitog promotivnog materijala, 
5. posredovati u rezervaciji privatnog smještaja 

ako u turističkom mjestu za koje je osnovana Zajed-
nica ne postoji registrirana turistička agencija,

6. obavljati druge poslove i zadaće od javnog inte-
resa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu 
u suprotnosti sa  Zakonom i drugim propisima.

(4) Turistička zajednica ne smije imati ulog u 
temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 11.
Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, 

promocija turističkog proizvoda područja Zajed-
nice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, 
društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi 
i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata 
turističkog proizvoda područja Zajednice a osobito 
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zaštite okoliša, (1) Zajednica ima osobito slijedeće 
zadaće:

1. promoviranje turističke destinacije na razini  
grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,

2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom 
danom na upravljanje od strane  grada,

3. sudjelovanje u defi niranju ciljeva i politike 
razvoja turizma na nivou  grada,

4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efi kasnu 
koordinaciju javnog i privatnog sektora,

5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje 
ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,

6. izrada strateških i razvojnih planova turizma 
na nivou  grada,

7. poticanje i sudjelovanje u uređenju  grada u cilju 
unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje 
komunalne infrastrukture,

8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, pri-
kupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, 
smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, 
sportskim i drugim manifestacijama) radnom vre-
menu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina 
i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i pu-
tovanje turista,

9. izdavanje turističkih promotivnih materijala
10. obavljanje informativnih poslova u svezi s 

turističkom ponudom,
11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, 

umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje 
pridonose obogaćivanju turističke ponude,

12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji 
su neposredno ili posredno uključeni u turistički 
promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja 
i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja 
turističke ponude,

13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija 
u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja 
turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te 
prirodne i kulturne baštine, 

14. poticanje, unapređivanje i promicanje 
specifi čnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje  
grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta 
za njihovo gospodarsko korištenje,

15. vođenje jedinstvenog popisa turista za 
područje  grada, poglavito radi kontrole naplate 
boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada 
podataka o turističkom prometu na području  grada,

17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i 
odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim 
inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, 
naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom 
i odjavom turista.

18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obra-
zovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i 
unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti pros-
tora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i 
učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih 

zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
19. organizacija provođenje i nadzor svih rad-

nji promocije turističkog proizvoda  grada sukladno 
smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem pro-
gramu rada i fi nancijskom planu Zajednice ,

20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga infor-
macijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i 
statističke obrade, 

21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim 
Zakonom ili drugim propisom

(2) Zajednica  sudjeluje u provedbi programa i 
akcijama Turističke zajednice županije Šibensko-
kninske od zajedničkog interesa za sve subjekte u 
turizmu s područja županije.

(3) Zajednica  može na temelju posebne odluke 
Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti 
član međunarodnih turističkih organizacija.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, 
OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 12.
Zajednica ima obvezatne i počasne članove.
Osim članova iz stavka 1. ovog članka Zajednica 

može imati i dragovoljne članove.

1. Obvezatni članovi

Članak 13.
Obvezatni članovi Zajednice su sve domaće  

pravne i fi zičke osobe koje na području Zajednice 
imaju svoje sjedište ili podružnice, pogon, fi lijalu i sl. 
(u daljnjem tekstu poslovna jedinica), a koje ostvaruju 
prihod obavljanjem ugostiteljskih i turističkih, te s 
turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i 
na podružnice, predstavništva i sl. stranih fi zičkih 
i pravnih osoba, koje imaju sjedište u turističkom 
mjestu.

Pravne i fi zičke osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka 
postaju obvezatni članovi Zajednice danom osnivanja 
Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti 
pravne i fi zičke osobe na području Zajednice.

Članak 14.
Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne 

utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezon-
sko obavljanje djelatnosti.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje:
prestankom pravne ili smrću fizičke osobe te 

djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne spo-
sobnosti fi zičke osobe, prestankom poslovne jedinice, 
promjenom sjedišta, prestankom ostvarivanja prihoda 
pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga 
ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih 
djelatnosti.

2. Počasni članovi
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Članak 15.
Počasnim članovima Zajednice mogu biti im-

enovane domaće i strane fizičke osobe posebno 
zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području 
Zajednice.

Odluku o imenovanju počasnog člana Zajednice 
donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog 
vijeća.

Počasni članovi Zajednice, ne mogu birati niti biti 
birani u tijela Zajednice.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica 
Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira 
Zajednica, bez prava odlučivanja.

3. Dragovoljni članovi

Članak 16.
Kao dragovoljni članovi u Zajednicu mogu se 

učlaniti na njihov zahtjev domaće i strane pravne i 
fi zičke osobe koje nisu obvezatni članovi Zajednice 
sukladno članku 13. ovog Statuta.

Pravne i fi zičke osobe iz stavka 1. ovog članka 
postaju članovi Zajednice danom donošenja odluke 
Skupštine Zajednice.

Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istu-
panjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci 
ili isključenjem.

Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz 
Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovog Statuta, 
odluka i drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim 
radom nanosi štetu Zajednici.

Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi  
Skupština Zajednice.

4. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajed-
nice

Članak 17.
Članovi Zajednice ( obvezatni i dragovoljni ) imaju 

prava, obveze i odgovornosti :
1.   birati i biti birani u tijela Zajednice. 
2.  upravljati poslovima Zajednice i sudjelovati u 

radu Zajednice,
3.  davati inicijative koje imaju cilj jačanje i pro-

micanje turizma na području Zajednice,
4.  davati prijedloge i primjedbe na rad tijela 

Zajednice,
5.  predlagati  razmatranje pitanja iz djelokruga 

radi zauzimanja stavova i davati prijedloge za njihovo  
rješavanje,

6.  usmjeravati i usklađivati svoje međusobne 
odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva  
Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

7.  predlagati sudjelovanje Zajednice u raznim 
akcijama u cilju očuvanja turističkog prostora, 
unapređivanju turističkog okružja i zaštite čovjekova 
okoliša na području Zajednice,

8.  predlagati pomaganje razvoja turizma i u 

mjestima na području Zajednice koja nisu turistički 
razvijena

9.  razmjenjivati u Zajednici informacije i obavljati 
konzultacije 

10. putem Zajednice ostvarivati suradnju s 
nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na 
pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih 
problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u 
djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelat-
nostima neposredno povezanih djelatnosti,

11. davati inicijative za donošenje mjera propisa 
iz područja turizma,

12. koristiti stručnu pomoć Zajednice u pitanjima 
iz djelokruga Zajednice,

13. predlagati izmjene i dopune Statuta i drugih 
općih akata,

14. biti obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela 
i o materijalno - fi nancijskom poslovanju,

15. sudjelovati u radu Zajednice i manifestacijama 
koje ona organizira, 

16. provoditi odluke i zaključke što ih donesu 
tijela Zajednice, 

17. zastupati dogovorene stavove Zajednice u 
turističkoj zajednici Županije,

18. razvijati međusobnu odgovornost za provođenje 
zadataka Zajednice,

19. davati podatke i izvješća potrebna za izvršavanje 
zadaća Zajednice,

20. pridržavati se odredbi Statuta, odluka, 
zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.

Počasni članovi Zajednice imaju osobita prava iz 
stavka 1. alineja 3,4,7,8,9,11,12,14,15. ovog članka.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 18.
Tijela zajednice su:
1. Skupština
2. Turističko vijeće
3. Nadzorni odbor
4. Predsjednik zajednice.

Članak 19.
(1)  Skupština Zajednice je najviše tijelo upravl-

janja u Zajednici.
(2) Skupštinu čine predstavnici članova, tako da 

svaki predstavnik u skupštini predstavlja određeni 
broj članova. 

(3) Broj predstavnika članova skupštine iz stavka 
2. ovoga članka utvrđuje se statutom Zajednice 
razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu 
Zajednice, ali jedan član može imati maksimalno 40% 
predstavnika u skupštini.

(4) Kao udio u prihodu Zajednice iz stavka 3. 
ovoga članka, računaju se članarina i 25% boravišne 
pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici u godini 
koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za 
skupštinu Zajednice.
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(5) Ako tijekom mandata dođe do promjene ud-
jela u prihodima za više od 10%, broj predstavnika 
članova skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 
3. ovoga članka.

(6) Promjenu iz stavka 5. ovoga članka utvrđuje 
skupština istodobno s donošenjem godišnjega fi nan-
cijskog izvješća. 

(7)  Članovi Zajednice ne mogu putem punomoći 
ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu 
skupštine.

 Članove Skupštine čine: 
- članovi Zajednice koji sudjeluju od 3-5% u 

ukupnom prihodu Zajednice imaju svaki po jednog 
predstavnika u Skupštini Zajednice

- članovi Zajednice koji sudjeluju od 5-10% 
u ukupnom prihodu Zajednice imaju svaki po dva 
predstavnika u Skupštini Zajednice

- članovi Zajednice koji sudjeluju od 10-20% u 
ukupnom prihodu Zajednice imaju svaki po tri pred-
stavnika u Skupštini Zajednice

- članovi Zajednice koji sudjeluju od 20-30% 
u ukupnom prihodu Zajednice imaju svaki po četiri 
predstavnika u Skupštini Zajednice

- članovi Zajednice koji sudjeluju od 30-40% 
u ukupnom prihodu Zajednice imaju svaki po pet 
predstavnika u Skupštini Zajednice

- članovi Zajednice koji sudjeluju s više od 40% 
u ukupnom prihodu Zajednice imaju svaki po sedam 
predstavnika u Skupštini Zajednice

- članovi Zajednice koji pojedinačno u ukupnom 
prihodu Zajednice sudjeluju ispod 3% grupiraju se 
u skupine prema udjelu, od kojih svaka ima pravo 
na broj predstavnika koji odgovara udjelu pojedine 
skupine u prihodu Zajednice i to: 

- građani koji pružaju ugostiteljske usluge u 
domaćinstvu 

- pravne osobe koje obavljaju hotelsku djelatnost 
- mali hoteli 

- fi zičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost 
restorana i barova  

- fi zičke i pravne osobe koje obavljaju s turiz-
mom neposredno povezanu djelatnost. 

Članak 20.
Skupština Zajednice:
1.   donosi Statut Zajednice,
2.   donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice
3.   donosi odluku o osnivanju i ustroju, pra-

vima i dužnostima, te načinu poslovanja Turističkog 
društva

4.   odlučuje o izboru i razrješenju članova 
Turističkog vijeća i Nadzornog odbora,koje prema 
odredbama   Zakona bira skupština,

5.   donosi godišnji program rada i godišnji fi nan-
cijski plan Zajednice i Turističkog društva

6.   donosi  godišnje fi nancijsko izvješće Zajednice 
i Turističkog društva

7.   donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog 

ureda,
8.   donosi odluku o izvješćima koja podnosi 

Turističko vijeće i Nadzorni odbor
9.   imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog 

vijeća počasne članove Zajednice
10. odlučuje o zahtjevu za dragovoljno članstvo 

fi zičkih i pravnih osoba koje nisu članovi Zajednice  
11. utvrđuje visinu članarine za dragovoljne 

članove Zajednice
12. bira predstavnike Zajednice u Skupštinu 

Turističke zajednice Županije
13. daje nadležnim tijelima inicijativu za donošenje 

zakona i drugih propisa
14. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je 

to predviđeno propisima i ovim Statutom.
      

Članak 21.
Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri 

godine.
Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat 

i prije isteka vremena na koje je izabran:
- opozivom od strane člana Zajednice čiji  je 

predstavnik,
- prestankom rada kod člana Zajednice, čiji je 

predstavnik,
- na osobni zahtjev.
Skupština Zajednice može predložiti članu Zajed-

nice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost 
ne obavlja u skladu sa  zadaćama  Zajednice ili je 
uopće ne obavlja.

Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do 
isteka vremena na koji je bio izabran član Skupštine 
kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen 
u stavku 2. ovog članka.

Članak 22.
Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko 

vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata 
Skupštine Zajednice.

Članak 23.
Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.
Redovna sjednica održava se najmanje dva puta 

godišnje.
Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:
- izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog 

odbora ako se njihov broj smanji za više od 1/4,
- na zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog 

vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine, direktora 
Turističkog ureda.

Podnosilac zahtjeva za sazivanje izvanredne 
sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine 
Zajednice.

Članak 24.
Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je 

na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja 
članova Skupštine Zajednice.
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Skupština zajednice donosi odluke većinom gla-
sova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino 
pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Za-
jednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice 
Skupštine uređuju se Poslovnikom.

2. Turističko vijeće

Članak 25.
Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Za-

jednice.
Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajed-

nice.

Članak 26.
Turističko vijeće Zajednice,
1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajed-

nice,
2. predlaže Skupštini  godišnji program rada  i 

fi nancijski plan Zajednice i podružnica, te godišnje 
fi nancijsko izvješće

3. podnosi Skupštini  izvješće o svom radu naj-
manje jednom godišnje,

4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu 
i ovom Statutu, te sukladno programu rada i fi nan-
cijskom planu,

5. donosi opće akte za stručnu službu Zajednice
6. imenuje direktora turističkog ureda i voditelje 

podružnica na temelju javnog natječaja, te razrješava 
direktora turističkog ureda i voditelje podružnica,

7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice 
i raspolaganje fi nancijskim sredstvima Zajednice,

8. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju 
spriječenosti direktora,

9. donosi poslovnik o svom radu
10. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima 

o kojima odlučuje Skupština Zajednice
11.odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, 

adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s 
fi nancijskim planom,

12. predlaže statut,
13. zahtjeva i razmatra izvješće direktora o nje-

govu radu i radu turističkog ureda, te obvezno donosi 
odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog 
izvješća,

14.potiče suradnju s drugim turističkim zajed-
nicama i drugim pravnim i fi zičkim osobama koje 
su neposredno ili posredno uključene u turistički 
promet,

15. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i 
statutom Zajednice.

Članak 27.
Turističko vijeće ima predsjednika i osam 

članova.
Osam  članova Turističkog vijeća bira Skupština 

Zajednice, vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti 
u turizmu.

Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog 
vijeća.

Članak 28.
Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri 

godine.
Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i 

prije isteka vremena na koje je izabran:
- razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,
- na osobni zahtjev.
Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne 

obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim 
Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i 
Turističkog vijeća.

Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je man-
dat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno 
tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme 
do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 29.
Turističko vijeće radi na sjednicama.
Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici 

Turističkog vijeća.
U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti 

predsjednika, sjednici  Turističkog vijeća  predsje-
dava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik 
Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku  
Zajednice.

Članak 30.
Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati 

ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova 
Vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisut-
nih članova.

Članak 31.
Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim 

glasovanjem.
Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom 

pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.
Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog 

vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice 
Turističkog vijeća određuje se Poslovnikom.

3. Nadzorni odbor

Članak 32.
Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice. Na-

dzorni odbor ima 3 člana, a   čine ga:
- dva  člana koje bira Skupština Zajednice 
- jedan član kojeg delegira Turističko vijeće 

Turističke zajednice županije Šibensko-kninske 
Član Nadzornog odbora ne može biti članom 

drugih tijela  Zajednice.
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Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira 
predsjednika i njegovog zamjenika.

Članak 33.
(1) Nadzorni odbor nadzire:
1. vođenje poslova Zajednice,
2. materijalno i fi nancijsko poslovanje i raspola-

ganje sredstvima Zajednice i Turističkog društva,
3. izvršenje i provedbu programa rada i fi nan-

cijskog plana Zajednice.

(2) O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor Za-
jednice podnosi pisano izvješće Turističkom vijeću i 
Skupštini, te Turističkom vijeću Turističke zajednice 
županije Šibensko-kninske.

(3) U izvješću iz stavka 2. ovog članka Nadzorni 
odbor dužan je posebno navesti: djeluje li Zajednica 
u skladu sa Zakonima i aktima Zajednice te odlukama 
Skupštine i Turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga 
fi nancijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u 
poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno 
stanje, ocjenu o poslovanju i vođenju poslova, da li se 
program rada i fi nancijski plan izvršavaju i provode 
i u kojoj mjeri, te mišljenje i savjete o mogućnosti 
poboljšanja njihove provedbe.

(4) Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 1. 
ovog članka najmanje dva puta godišnje.

Članak 34.
Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi 

njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsut-
nosti zamjenik predsjednika.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako 
sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke 
donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog 
odbora i druga pitanja vezana za održavanje sjednice 
Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom.

Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi Nad-
zorni odbor.

Članak 35.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri  

godine.
Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i 

prije isteka vremena na koji je izabran:
- opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, 

odnosno imenovalo,
- na osobni zahtjev.
Član Nadzornog odbora može se opozvati ako 

svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u 
skladu sa Statutom i aktima tijela  Zajednice.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je man-
dat prestao na temelju prethodnog stavka nadležno 
tijelo bira novog  člana na vrijeme do isteka mandata 
na koji je izabran prethodnik.

4. Predsjednik Zajednice

Članak 36.
Zajednica ima  predsjednika Zajednice.
Dužnost predsjednika Zajednice  obnaša 

gradonačelnik.
Predsjednik Zajednice je i predsjednik Skupštine 

i predsjednik Turističkog vijeća.
U trenutku razrješenja gradonačelnika sukladno 

propisu kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave 
prestaje njegova dužnost predsjednika Zajednice, a 
dužnost predsjednika obnaša povjerenik sukladno 
propisu koji regulira izbore gradonačelnika.

Članak 37.
Predsjednik Zajednice:
1. predstavlja Zajednicu,
2. saziva i predsjedava Skupštini Zajednice,
3. saziva i predsjeda Turističkom vijeću,
4. organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti  

Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i 
programom rada Zajednice,

5. brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju 
zadaća Zajednice,

6. pokreće i brine se o suradnji Zajednice s 
drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa 
zajedničkim interesom,

7. brine se o pripremi sjednice Skupštine Zajednice 
i Turističkog vijeća,

8. potpisuje odluke i druge akte koje donosi 
Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

9. obavlja i druge poslove utvrđene aktima 
Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 38.
U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti 

predsjednika Zajednice  sjednici Skupštine zajed-
nice  predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi 
predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara 
predsjedniku Zajednice.

5. Radna tijela

Članak 39.
Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osno-

vati stalna ili privremena radna ili savjetodavna tijela ( 
radne skupine, savjet, komisiju i sl. ) radi razmatranja 
određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o 
značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom 
o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju 
sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad 
toga tijela.

V. PREDSTAVLJANJE  I  ZASTUPANJE  
ZAJEDNICE

Članak 40.
Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a 

zastupa direktor Turističkog ureda.
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Direktor Turističkog ureda može dati pisanu  
punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zapos-
lena u  Zajednici za davanje ove punomoći potrebna 
je suglasnost Turističkog vijeća.

Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se suklad-
no odredbama Zakona kojim se uređuju obvezni 
odnosi.

VI. TURISTIČKO  DRUŠTVO

Članak 41.
Za područje jednog ili više turističkih mjesta sa 

područja Zajednice, Skupština Zajednice osniva 
Turističko društvo.

Članak 42.
Turističko društvo kao ustrojstvena jedinica Za-

jednice može obavljati slijedeće djelatnosti Zajednice, 
a osobito:

1. vođenje popisa turista za područje turističkog 
mjesta odnosno Turističkog društva,

2. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obra-
da  podataka o turističkom prometu za područje 
turističkog mjesta odnosno Turističkog društva,

3. provodi politiku razvoja turizma i njegove 
promidžbe za područje Turističkog društva utvrđene 
aktima Skupštine i Turističkog vijeća,

4. razmatra i zauzima stavove o pitanjima razvoja 
turizma na području Turističkog društva i predlaže 
tijelima Zajednice mjere za njihovo izvršavanje.

U odluci o osnivanju Turističkog društva određuje 
se djelatnost Društva odnosno predmet njegovog 
poslovanja.

Članak 43.
Turističko društvo  nema svojstvo pravne osobe.
Prava i obveze koje proisteknu iz poslovanja 

Turističkog društva  jesu  prava  i  obveze  Zajed-
nice.

Članak 44.
Turističko društvo nosi naziv “Turističko društvo”, 

a može mu se dodati i naziv turističkog mjesta.
Turističko društvo posluje pod svojim punim na-

zivom i uz naznaku svoga sjedišta i naziva i  sjedišta 
Zajednice.

Ovisno o  turističkim potrebama mjesta Turističko 
društvo može poslovati tokom cijele godine ili se-
zonski.

Članak 45.
Turističko društvo osniva se odlukom Skupštine 

Zajednice, koja sadrži osobito:
- naziv i sjedište Zajednice,
- naziv i sjedište Turističkog društva,
- predmet poslovanja Turističkog društva,
- način poslovanja ( tokom cijele godine ili se-

zonski ).
Odluka o osnivanju Turističkog društva mora biti 

u skladu sa  Zakonom i ovim  Statutom.
Članak 46.

Stručne poslove u Turističkom društvu vodi i 
organizira voditelj Turističkog društva ( u daljnjem 
tekstu: voditelj ).

Poslove iz prethodnog stavka voditelj obavlja 
profesionalno.

Na pravni status voditelja, uvjete za stupanje na rad 
i ostala pitanja u svezi s njegovim radom odgovarajuće 
se primjenjuju opći propisi o radu.

Voditelj odgovara za svoj rad i rad Turističkog 
društva  Turističkom vijeću i direktoru Turističkog 
ureda.

Članak 47.
Turističko društvo upisuje se u upisnik.
Zajednica je dužna prijavu za upis Turističkog 

društva u upisnik podnijeti Ministarstvu turizma 
u roku od 15 dana od dana osnivanja Turističkog 
društva.

Članak 48.
Turističko društvo prestaje:
- odlukom Skupštine Zajednice o prestanku  

Turističkog društva,
- prestankom Zajednice.

VII. TURISTIČKI URED

Članak 49.
Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova 

Zajednice osniva se Turistički ured.
Sjedište Turističkog ureda  je  u sjedištu  Zajed-

nice.

Članak 50.
Odluku o osnivanju i ustroju  Turističkog  ureda  

donosi  Skupština  Zajednice.
Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju 

i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda 
utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i 
sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.

Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgov-
arati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i 
mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i 
odgovorno izvršenje zadaća  Zajednice.

Članak 51.
Turistički ured obavlja osobito ove poslove:
1. provodi zadatke utvrđene programom rada 

Zajednice,
2. obavlja i administrativne poslove u svezi  

pripremanja  sjednica  tijela  zajednice,
3. obavlja stručne i administrativne poslove u svezi 

s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,
4. obavlja pravne, fi nancijske i knjigovodstvene 
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poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidenciju 
i statističke podatke utvrđene propisima i aktima 
Zajednice,

5. izrađuje analize, informacije i druge materijale 
za potrebe tijela  Zajednice,

6. daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresir-
anima stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga 
Zajednice,

7. obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela 
Zajednice.

Članak 52.
Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, 

uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s 
njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći 
propisi o radu.

Radnici zaposleni u Turističkom uredu moraju 
ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar 
turizma.

Članak 53.
Turistički ured Zajednice ima direktora.
Direktora Turističkog ureda na temelju javnog 

natječaja imenuje Turističko vijeće.
Direktor mora ispunjavati posebne uvjete koje 

propisuje ministar turizma.

Članak 54.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili 

nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, 
natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja direktora na temelju ponovljenog 
natječaja, Zajednicu  predstavlja predsjednik Zajed-
nice.

Članak 55.
Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsut-

nosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi 
Turističko vijeće iz redova Vijeća.

Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda 
ima prava i dužnosti direktora.

Članak 56.
Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi 

radom i poslovanjem Turističkog ureda i u grani-
cama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje 
Zajednice.

Direktor za svoj rad odgovaran je Turističkom 
vijeću i predsjedniku Zajednice.

Direktor ne može biti član Turističkog vijeća.
Direktor Turističkog ureda:
1. provodi odluke Turističkog vijeća,
2. organizira izvršavanje zadaća Zajednice,
3. zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje 

u ime i za račun Zajednice,
4. zastupa Zajednicu u svim postupcima pred 

sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te 
pravnim osobama s javnim ovlastima,

5. odgovoran je za namjensko korištenje sredstava 
koja se vode u Zajednici,

6. usklađuje materijalne i druge uvjete rada 
Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu 
na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, 
zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih 
tijela,

7. odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom 
uredu i raspoređivanju radnika na određena radna 
mjesta te o prestanku rada u skladu s aktom o us-
trojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,

8. upozorava radnike Turističkog ureda i tijela 
Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,

9. odlučuje o službenom putovanju radnika Zajed-
nice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe 
i o korištenju sredstava reprezentacije,

10. predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog 
ureda,

11. odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova 
trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svr-
sishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,

12. potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajed-
nice,

13. priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice, 
sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

14. podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom 
radu i  radu turističkog ureda najmanje jednom 
godišnje

15.  predlaže mjere za unapređenje organizacije 
rada Turističkog ureda,

16. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, 
aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 57.
Direktor Turističkog ureda može biti razriješen :
1. na osobni zahtjev,
2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja 

svoje dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje 
zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili ne-
pravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala 
ili mogla nastati šteta,

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije 
izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno 
tim odlukama.

5.ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o 
svom radu i radu turističkog ureda

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu 
direktora i turističkog ureda.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje 
direktora   predsjednik, Skupština zajednice ili Na-
dzorni odbor moraju podnijeti u slučaju iz stavka 1. 
točka 2., 3., 4., 5., i 6. ovog članka Statuta.

Prije donošenja odluke o razrješenju direktoru 
se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za 
razrješenje.

Odluku o razrješenju direktora Turističkog ureda 
donosi Turističko vijeće glasovanjem.
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U slučaju razrješenja direktora Turističkog ureda 
Turističko vijeće će  raspisati  natječaj za direktora 
najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja.

Članak 58.
Poslove prikupljanja, obrade i rasparčavanja infor-

macija u radu Zajednice obavlja Turistički ured.
Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:
- prikupljanje, obrada i rasparčavanje informacija 

u cilju poticanja i promidžbe turizma na području 
Zajednice,

- prikupljanje informacija o turističkim potrebama 
i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja 
za turizam Zajednice,

- informiranje turista o znamenitostima i 
privlačnostima turističkog okružja, spomenicima 
kulture i dr.,

- promocija turističkog proizvoda s područja 
Zajednice,

- davanje ostalih potrebnih turističkih infor-
macija,

- suradnja s tuzemnim i inozemnim informativnim 
organizacijama,

- i drugi poslovi utvrđeni odlukom o osniv-
anju ureda i drugim aktima Skupštine zajednice ili 
Turističkog vijeća.

VIII. ODGOVORNOSTI   ZA  OBAVLJANJE  
DUŽNOSTI  U  ZAJEDNICI

Članak 59.
Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran 

za savjesno obavljanje svojih dužnosti.
Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj 

rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine 
Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg pred-
stavljaju.

Direktor Turističkog ureda  odgovoran je za zakon-
ito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka 
koje  je utvrdilo tijelo koje ga je  imenovalo.

IX. GOSPODARENJE   U  ZAJEDNICI

Članak 60.
Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno  

u svoje ime i za  svoj račun.
Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara 

cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 61.
Financijsko - materijalno poslovanje Zajednice 

vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo 
neprofi tnih organizacija.

Članak 62.
Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje 

program rada i fi nancijski plan.

Članak 63.
Prijedlog programa rada i prijedlog fi nancijskog 

plana Zajednice utvrđuje Turističko vijeće i podnosi 
ga  Skupštini  Zajednice, do 31. listopada tekuće 
godine za slijedeću poslovnu godinu.

Zajednica dostavlja prijedlog programa rada i 
prijedlog fi nancijskog plana za slijedeću poslovnu 
godinu Turističkoj zajednici Županije.

Članak 64.
Za djelovanje turističkog društva koristi se 

najmanje 50% prihoda  iz članka 65.st.1.  Zakona  
turističke zajednice ostvarenih na području za koje 
je turističkog društvo osnovano, preostalih nakon 
raspodjele sredstava ostalim korisnicima ( turistička 
zajednica županije, Hrvatska turistička zajednica, 
grad Vodice).

Sredstva iz stavka 1. ovog članka posebno se 
iskazuju u fi nancijskom planu Zajednice.

Turističko drušvo predlaže Skupštini Zajednice 
godišnji program rada i fi nancijski plan.

Turističko društvo obvezno je sredstva kojima 
raspolaže sukladno ovom Statutu koristiti namjenski 
u skladu s utvrđenim godišnjim programom rada i 
fi nancijskim planom.

Godišnji program rada i fi nancijski plan turističkog 
društva sastavni je dio godišnjeg programa rada i 
fi nancijskog plana Zajednice.

Članak 65.
Godišnji program rada i fi nancijski plan Zajednice 

sadrže pojedinačne utvrđene planirane zadatke i  fi -
nancijska sredstva za njihovo izvršenje, te posebno 
planirane zadatke i fi nancijske planove turističkih 
društava.

Prijedlog programa rada i fi nancijskog plana Za-
jednice iz stavka 1. ovog članka obvezno se dostav-
lja na razmatranje članovima Skupštine Zajednice 
osam  dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti  
donose.

Članak 66.
Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopun-

javati svoj program rada i godišnji fi nancijski plan.
Ako tijekom godine dođe do odstupanja od pro-

grama rada i fi nancijskog plana u obujmu većem od 
5%, Zajednica će donijeti izmjene, odnosno dopune 
programa rada i fi nancijskog plana.

Izmjene iz stavka 1. i 2.  ovog članka obavljaju se 
na način i prema  postupku kojim se donosi  program 
rada i fi nancijski  plan.

Članak 67.
Za izvršenje programa rada i godišnjeg fi nan-

cijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.
Naredbodavac za izvršenje fi nancijskog plana je 

direktor Turističkog ureda.
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Članak 68.
Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice 

podnijeti financijsko izvješće u roku koje ono 
odredi.

Članak 69.
Skupština Zajednice dužna je svake godine do 

kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje fi nan-
cijsko izvješće za prethodnu godinu.

Prijedlog godišnjeg fi nancijskog izvješća za pre-
thodnu godinu turističko vijeće podnosi skupštini 
Zajednice i Nadzornom odboru do kraja veljače 
tekuće godine.

Godišnje fi nancijsko izvješće za prethodnu godinu 
Zajednica je dužna dostaviti turističkoj zajednici 
Županije.

Godišnje fi nancijsko izvješće obvezno sadržava 
podatke o izvršenju programom rada pojedinačno 
utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, 
izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela 
turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, 
fi nancijskom rezultatu poslovanja, usporedbu fi nan-
cijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem 
odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, 
te  procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj 
turizma.

Prijedlog godišnjeg  fi nancijskog  izvješća mora se 
staviti na uvid članovima skupštine Zajednice osam 
dana prije razmatranja na Skupštini Zajednice.

Članak 70.
(1) Zajednica ostvaruje prihode iz slijedećih iz-

vora:
1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim za-

konom,
2. članarine, u skladu s posebnim zakonom,
3. prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti 

iz članka 10. stavka 3. Zakona

(2) Osim prihoda iz stavka 1. ovog članka Zajed-
nica može ostvarivati  i prihode iz:

- proračuna jedinica lokalne samouprave i 
područne samouprave, te državnog proračuna,

- dragovoljnih priloga i darova,
- imovine u vlasništvu i sl.

(3) Zajednica se može na temelju posebne odluke 
Turističkog vijeća, financijski zaduživati u cilju 
realizacije programa rada i fi nancijskog plana, ali 
ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% 
fi nancijskim planom predviđenih prihoda.

Članak 71.
Domaće i strane pravne i fi zičke osobe plaćaju 

članarinu Zajednici u skladu s posebnim  zakonom.
Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu 

Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi 
Skupština Zajednice.

Članak 72.
U fi nancijskom planu Zajednice može se izdvojiti 

dio prihoda kao neraspoređena sredstva  (tekuća rezer-
va) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene 
i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se 
fi nanciraju iz fi nancijskog plana Zajednice.

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko 
vijeće.

Članak 73.
Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro 

- računu.

Članak 74.
Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se 

u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja 
Zajednice.

Članak 75.
Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom 

Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospo-
darstvenika.

Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće 
mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine za-
jednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih 
članova Skupštine zajednice.

X. JAVNOST  RADA  ZAJEDNICE

Članak 76.
Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje 

dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela 
Zajednice za članove Zajednice, objavom na oglas-
noj ploči Zajednice odnosno putem sredstava javnog 
priopćavanja ili drugi prikladni način.

Članak 77.
Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, 

potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiran-
je javnosti o radu Zajednice.

XI.  POSLOVNA  TAJNA

Članak 78.
Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci 

čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno 
poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom 
ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i 
podaci su poslovna tajna, kao i ostala pitanja u vezi 
s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i za-
posleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju 
za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna 
tajna.

Povreda odredaba ovog  Statuta koja se odnosi na 
poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XII. ZAŠTITA  PRIRODE  I  ČOVJEKOVA  
OKOLIŠA
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Članak 79.
Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću 

na način koji osigurava  zaštitu prirode i poboljšava 
kvalitete čovjekova okoliša sukladno propisima u 
Republici Hrvatskoj.

Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju 
kulturnih dobara.

XIV. STATUT  I  DRUGI  OPĆI  AKTI

Članak 80.
Zajednica ima Statut i druge opće akte ( pravilnici, 

odluke, poslovnici ).
Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s 

odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa 
Zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom 
primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje 
Skupština Zajednice.

Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa 
Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom 
ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine 
odredbe.

Članak 81.
Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva 

turizma, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom 
svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština 
Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom 
glasova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajed-
nice na prijedlog  predsjednika Zajednice ili na osobnu 
inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog 
direktora Turističkog ureda.

Članak 82.
Opći akti Turističkog ureda su:
- o ustrojstvu,
- o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- o radnim odnosima, disciplinskoj  i  materijalnoj 

odgovornosti zaposlenih,
- o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i ostala 

primanja,
- drugi akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog 

vijeća.

Članak 83.
Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i 

na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može pod-
nijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova 
Skupštine Zajednice.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se 
članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjed-
bi i prijedloga.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom 
vijeću Zajednice u roku od osam dana od dana 
primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijed-
loga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i 
dopuna Statuta i upućuje ga Skupštini Zajednice na 
usvajanje.

Članak 84.
Statut Zajednice objavljuje se u “Službenom 

vjesniku  Šibensko - kninske županije”.
Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči 

Zajednice, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj 
ploči ureda.

Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom 
oglašavanja.

XV. PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

Članak 85.
Zajednica je dužna  uskladiti svoj ustroj i druge 

opće  akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 
dana od dana stupanja na snagu  Statuta.

Do usklađenja  akata iz stavka 1. primjenjivati 
će se postojeći opći akti ukoliko nisu u suprotnosti s 
odredbama ovog Statuta.

 
Članak 86.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti 
Statut Turističke zajednice Grada Vodica upisane u 
Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma, 
list broj 5, stranica A, upisni broj 5 ( klasa: 334-03/94-
03/08,  urbroj: 529-02/94-0002), od 09. kolovoza 
1994. godine.

Članak 87.
Ovaj  pročišćeni tekst Statuta stupa na snagu 

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

Broj : 214/10
Vodice, 17. lipnja 2010.  
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