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ŽUPANIJA ŠIBENSKA

1. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Članak 3.
Prihodi koji se ostvare i raspodjela koja se izvrši u

vrijeme privremenog financiranja čine sastavni dio Prora-
čuna Županije Šibenske za 1994. godinu.
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Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj samoupravi i

upravi ("Narodne novine", broj 90-92), Županijska skupština
Županije Šibenske, na 2. sjednici od 6. kolovoza 1993.
godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o privremenom poslovničkom
redu Županijske skupštine Županije Šibenske

Članak 1.
U Odluci o privremenom poslovničkom redu Županijske

skupštine Županije Šibenske (Klasa: 021-06/93-01 od 15.
travnja 1993. godine) mijenja se stavak 4. Članka 12. na
način da glasi:

"Župan i podžupan svoju dužnost obavljaju profesion-
alno".

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

će se na oglasnoj ploči Županije.

KLASA: 021-06/93-01/2
Šibenik, 6. kolovoza 1993.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.
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Na temelju članka 59. stavka 4. Uredbe o financiranju

jedinica lokalne samouprave i uprave i članka 24. stavka 2.
Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine",
broj 90-92), Županijska skupština Županije Šibenske, na4.
sjednici od 23. prosinca 1994. godine, donosi

ODLUKU
o privremenom financiranju javnih potreba

Županije Šibenske za razdoblje siječanj-ožujak
1994. godine

Članak 1.
Do donošenja Proračuna Županije Šibenske za 1994.

godinu financiranje javnih potreba Županije Šibenske u
prvom tromjesječju 1994. godine vršit će se prema odred-
bama članka 59. stavka 2. Uredbe o financiranju jedinica
lokalne samouprave i uprave.

Privremeno financiranje javnih potreba, može se vršiti
najviše do svote koja odgovara prosječnoj mjesečnoj svoti
ostvarenih proračunskih prihoda za zadnje tromjesečne
protekle godine.

Članak 2.
Na temelju članka 1. stavka 2. Odluke o privremenom

financiranju javnih potreba Županije Šibenske za razdoblje
siječanj-ožujak 1994. godine, Poglavarstvo Županije
Šibenske donosi Plan privremenog financiranja.

Članak 4.
U slučaju neravnomjernog ostvarivanja prihoda u razdo-

blju siječanj-ožujak 1994. godine, koristit će se sredstva
Stalne rezerve.

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u službenom

glasilu, a primjenjuje se os 1. siječnja 1994. godine.

KLASA: 400-06/93-01-1
Šibenik, 23. prosinca 1993.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.
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Na temelju članka 56a. Zakona o lokalnoj samoupravi

i upravi ("Narodne novine", broj 90/92,94-93 i 117/93) i
članka 34. Odluke o privremenom poslovničkom redu
Županije Šibenske, od 15. travnja 1993. godine, Skupština
Županije Šibenske na 5. sjednici, od 18. veljače 1994.
godine, donosi

ODLUKU
o ustrojavanju Upravnog odjela i Tajništva

Županije Šibenske

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom ustrojava se Upravni odjel Županije

Šibenske (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) i Tajništvo
Županije Šibenske (u daljnjem tekstu: Tajništvo).

II. UPRAVNI ODJEL

Članak 2.
Upravni odjel osniva se u sjedištu Županije u Šibeniku.

Upravni odjel će kao jedinstveni odjel obavljati poslove iz
samoupravnog djelokruga Županije Šibenske.

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

istaknuta natpisna ploča, koja uz grb Republike Hrvatske
sadrži i slijedeći tekst: Republika Hrvatska, Županija
Šibenska, Upravni odjel.

Članak 4.
Upravnim odjelom rukovodi pročelnik, kojeg na te-

melju natječaja imenuje Županijsko poglavarstvo.
Ako se pročelnik Upravnog odjela imenuje iz reda

članova Županijskog poglavarstva, odluku o tome donosi
župan.

Pročelnik za svoj rad odgovara Županu, Županijskom
poglavarstvu i Županijskoj skupštini.
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Članak 5.
Županija u okviru svog samoupravnog djelokruga

poduzima aktivnosti radi ravnomjernog gospodarskog i
društvenog razvitka Županije, određuje uvjete uređenja i
zaštite prostora Županije, uređuje razvitak i mrežu odgojnih,
prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih, socijalnih, komunal-
nih i drugih institucija kao i objekata infrastrukture od
važnosti za Županiju, osniva javne ustanove i dr. pravne
osobe u skladu sa Zakonom, te obavlja i druge poslove u
skladu sa zakonom.

Članak 6.
Upravni odjel u okviru svog djelokruga i ovlasti:
—neposredno izvršava i osigurava provođenje odluka

i driugih općih akata Skupštine
—prati stanje u području za koje je osnovan i o tome

izvješćuje Poglavarstvo
— priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje

donosi Skupština odnosno   Poglavarstvo, te   priprema
izvješća analize i druge materijale iz svog djelokruga za
potrebe Skupštine i Poglavarstva

— obavlja i druge poslove sukladno zakonu.

Članak 7.
Pročelnik Upravnog odjela donosi godišnji plan rada.
Godišnji plan rada donosi se u skladu sa zakonom i

ovom odlukom.
Godišnji plan rada sadrži prikaz zadaća i poslova

Upravnog odjela i u određenoj godini, a naročito glede
provedbe zakona, odluka i drugih općih akata Skupštine i
drugih ovlasti Upravnog odjela.

Godišnji plan rada za 1994. godinu, pročelnik je dužan
dostaviti Županu najkasnije 30 dana od dana imenovanja.

III. TAJNIŠTVO

Članak 8.
Tajništvo Županije Šibenske ustrojava se za obavljanje

stručno-normativnih, administrativno-tehničkih i finan-
cijskih poslova za rad Županijske skupštine, Županijskog
poglavarstva i njihovih radnih tijela.

Članak 9.
Na zgradi u kojoj je smješteno Tajništvo mora biti

istaknuta natpisna ploča, koja uz grb Republike Hrvatske
sadrži i slijedeći tekst: Republika Hrvatska, Županija
Šibenska, Tajništvo.

Članak 10.
Radom Tajništva rukovodi tajnik Županije, kojeg na

temelju natječaja a na prijedlog odbora za izbor i imeno-
vanje imenuje Županijska skupština.

Tajnik organizira i nadzire rad Tajništva. U odnosu na
rad Tajništva, tajnik ima ovlaštenja i dužnosti pročelnika.

Do imenovanja tajnika Županije, Tajništvom rukovodi
predsjednik Županijskog poglavarstva.

Tajnik za svoj rad odgovara Županu, Županijskom
poglavarstvu i Županijskoj skupštini.

Članak 11.
Stručno-normativni poslovi Tajništva su:
— priprema programa rada Županijske skupštine i

Županijskog poglavarstva, te osiguravanje i praćenje
njihovog izvršenja

— priprema materijala i osiguravanje drugih uvjeta za
održavanje sjednica

— pružanje stručne pomoći predsjedniku Županijske

skupštine i Županijskog poglavarstva, županijskim ured-
ima i pročelnicima

—    pružanje stručne pomoći   članovi Županijske
skupštine

—praćenje rada sjednica, izrada zaključaka i zapisnika
te praćenje izvršenja zaključaka

—priprema odluka, drugih akata donijetih na sjednicama
za objavljivanje u službenom glasili

— davanje pravnih i drugih stručnih mišljenja u vezi s
radom Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva

— sudjelovanje u izradi akata koje donosi Županijska
skupština i Županijsko poglavarstvo

—briga o promjeni statuta Županije i poslovnika o radu
Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva

—  informiranje o radu Županijske skupštine i
Županijskog poglavarstva i njihovih radnih tijela te dostava
materijala na javnu raspravu, praćenje i sumiranje rezultata
javne rasprave

—sudjelovanje u pripremi akata koje donosi Županijska
skupština, Županijsko poglavarstvo i njihova radna tijela,
te izrada prijedloga normativnih i drugih akata

— obavljanje stručnih poslova za pojedine komisije i
odbore koje imenuje Županijska skupština.

Članak 12.
U Tajništvu se pored stručno-normativnih poslova

obavljaju i administrativno-tehnički poslovi vezani za rad
Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva i njihovih
radnih tijela, te poslovi uredskog poslovanja, urudžbenim
zapisnik, prijem i otprema pošte, arhiva spisa i dokumen-
tacije itd.

Članak 13.
Financijski poslovi koji se obavljaju u Tajništvu su

stručni i računovodstveni poslovi za potrebe Županije.

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 14.
Privremene pravilnike o unutarnjem redu i sistemati-

zaciji radnih mjesta Upravnog odjela i Tajništva donosi
Županijska skupština.

Članak 15.
Sredstva za rad Upravnog odjela i Tajništva osigura-

vaju se u Proračunu Županije.

Članak 16.
Djelatnici Upravnog odjela i Tajništva dužni su zadatke

i poslove na koje su raspoređeni kao i druge poslove
povjerene im u skladu s propisima, izvršavati savjesno,
uredno i racionalno, pridržavajući se zakona i drugih pro-
pisa, te uputstava pročelnika, tajnika, župana i podžupana.

Članak 17.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primje-

njivat će se od 1. siječnja 1994. godine, a objavit će se u
"Službenom vjesniku Županije Šibenske".

KLASA: 023-05/94-01/1
Ur. br. 2182/1-01-94-1
Šibenik, 18. veljače 1994.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.
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Na temelju članka 13. i 24. Zakona o financiranju

jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine",
broj 117-93) i članka 34. Odluke o privremenom
poslovničkom redu Županijske skupštine Županije Šibenske,
od 15. travnja 1993. godine, Županijska skupština Županije
Šibenske, na 5. sjednici od 18. veljače 1994. godine, donosi

ODLUKU
o županijskim porezima

I. OPĆE ODREDBE

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

plaćanja županijskih poreza što su vlastiti izvori sredstava
Županije Šibenske.

Članak 2.
Županijski porezi mogu se u cijelosti ili dijelom ustupiti

gradu ili općini na čijem je području prebivalište, odnosno
sjedište poreznog obveznika.

II. VRSTE POREZA

Članak 3.
Županiji Šibenskoj pripadaju slijedeći porezi:
1. porez na nasljedstva i darove
2. porez na cestovna motorna vozila
3. porez na plovne objekte
4. porez na priređivanje zabavnih i športskih priredaba.

Članak 4.
Visina poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, te

način obračuna i plaćanja poreza na porez na nasljedstvo i
darove, porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne
objekte i porez na priređivanje zabavnih i športskih prire-
daba propisani su Zakonom o financiranju jedinica lokalne
samouprave i uprave.

Stope poreza na nasljedstva i darove i poreza na
priređivanje zabavnih i športskih priredaba utvrđuje se
ovom odlukom.

POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE

Članak 5.
Porez na nasljedstva i darove plaćaju obveznici tog

poreza po stopi od 5%.

POREZ NA PRIREĐIVANJE ZABAVNIH I
ŠPORTSKIH PRIREDABA

Članak 6.
Porez na priređivanje zabavnih i športskih priredaba

plaća se po stopi od 5% od iznosa prodanih ulaznica.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti

Odluka o neposrednim porezima ("Službeni vjesnik općina
Drniš, Knin i Šibenik", broj 2-92 i "Narodne novine", broj
71-93).

Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primje-

njivat će se od 1. siječnja 1994. godine, a objavit će se u

"Službenom vjesniku Županije Šibenske".

KLASA: 410-01/94-01/1
UR: BROJ: 2182/1-01-94-1
Šibenik, 18. veljače 1994.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.
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Na temelju članka 65.c. Zakona o lokalnoj samoupravi

i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) i
članka 34. Odluke o privremenom poslovničkom redu
Županijske Skupštine Županije Šibenske, od 15. travnja
1993. godine, Županijska Skupština Županije Šibenske, na
6. sjednici, od 31. ožujka 1994. godine, donosi

ODLUKU
o načinu utvrđivanja plaća za djelatnike

Upravnog odjela i Tajništva Županije Šibenske

Članak 1.
Na djelatnike zaposlene u Upravnom odjelu i Tajništvu

Županije Šibenske primjenjivat će se Odluka o koeficijen-
tima za utvrđivanje plaća djelatnika zaposlenih u organima
i tijelima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom
proračunu ("Narodne novine2, broj 52/93, 5/94 i 6/94).

Članak 2.
Odluka iz članka 1. ove odluke primjenjivat će se na

djelatnike Upravnog odjela i Tajništva Županije Šibenske
do donošenja posebnog zakona, kojim će biti regulirana
prava, obveze i odgovornosti djelatnika.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će se na oglasnoj ploči i u sjedištu Županije.

KLASA: 120-02-94-01-1
Ur. br.: 2182/1-01-94-1
Šibenik, 31. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.
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Na temelju članka 44. Zakona o cestama ("Narodne

novine", broj 56-91, 61-91, 56-93 i 109-93) i članka 34.
Odluke o privremenom poslovničkom redu Županijske
skupštineŽupanijeŠibenske,ŽupanijskaskupštinaZupanije
Šibenske na 6. sjednici od 31. ožujka 1994. godine, donosi

PROGRAM
ODRŽAVANJA, ZAŠTITE, REKONSTRUKCIJE I

IZGRADNJE NERAZVRSTANIH CESTA
ZA 1994. GODINU
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I
Ovim Programom utvrđuje se način korištenja sred-

stava za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju
nerazvrstanih cesta na području Županije Šibenske za 1994.
godinu ostvarenih iz godišnjih naknada za upotrebu cesta
što se plaćaju za cestovna motorna i priključna vozila u
visini 40% iznosa sredstava godišnjih naknada prikupljenih
od vozila s njenog područja.

II
Ostvarena sredstva iz točke 1. ovog Programa koriste se

namjenski za financiranje održanja, zaštite, rekonstrukcije
i izgradnje nerazvrstanih cesta u 1994. godini.

III
Temeljem planiranih prihoda iz godišnjih naknada za

upotrebu cesta što se osiguvaraju u iznosu 40% sredstava
ostvarenih u Županiji Šibenskoj na osnovi članka 43. točke
1. i 2. Zakona o cestama, programa održavanja, zaštite,
rekonstrukcije i izgradnje nerazvrstanih cesta za 1994.
godinu gradova Drniša i Šibenika, te općina Oklaj, Ružić,
Unešić, Primošten, Skradin, Tisno i Vodice, zbirni priljev
sredstava i raspored sredstava po namjenama održavanja,
zaštite, rekonstrukcije i izgradnje nerazvrstanih cesta za
1994. godinu na području Županije Šibenske je slijedeći:

ZBIRNI PREGLED PRIHODA I RASHODA
SREDSTAVA GOSPODARENJA
NERAZVRSTANIM CESTAMA

— u tisućama HRD

PRIHODI:
1. 40% sredstava iz naknada

za upotrebu cesta (članak 43.
Zakona o cestama)                    1.000.000

RASHODI:

— održavanje kolnika od
kamenog materijala                   19.940            2,0

— održavanje asfaltnog
kolnika                                     61.240            6,1

— održavanje bankina                   15.500            1,6
— održavanje horizontalnih

prometnih oznaka                     33.300            3,3
— održavanje vertikalnih

prometnih oznaka                     73.170            7,3

2. Pojačano održavanje cesta:           592.649 59,3

— Pokrovnik-Mirlović Zagora       15.983
— Pakovo Selo (Pamukovići)

spoj na cestu Šibenik - Drniš          764
— Radonić - Spoj na cestu

Pokrovnik - Mirlovič Zagora         956
— Sedramić (cesta kroz naselje)       1.434
— Kljuć (cesto kroz naselje)               956
— Drinovci (cesta kroz naselje)          956

GRAD ŠIBENIK

— Umljanovići - Kljaci                   7.932
— M. Polje - Buzori                        5.095
— Čavoglave (kroz naselje)             1.775

— Vinovo Donje - Unešić                3.097
— Ostrogašica - Planjane Donje          948
— Maleši - Spoj na cestu za Unešić  4.411
— Koprno - Spoj na cestu

Nevest - Sitno                             711
— Sunare (cesta kroz naselje)             497
— Nevest (cesta do škole)                  537

— Skradin - Bićine                         3.261

— Stara cesta Tisno — Betina          4.737
— Jezera - Uvala Sv. Nikole             5.684
— Murter - Gradina                         1.894
— Popravak priključka ceste

kod benzinske crpke                    4.737
— Spoj ceste Putičanje -

regionalna cesta                          9.474
— Pisovac (raskrižje

Uske ulice                                  9.474

— Vodice - Zaton                                          26.700

3. Zimska služba                                 3.600            0,4
4. Županijska interventna sredstva      150.601          15,0
5. Troškovi upravljanja

nerazvrstanim cestama                   50.000            5,0

IV
Ovaj Program ne odnosi se na održavanje, zaštitu,

rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta na privre-
meno okupiranom dijelu Županije Šibenske.

Za područje Općine Oklaj koje je privremeno okupiran
u cjelosti, planirani su prihodi od naknade za upotrebu
cesta, a isto tako i rashodi u iznosu od 14. 961.000 HRD.

Ostvarene prihode od naknada za upotrebu cesta na
području Općine Oklaj rasporedit će svojom odlukom
Županija Šibenska na način kako predlaže Općina Oklaj,
Ružić i Unešić te Grad Drniš.
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Elementi                                       Iznos            Udio u

1. Tekuće održavanje cesta              203,150          20,3

GRAD DRNIŠ                               21.049             2,1

— Lokve - Bikarac                     463.175          46,3

OPĆINA RUŽIĆ                              14.802             1,5

OPĆINA UNEŠIĆ                            10.201              1,0

OPĆINA OKLAJ                            14.961              1,5

OPĆINA PRIMOŠTEN                    2.500             0,2

OPĆINA SKRADIN                          3.261             0,3

OPĆINA TISNO                             36.000             3,6

OPĆINA VODICE                         26.700             2,6

RASHODI UKUPNO    1.000.000



V
Sukladno članku 44. Zakona o cestama Županija

Šibenska će temeljem ovog Programa, koji predstavlja
objedinjeni program općina i gradova njenog područja
usklađen s planiranim prihodima, koristiti prikupljena fi-
nancijska sredstva za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i
izgradnju nerazvrstanih cesta na području gradova i općina
gdje su sredstva ostvarena.

Na području gradova i općina Županija Šibenska će
koristiti financijska sredstva koja su u gradu odnosno
općini i ostvarena, nakon umanjenja iznosa sredstava
namjenjenih za troškove upravljanja nerazvrstanim ces-
tama (planirani udio u ukupnim sredstvima (za ceste 5,0%),
i umanjena sredstva s kojima će Županija raspolagati
neovisno o mjestu gdje su ona ostvarena (planirani udio
15,0 %).

Sredstva koja će Županija Šibenska koristiti neovisno o
području općine ili grada gdje su ostvarena raspoređivat će
se temeljem posebne odluke Županije Šibenske.

VI
Županija Šibenska će ostvarena financijska sredstva za

održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih
cesta doznačivati temeljem ovog Programa i programa
općina i gradova za realizaciju radova na nerazvrstanim
cestama pojedinačno kako bi osigurala uvid u namjensko
korištenje financijskih sredstava.

VII
Ovaj Program objavit će se u "Službenom vjesniku

Županije Šibenske".

KLASA: 340-03/94-01/1
Ur. Br.: 2182/1-01-94-1
Šibenik, 31. ožujka 1994.

ŽUPANIJA ŠIBENSKA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

15
Na temelju članka 87. Zakona o lokalnoj samoupravi i

upravi ("Narodne novine",broj90-92),Županijska skupština
Županije Šibenske, na 2. sjednici od 6. kolovoza 1993.
godine, donosi

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Komisije za preuzimanje

nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava,
te prava i obveza dosadašnjih općina Šibenik i Drniš

1. Osniva s:e Komisija za preuzimanje nekretnina,
pokretnina, financijskih sredstava, te prava i obveza
dosadašnjih općina Šibenik i Drniš.

2. Zadatak Komisije je, za Županijsku skupštinu
Županije Šibenske pripremiti Prijedlog diobe nekretnina,
pokretnina, financijskih sredstava, te prava i obveza
dosadašnjih općina Šibenik i Drniš.

3. Komisija ima predsjednika i 4 člana.
4. U Komisiju se imenuju:

— IVO ŠINKO, za predsjednika
— LJUBO ŽUPANOVIĆ, za člana
— MILE MARKETIĆ, za člana
— DARKO SKRAČIĆ, za člana
— IVAN MEDIĆ, za člana

5. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Županije
Šibenske.

KLASA: 119-01/93-01/8
Šibenik, 6. kolovoza 1993.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

16
Na temelju članka 5. Zakona o privremenom djelo-

vanju upravnih i sudbenih tijela ("Narodne novine", broj
60-93) i članka 34. Odluke o privremenom poslovničkom
redu Županijske skupštine Županije Šibenske, klasa: 021-
06/93-01/1, od 15. travnja 1993. godine, Županijska
skupština Županije Šibenske, na 3. sjednici, od 12. listo-
pada 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju javnog pravobranitelja u

Javnom pravobraniteljstvu u Drnišu

1.LOVRANKA GRABIĆ ABRAMAC, dipl. pravnik,
ponovo se imenuje za javnog pravobranitelja u Javnom
pravobraniteljstvu u Drnišu.

2. Ovo rješenje objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu
Županije Šibenske.

KLASA: 119-01/93-01/17
Šibenik, 12. listopada 1993.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

17
Na temelju članka 34. Odluke o privremenom

poslovničkom redu Županijske skupštine Županije Šibenske,
klasa: 021-06/93-01/1, od 15. travnja 1993. godine,
Županijska skupština Županije Šibenske, na 3. sjednici, od
12. listopada 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju dva člana Natječajne komisije

za izbor direktora Javnog poduzeća
"Vodovod i kanalizacija" Šibenik

1. U Natječajnu komisiju za izbor direktora Javnog
poduzeća za  komunalnu djelatnost "Vodovod i kanali-
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zacija"   Šibenik, imenuju se:
— IVO BAICA, dipl. ing.,
— PAŠKO ERAK.
2. Ovo rješenje objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu

Županije Šibenske.

KLASA: 119-01/93-01/16
Šibenik, 12. listopada 1993.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

KLASA: 119-01/93-01-20
Šibenik, 23. prosinca 1993.

18
Na temelju članka 11. Odluke o privremenom

poslovničkom redu Županijske skupštine Županije Šibenske
(Klasa: 021-06/93/01/1 od 15. travnja 1993.), Županijska
skupština Županije Šibenske na 4. sjednici od 23. prosinca
1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Županijske

skupštine Županije Šibenske

1. MILAN VELIĆ, prof. iz Drniša, bira se za potpre-
dsjednika Županijske skupštine Županije Šibenske.

2. Ovo rješenje objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu
Županije Šibenske.

KLASA: 119-01/93-01/21
Šibenik, 23. prosinca 1993.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

19
Na temelju članka 37. Zakona o lokalnoj samoupravi i

upravi ("Narodne novine", broj 90-92) i članka 14. Odluke
o privremenom poslovničkom redu Županijske skupštine
Županije Šibenske, od 15. travnja 1993. godine, Županijska
skupština Županije Šibenske, na4. sjednici od 23. prosinca
1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru Županijskog poglavarstva

Županije Šibenske

1. U Županijsko poglavarstvo Županije Šibenske iz-
abiru se:

— TIHOMIR BUDANKO, dipl. ing. elektrotehnike
— FRANKO ČEKO, dipl. teolog
— JAGODA HRSTIĆ, dipl. ekonomist
— BRANKO KUŽINA, dipl. ing. građevinarstva
— DRAGO MATIĆ, dipl. ekonomist
— IVO NINIĆ, dipl. ing.
— IVO ŠINKO, dipl. ekonomist.

2.      Ovo rješenje objavit će se na oglasnoj ploči u
 sjedištu Županije Šibenske.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

20
Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o lokalnoj

samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93
i 117/93) i članka 12. Odluke o privremenom poslovničkom
redu Županijske skupštine Županije Šibenske, Županijska
skupština Županije Šibenske, na 6. sjednici, od 31. ožujka
1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru  podžupana Županije Šibenske

1. IVO BAICA, dipl. inž. iz Šibenika, bira se za
podžupana Županije Šibenske.

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

KLASA: 119-01-94-01/1
Ur. br.: 2182/1-01-94-1
Šibenik, 31. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

21
Na temelju članka 80. stavak 2. Zakona o ustanovama

("Narodne novine", broj 76/93) i članka 34. Odluke o
privremenom poslovničkom redu Županije Šibenske,
Županijska Skupština Županije Šibenske, na 6. sjednici, od
31. ožujka 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog odbora Gimnazije

u Šibeniku

U Upravni odbor Gimnazije u Šibeniku imenuju se:
l. mr. PAŠKO BUBALO
2. JAKOV LABOR i
3. MILIVOJ ZENIĆ

KLASA: 119-01-94-01/8
Ur. br.: 2182/1-01-94-01
Šibenik, 31. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

Četvrtak, 28. travnja 1994.                SLUŽBENI VJESNIK ŽUPANIJE ŠIBENSKE                 Broj 3 — Strana 7



22
Na temelju članka 80. stavak 2. Zakona o ustanovama

("Narodne novine", broj 76/93) i članka 34. Odluke o
privremenom poslovničkom redu Županije Šibenske,
Županijska Skupština Županije Šibenske, na 6. sjednici, od
31. ožujka 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog odbora Turističko-

-ugostiteljske škole u Šibeniku

U Upravni odbor Turističko-ugostiteljske škole Šibe-
niku imenuju se:

1. NEVEN MACANOVIĆ
2. KRSTE SPAHIJA i
3. ŽIVKO BUJAS

KLASA: 119-01-94-01/7
Ur. br.: 2182/1-01-94-01
Šibenik, 31. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

23
Na temelju članka 80. stavak 2. Zakona o ustanovama

("Narodne novine", broj 76/93) i članka 34. Odluke o
privremenom poslovničkom redu Županije Šibenske,
Županijska Skupština Županije Šibenske, na 6. sjednici, od
31. ožujka 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog odbora škole za obrtnička

zanimanja u Šibeniku

U Upravni odbor škole za obrtnička zanimanja u Šibe-
niku imenuju se:

1. VLADIMIR LIPOVIĆ
2. SLAVICA ALIĆ i
3. GORAN PAUK

KLASA: 119-01-94-01/11
Ur. br.: 2182/1-01-94-01
Šibenik, 31. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

24
Na temelju članka 80. stavak 2. Zakona o ustanovama

("Narodne novine", broj 76/93) i članka 34. Odluke o
privremenom poslovničkom redu Županije Šibenske,
Županijska Skupština Županije Šibenske, na 6. sjednici, od
31. ožujka 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog odbora Industrijsko

obrtničke škole u Šibeniku

U Upravni odbor Industrijsko obrtničke škole u Šibe-
niku imenuju se:

1.VINKO BURAZER
2. VICKO SLAVICA i
3. MLADEN CRLJEN

KLASA: 119-01-94-01/10
Ur. br.: 2182/1-01-94-01
Šibenik, 31. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

25
Na temelju članka 80. stavak 2. Zakona o ustanovama

("Narodne novine", broj 76/93) i članka 34. Odluke o
privremenom poslovničkom redu Županije Šibenske,
Županijska Skupština Županije Šibenske, na 6. sjednici, od
31. ožujka 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog odbora Tehničke škole

u Šibeniku

U Upravni odbor Tehničke škole u Šibeniku imenuju
se:

1.IVO VATAVUK
2. TOME MILETA i
3. DAVOR ŠKUGOR

KLASA: 119-01-94-01/9
Ur. br.: 2182/1-01-94-01
Šibenik, 31. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

26
Na temelju članka 80. stavak 2. Zakona o ustanovama

("Narodne novine", broj 76/93) i članka 34. Odluke o
privremenom poslovničkom redu Županije Šibenske,
Županijska Skupština Županije Šibenske, na 6. sjednici, od
31. ožujka 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog odbora Medicinske i

kemijske škole u Šibeniku

U Upravni odbor Medicinske i kemijske škole u Šibe-
niku imenuju se:

l. prim. dr. BORIS RADL,
2. ŽELJKA DUNKIĆ i
DRAGICA RADIN.

KLASA: 119-01-94-01/6
Ur. br.: 2182/1-01-94-01
Šibenik, 31. ožujka 1994.
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

27
Na temelju članka 80. stavak 2. Zakona o ustanovama

("Narodne novine", broj 76/93) i članka 34. Odluke o
privremenom poslovničkom redu Županije Šibenske,
Županijska Skupština Županije Šibenske, na 6. sjednici, od
31. ožujka 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog odbora Glazbene škole

Ivana Lukačića u Šibeniku

U Upravni odbor   Glazbene škole Ivana Lukačića u
Šibeniku imenuju se:

1. ZLATA BAŠIĆ
2. MARJAN SEKSO i
3. VANJA BOŠNJAK.

KLASA: 119-01-94-01/5
Ur. br.: 2182/1-01-94-01
Šibenik, 31. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

28
Na temelju članka 80. stavak 2. Zakona o ustanovama

("Narodne novine", broj 76/93) i članka 34. Odluke o
privremenom poslovničkom redu Županije Šibenske,
Županijska Skupština Županije Šibenske, na 6. sjednici, od
31. ožujka 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog odbora Prometno

tehničke škole u Šibeniku

U Upravni odbor Prometno tehničke škole u Šibeniku
imenuju se:

1. ZVONIMIR ZANINOVIĆ
2.DRAGAN VLAH i
3. ZORANA BAČELIĆ
KLASA: 119-01-94-01/4
Ur. br.: 2182/1-01-94-01
Šibenik, 31. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

29
Na temelju članka 80. stavak 2. Zakona o ustanovama

("Narodne novine", broj 76/93) i članka 34. Odluke o
privremenom  poslovničkom  redu  Županije Šibenske,

Županijska Skupština Županije Šibenske, na 6. sjednici,
od 31. ožujka 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog odbora Ekonomske,

upravno-birotehničke i trgovačke škole u Šibeniku

U Upravni odbor Ekonomske, upravno-birotehničke i
trgovačke škole u Šibeniku imenuju se:

l. mr. BOŽO ERLIĆ,
2. JOSIP PAIĆ i
3. ANKA DUVANČIĆ.

KLASA: 119-01-94-01/3
Ur. br.: 2182/1-01-94-01
Šibenik, 31. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

30
Na temelju članka 80. stavak 2. Zakona o ustanovama

("Narodne novine", broj 76/93) i članka 34. Odluke o
privremenom poslovničkom redu Županije Šibenske,
Županijska Skupština Županije Šibenske, na 6. sjednici, od
31. ožujka 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog odbora Srednje škole

"Ivan Meštrović" u Drnišu

U Upravni odbor Srednje škole "Ivan Meštrović# u
Drnišu imenuju se:

1. STIPE DAKOVIĆ,
2. MILAN VELIĆ i
3. ANTE BILIĆ.

KLASA: 119-01-94-01/12
Ur. br.: 2182/1-01-94-01
Šibenik, 31. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

31
Na temelju članka 80. stavak 2. Zakona o ustanovama

("Narodne novine", broj 76/93) i članka 34. Odluke o
privremenom poslovničkom redu Županije Šibenske,
Županijska Skupština Županije Šibenske, na 6. sjednici, od
31. ožujka 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog odbora Informativnog

centra Šibenik

U Upravni odbor Informativnog centra Šibenik imenuju
se:

1. DRAGO MATIĆ
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2. FRANE BILIĆ
3. BRANKO BUBICA

KLASA: 119-01-94-01/13
Ur. br.: 2182/1-01-94-01
Šibenik, 31. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

32
Na temelju članka 34. Odluke o privremenom

poslovničkom redu Županijske skupštine Županije Šibenske,
od 15. travnja 1993. godine. Županijska skupština Županije
Šibenske, na 6. sjednici od 31. ožujka 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju

direktora JPKD "Vodovod i kanalizacija" Šibenik

1. Daje se suglasnost na Odluku o imenovanju IVICE
PLENČA, dipl. ecc. iz Vrpolja, za direktora JPKD "Vodovod
i kanalizacija" Šibenik, od 10. veljače 1994. godine

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

KLASA: 119-01-94-01/2
Ur. br.: 2182/1-01-94-01
Šibenik, 31. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

2. ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

1
Na temelju članka 185. stavak 2. Zakona o zdravstvenoj

zaštiti ("Narodne novine", broj 75/93) i članka 69. i stavak
3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76-93),
Županijsko poglavarstvo Županije šibenske na 4. sjednici
održanoj 15. ožujka 1994. godine donosi

ODLUKU
o   statusnoj promjeni

Medicinskog centra Šibenik

I
Medicinski centar Šibenik dijeli se na dvije zdravstvene

ustanove i to:
1. Zdravstvena ustanova Opća bolnica
2. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja

II
Zdravstvene ustanove nastale podjelom Medicinskog

centra podjelom Medicinskog centra Šibenik, imaju naziv,
sjedište i djelatnosti kako slijedi:

1. Zdravstvena ustanova Opća bolnica posluje pod
nazivom Zdravstvena ustanova Opća bolnica Šibenik.

Sjedište zdravstvene ustanove Opća bolnica Šibenik je
u Šibeniku, S. Radića br. 83.

Zdravstvena ustanova Opća bolnica Šibenik obavlja
ove djelatnosti:

— interne medicine
— pneumoftiziologije
— infektologije
— pedijatrije
— dermatovenerologije
— kirurgije i urologije
— ORL
— ortopedije
— ginekologije i opstetricije
— oftalmologije
— psihijatrije
— neurologije
— transfuziologije
— biokemijsko-hematološkog laboratorija
— patološke anatomije
— citologije
— fizikalne medicine i rehabilitacije
— ljekarne
— nuklearne medicine
— mikrobiološkog laboratorija
— radiologije
— onkologije
— sterilizacije
— istraživački rad
2. Zdravstvena ustanova Doma zdravlja posluje pod

nazivom: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Šibenik.
Sjedište Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Šibenik je

u Šibeniku, Kralja Zvonimira 23.
Zdravstvena ustanova Dom zdravija Šibenik obavlja

ove djelatnosti:
— opću medicinu
— školsku medicinu
— medicinu rada
— zaštitu usta i zubi
— higijensko-epidemiološku
— mikrobiološkog laboratorija i laboratorija za analizu

živežnih namirnica i voda
— hitne medicinske pomoći
— zdravstvene zaštite žena
— zdravstvene zaštite djece
— ljekarne

III
Novoosnovanim zdravstvenim ustanovama pripada

imovina Medicinskog centra Šibenik, koja se sastoji od
nekretnina, pokretnina i prava, prema Odluci o podjeli
sredstava i obveza Medicinskog centra Šibenik. Dioba
imovine Medicinskog centra na Dom zdravlja i Opću
bolnicu izvršit će se tako, da se uvaže ovi kriteriji:

—djelatnosti koji prema ovoj Odluci i Zakonu obavlja
Opća bolnica i Dom zdravlja

— osiguranja svakoj ustanovi uvjeta glede prostora i
medicinsko-tehničke opreme, propisanih postojećih pro-
pisima za pojedine djelatnosti svake od ustanova.

IV
Sukladno kriterijima po kojima se vrši dioba imovine

Medicinskog centra prema točki III. ove Odluke, obavit će
se i Raspored djelatnika Medicinskog centra na djelatnike
u radnom odnosu u Općoj bolnici i Domu zdravlja.
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V
Za zastupnika Zdravstvene ustanove Opće bolnice

Šibenik u funkciji v. d. ravnatelja imenuje se:
dr. Ivan Matić.
Za zastupnika Zdravstvene ustanove Doma zdravlja

Šibenik u funkciji, v. d. ravnatelja imenuje se:
dr. Jakov Šupe.
Imenovani zastupnici ustanova ovlašteni su obavljati

pripreme za početak rada ustanova, te podnijeti prijave za
upis u sudski registar ustanova.

VI
Upravno vijeće Medicinskog centra v. d. ravnatelj

obavljat će svoje dužnosti do upisa novoosnovanih us-
tanova u sudski registar ustanova.

VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će se u "Službenom vjesniku Županije Šibenske".

KLASA: 510-01-94-01-2
Ur. br.: 2182/1-02-01-94-1
Šibenik, 15. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Paško Bubalo, v. r.

3
Na temelju članka 47. stavak 3. Zakona o zdravstvenoj

zaštiti ("Narodne novine", broj 75-93), Županijsko po-
glavarstvo Županije Šibenske na 4. sjednici održanoj 15.
ožujka 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o  imenovanju predsjednika i članova Upravnog

vijeća Zdravstvene ustanove
Opća bolnica Šibenik

1. Imenuje se Rade Ivas predsjednikom Upravnog vijeća
Zdravstvene ustanove Opća bolnica Šibenik.

2. Za članove Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove
Opća bolnica Šibenik, u ime vlasnika imenuju se:

— Drago Matić
— Mirjana Žurić

KLASA: 119-01-94-01-2
Ur. br.: 2182/1-02-01-94-1
Šibenik, 15. ožujka   1994.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
mr. Paško Bubalo, v. r.

2
Na temelju članka 185. stavak 2. Zakona o zdravstvenoj

zaštiti ("Narodne novine", broj 75/93) i članka 69. stavak 3.
Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93),
Županijsko poglavarstvo Županije Šibenske na 7. sjednici
održanoj dana 19. travnja 1994. godine, donosi

ODLUKU
o  izmjeni Odluke o statusnoj promjeni

Medicinskog centra Šibenik

I
U Odluci o statusnoj promjeni Medicinskog centra

Šibenik, koju je Županijsko poglavarstvo Županije Šibenske
donijelo 15. ožujka 1994. godine u točki II., podtočki 2.
stavak 3. mijenja se i glasi:

"Sjedište Zdravstvene ustanove Dom zdravlja je u
Šibeniku, Stjepana Radića 83",

a u stavku 4. alineja 10. briše se.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će se u "Službenom vjesniku Županije Šibenske".

KLASA: 510-01/94-01/3
Ur. br.: 2182/1-02-01-94-1
Šibenik, 19. travnja   1994.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
mr. Paško Bubalo, v. r.

4
Na temelju članka 47. stavak 3. Zakona o zdravstvenoj

zaštiti ("Narodne novine", broj 75-93), Županijsko po-
glavarstvo Županije Šibenske na 4. sjednici održanoj 15.
ožujka 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o  imenovanju predsjednika i članova Upravnog

vijeća Zdravstvene ustanove
Dom zdravlja Šibenik

1. Imenuje se Božo Erlić predsjednikom Upravnog
vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Šibenik.

2. Za Članove Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove
Dom zdravlja Šibenik, u ime vlasnika imenuju se:

— dr. Zlatko Duić
— Neven Rak

KLASA: 119-01-94-01-1
Ur. br.: 2182/1-02-01-94-1
Šibenik, 15. ožujka   1994.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
mr. Paško Bubalo, v. r.
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Šibenik, 15. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

6
Na temelju članka 48. Zakona o zdravstvenoj zaštiti

("Narodne novine", broj 75-93), Županijsko poglavarstvo
Županije Šibenske na 4. sjednici od 15. ožujka 1994.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut

Ljekarne Šibenik

Daje se suglasnost na Statut Ljekarne Šibenik, kojeg je
donijelo Upravno vijeće Ljekarne, dana 28. veljače 1994.
godine.

KLASA: 012-03/94-01-2
Ur. br.: 2182/1-02-94-1
Šibenik, 15. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
mr. Paško Bubalo, v. r.

7
Na temelju članka 48. Zakona o zdravstvenoj zaštiti

("Narodne novine", broj 75-93), Županijsko poglavarstvo
Županije Šibenske na 4. sjednici od 15. ožujka 1994.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut

Ljekarne Drniš

Daje se suglasnost na Statut Ljekarne Drniš, kojeg je
donijelo Upravno vijeće Ljekarne, dana 22. veljače 1994.
godine.

KLASA: 012-03/94-01-1
Ur. br.: 2182/1-02-94-1

PREDSJEDNIK
mr. Paško Bubalo, v. r.

8
Na temelju članka 48. Zakona o zdravstvenoj zaštiti

("Narodne novine", broj 75-93), Županijsko poglavarstvo
Županije Šibenske na 7. sjednici od 19. travnja 1994.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut Zdravstvene

ustanove Dom zdravlja Šibenik

Daje se suglasnost na Statut Zdravstvene ustanove
Dom zdravlja Šibenik, kojeg je donijelo Upravno vijeće
Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Šibenik, dana 8.
travnja 1994. godine.

KLASA: 012-03/94-01/4
Ur. br.: 2182/1-02-94-1
Šibenik, 19. travnja 1993.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
mr. Paško Bubalo, v. r.

9
Na temelju članka 48. Zakona o zdravstvenoj zaštiti

("Narodne novine", broj 75-93), Županijsko poglavarstvo
Županije Šibenske na 7. sjednici od 19. travnja 1994.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut

Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Drniš

Daje se suglasnost na Statut Zdravstvene ustanove
Dom zdravlja Drniš, kojeg je donijelo Upravno vijeće
Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Drniš, dana 27. ožujka
1994. godine.

KLASA: 012-03/94-01-5
Ur. br.: 2182/1-02-94-1
Šibenik, 19. travnja 1994.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
mr. Paško Bubalo, v. r.

1
Na temelju članka 48. Zakona o zdravstvenoj zaštiti

("Narodne novine", broj 75-93), Županijsko poglavarstvo
Županije Šibenske na 5. sjednici od 24. ožujka 1994.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut Zdravstvene

ustanove Opća bolnica Šibenik

Daje se suglasnost na Statut Zdravstvene ustanove
Opća bolnica Šibenik, kojeg je donijelo Upravno vijeće
Zdravstvene ustanove Opće bolnice, dana 22. ožujka 1994.
godine.

KLASA: 012-03/94-01-3
Ur. br.: 2182/1-02-94-1
Šibenik, 24. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
mr. Paško Bubalo, v. r.
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nadležnosti županija, gradova i općina, te nepoznatih
potreba za stanovima u svezi predstojeće aktivnosti na
organiziranju njihovih tijela, privremeno nisu u mogućnosti
procijeniti svoje potrebe za stanovima, pa slijedom toga ni
izvršiti međusobnu raspodjelu i preuzimanje stanova na
kojima je nositelj prava korištenja (vlasništva) bivša Općina
Šibenik (u daljnjem tekstu: stanovi).

II
Ovim Sporazumom se privremeno, do njihove raspodjele

i preuzimanja u skladu s člankom 87. stavak 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi određuju titulari privremenog
korištenja u smislu Zakona o privremenom korištenju
stanova, te odlučivanje o priznavanju odgovarajućih prava
i poduzimanju drugih postupaka u smislu Zakona o stam-
benim odnosima i drugih odgovarajućih propisa, osim
davanja stanova na korištenje i otuđivanja stanova putem
natječaja i zamjenom nekretnina.

III
Stanovima privremeno gospodare novoutemeljene

lokalne jedinice iz glave ovog Sporazuma, na način da Grad
Šibenik gospodari stanovima na području Grada Šibenika,
a svaka općina gospodari stanovima koji se nalaze na
njenom području.

IV
Ovaj Sporazum smatrati će se zaključenim kada ga

prihvate predstavnička tijela lokalnih jedinica iz glave
ovog Sporazuma, te potpišu predsjednici poglavarstva tih
jedinica.

V
Nakon zaključenja ovaj Sporazum objavit će se u

službenom glasilu u kojem se objavljuju akti Županije
Šibenske.

1. ŽUPANIJA ŠIBENSKA

Klasa: 370-01/93-01-1
Šibenik. 6. kolovoza 1993.

ŽUPAN
mr. Paško Bubalo, v. r.

2. GRAD ŠIBENIK

Klasa: 370-01/93-01-1
Šibenik, 22. prosinca 1993.

GRADONAČELNIK
Ante Šupuk, prof. v. r.

3. OPĆINA PRIMOŠTEN

Klasa: 370-01/93-01-1
Primošten, 6. listopada 1993.

NAČELNIK
Josip Perkov, v. r.

3. ŽUPAN

1
Na temelju članka 63. stavak 3. Pomorskog zakonika

("Narodne novine", broj 17-94) i članka 55. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90-
92, 94-92 i 117-93), župan Županije Šibenske, donosi

RJEŠENJE
o  imenovanju Komisije za ocjenu koncesije na

pomorskom dobru

1. U Komisiji za ocjenu koncesije na pomorskom dobru,
koju daje Županijska Skupština Županije Šibenske, imenuju
se:

1.ŠIME ZENIĆ, inž. pomorskog prometa, za pre-
dsjednika

2. ŽIVANA LAMBAŠA BELAK, mr. ekološkog
inženjeringa, za člana

3. DAMIR LUČEV, dipl. inž. arhitekture, za člana
4. ZVONKO MODRUŠAN, mr. oceanologije, za člana
5. BOŽIDAR KURSAR, inž. građevinarstva, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u "Službenom vjesniku Županije Šibenske".

KLASA: 342-01-94-01/1
Ur. Br.: 2182-01-01-94-1
Šibenik, 5. travnja 1994.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ŠIBENSKA

ŽUPAN
mr. Paško Bubalo, v. r.

II
SPORAZUMI

1
Shodnim primjerom članka 87. stavak 1. Zakona o

lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90-
92)

— Županija Šibenska, koju zastupa župan mr. Paško
Bubalo,

— Grad Šibenik, kojeg zastupa gradonačelnik Ante
Šupuk, prof,

— Općina Primošten, koju zastupa načelnik Josip
Perkov,

—Općina Skradin, koju zastupa načelnik Petar Đunđer,
dipl. pravnik,

— Općina Tisno, koju zastupa načelnik Krsto Barić i
— Općina Vodice, koju zastupa načelnik Rade Ivas,

dipl. pravnik,
za k l j u č u j u

SPORAZUM
o privremenom preuzimanju - gospodarenju

stanovima na kojima je nositelj prava korištenja
(vlasništva) bila bivša Općina Šibenik

I
Sudionici ovog Sporazuma, kao pravni sljednici bivše

Općine Šibenik, utvrđuju da zbog sada nerazgraničenih
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4. OPĆINA SKRADIN

Klasa: 370-01/94-01-1
Skradin, 28. siječnja 1994.

NAČELNIK
Petar Đunđer. dipl. pravnik, v. r.

5. OPĆINA TISNO

Klasa: 370-01/93-01-1
Tisno, 27. rujna 1993.

NAČELNIK
Krsto Barić, v. r.

6. OPĆINA VODICE

Klasa: 370-01/93-01-1
Vodice, 24. rujna 1993.

NAČELNIK
Rade Ivas, dipl. pravnik, v. r.

II
Ovaj Sporazum smatrati će se zaključenim kada ga

prihvate predstavnička tijela lokalnih jedinica iz glave
ovog Sporazuma, te potpišu predsjednici poglavarstva tih
jedinica.

III
Nakon zaključenja ovaj Sporazum objavit će se u

Službenom glasilu u kojem se objavljuju akti Županije
Šibenske.

1. ŽUPANIJA ŠIBENSKA

Klasa: 940-01/93-01/2
Šibenik, 23. prosinca 1993.

ŽUPAN
mr. Paško Bubalo, v. r.

2. GRAD ŠIBENIK

Klasa: 940-01/93-01/2
Šibenik, 22. prosinca 1993.

GRADONAČELNIK
Ante Šupuk, prof. v. r.

2
Na temelju članka 13. stavak 2. i članka 15. stavak 6.

a u svezi sa člankom 87. stavak 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90-92 i 94/
93)

— Županija Šibenska, koju zastupa župan mr. Paško
Bubalo,

— Grad Šibenik, kojeg zastupa gradonačelnik Ante
Šupuk, prof,

— Općina Primošten, koju zastupa načelnik Josip
Perkov,
—Općina Skradin, koju zastupa načelnik Petar Đunđer, 
dipl. pravnik,

— Općina Tisno, koju zastupa načelnik Krsto Barić i
— Općina Vodice, koju zastupa načelnik Rade Ivas,

dipl. pravnik,
za k l j u č u j u

SPORAZUM
o privremenom prijenosu osnivačkih prava u

Javnom vodoprivrednom poduzeću za Slivno
područje rijeke Krke na Županiju Šibensku

I
Sudionici ovog Sporazuma, kao pravni sljednici bivše

Općine Šibenik- osnivača Javnog vodoprivrednog poduzeća
za Slivno područje rijeke Krke na prijedlog Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva Uprave za vodoprivredu Repub-
like Hrvatske KLASA: 011-02/93-02/25 UR. BROJ: 525-
09-10/31-93-1 od 27. 10. 1993. godine privremeno, do
donošenja Zakona o vodama koji je u pripremi, a kojim će
se utvrditi način organiziranja upravljanja vodama na lokal-
nom nivou i riješiti pitanje sukcesije imovinskih prava i
obveza dosadašnjih osnivača na nove sljednike, prenose
sva osnivačka prava koja je imala bivša Općina Šibenik u
Javnom vodoprivrednom poduzeću za Slivno područje ri-
jeke Krke na županiju Šibensku.

3. OPĆINA PRIMOŠTEN

Klasa: 940-01/94-01/1
Primošten, 18. veljače 1994.

NAČELNIK
Josip Perkov, v. r.

4. OPĆINA SKRADIN

Klasa: 9400-01/93-01/2
Skradin, 16. prosinca 1994.

NAČELNIK
Petar Đunđer,dipl. pravnik, v. r.

5. OPĆINA TISNO

Klasa: 940-01/94-01/1
Tisno, 25. siječnja 1994.

NAČELNIK
Krsto Barić, v. r.

6. OPĆINA VODICE

Klasa: 940-01/94-01/1
Vodice, 11. veljače 1993.

NAČELNIK
Rade Ivas, dipl. pravnik, v. r.
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3
U skladu s člankom 87. stavak 1. Zakona o lokalnoj

samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90-92),
— Županija Šibenska, koju zastupa župan mr. Paško

Bubalo,
— Grad Šibenik, kojeg zastupa gradonačelnik Ante

Šupuk, prof,
— Općina Primošten, koju zastupa načelnik Josip

Perkov,
—Općina Skradin, koju zastupa načelnik Petar Đunđer,

dipl. pravnik,
— Općina Tisno, koju zastupa načelnik Krsto Barić i
— Općina Vodice, koju zastupa načelnik Rade Ivas,

dipl. pravnik,

za k l j u č u j u

SPORAZUM
o preuzimanju i raspodjeli kapitala poduzeća
na kojem se obavljaju komunalne djelatnosti

I
Ovim Sporazumom lokalne jedinice iz glave ovog

Sporazuma preuzimaju i raspodjeljuju kapital poduzeća na
području bivše Općine Šibenik, na kojem se obavljaju
komunalne djelatnosti.

II
Utvrđuje se da odgovarajuće komunalne djelatnosti iz

Zakona o komunalnim djelatnostima ("Narodne novine",
broj 15/79 i 18/79), na području bivše Općine Šibenik,
obavljaju slijedeća poduzeća:

1.  Poduzeće za komunalne djelatnosti "Vodovod i
kanalizacija" Šibenik,

2. Poduzeće za komunalne djelatnosti "Zelenilo" Šibe-
nik,

3.  Poduzeće za komunalne djelatnosti "Čempresi"
Šibenik

4. Javno poduzeće "Tržnice Šibenik", Šibenik,
5. Poduzeće za komunalne djelatnosti "Pisak" Šibenik,
6. Poduzeće za komunalne djelatnosti "Leć" Vodice i
7. Poduzeće "Autotransport" Šibenik.

III
Utvrđuje se da je kapital u poduzećima iz točke II ovog

Sporazuma, na kojem se obavljaju komunalne djelatnosti,
u smislu Zakona o pretvorbi i organiziranju poduzeća u
komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja
i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom
prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo
("Narodne novine", broj 91/92), vlasništvo bivše Općine
Šibenik.

IV
Procjenu vrijednosti kapitala iz točke III ovog Spo-

razuma izvršiti će poduzeće iz točke II ovog Sporazuma, u
skladu s rješenjima Skupštine Općine Šibenik od 05.
ožujka 1993. godine ("Službeni vjesnik općina Drniš, Knin
i Šibenik"., broj 2/93).

V
Kapital poduzeća iz točke II ovog Sporazuma, na kojem

se obavljaju komunalne djelatnosti, preuzimaju novoute-
meljene lokalne jedinice iz glave ovog Sporazuma, te ga
raspoređuju prema tome na području koje lokalne jedinice
se obavljaju odgovarajuće komunalne djelatnosti iz nadle-
žnosti poduzeća i to:

1.kapital "Vodovoda i kanalizacije" Šibenik - preuzima
Županija Šibenska,

2. kapital "Zelenila" Šibenik - preuzima Grad Šibenik,
3. kapital "Čempresa" Šibenik - preuzima Grad Šibenik,
4. kapital "Tržnice Šibenik" - preuzima Grad Šibenik,
5. kapital "Piska" Šibenik - preuzima Grad Šibenik,
6. kapital "Leća" Vodice - preuzima Općina Vodice,
7. kapital "Autotransporta" Šibenik - preuzima Županija

Šibenska.
VI

Sudionici ovog Sporazuma su suglasni da odluke o
pretvorbi poduzeća iz točke II ovog Sporazuma, kod kojih
je dio kapitala na kojem se obavljaju komunalne djelatnosti
veći od 50 % od ukupnog kapitala, u smislu Zakona o
pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelat-
nostima, donesu lokalne jedinice koje preuzimaju kapital
tih poduzeća na kojem se obavljaju komunalne djelatnosti.

VII
Ovaj Sporazum smatrati će se zaključenim kada ga

prihvate predstavnička tijela lokalnih jedinica iz glave
ovog Sporazuma, te potpišu predsjednici poglavarstva tih
jedinica.

VIII
Nakon zaključenja ovaj Sporazum objavit će se u

službenom glasilu u kojem se objavljuju akti Županije
Šibenske.

1. ŽUPANIJA ŠIBENSKA

Klasa: 363-01/93-01/1
Šibenik. 06. kolovoza 1993.

ŽUPAN
mr. Paško Bubalo, v. r.

2. GRAD ŠIBENIK

Klasa: 363-01/93-01/1
Šibenik, 02. srpnja 1993.

GRADONAČELNIK
Ante Šupuk, prof. v. r.

3. OPĆINA PRIMOŠTEN

Klasa: 363-01/93-01/1
Primošten, 25. lipnja 1993.

NAČELNIK
Josip Perkov, v. r.

4. OPĆINA SKRADIN

Klasa: 363-01/93-01/1
Skradin, 24. lipnja 1993.

NAČELNIK
Petar Đunđer, dipl. pravnik, v. r.
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5. OPĆINA TISNO

Klasa: 363-01/93-01/1
Tisno, 30. lipnja 1993.

NAČELNIK
Krsto Barić, v. r.

6. OPĆINA VODICE

Klasa: 363-01/93-0111
Vodice, 23. lipnja 1993.

NAČELNIK
Rade Ivas, dipl. pravnik, v. r.

4
Shodnom primjenom članka 87. stavak 1. Zakona o

lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90-
92),

— Županija Šibenska, koju zastupa župan mr. Paško
Bubalo,

— Grad Šibenik, kojeg zastupa gradonačelnik Ante
Šupuk, prof,

— Općina Primošten, koju zastupa načelnik Josip
Perkov,

—Općina Skradin, koju zastupa načelnik Petar Đunđer,
dipl. pravnik,

— Općina Tisno, koju zastupa načelnik Krsto Barić i
— Općina Vodice, koju zastupa načelnik Rade Ivas,

dipl. pravnik,

za k l j u č u j u

SPORAZUM
o privremenom preuzimanju - gospodarenju

poslovnim zgradama i prostorijama na kojima je
nositelj prava korištenja (vlasništva) bila bivša

Općina Šibenik

I
Sudionici ovog Sporazuma, kao pravni sljednici bivše

Općine Šibenik, utvrđuju da zbog sada nerazgraničenih
nadležnosti županija, gradova i općina, privremeno nisu u
mogućnosti procijeniti svoje potrebe za poslovnim prosto-
rima za rad njihovih tijela, pa slijedom toga ni izvršiti
međusobnu raspodjelu i preuzimanje poslovnih prostora na
kojima je nositelj prava korištenja (vlasništva) bila bivša
Općina Šibenik (u daljnjem tekstu: poslovni prostori).

II
Ovim Sporazumom se privremeno, do njihove raspodjele

i preuzimanja u skladu s člankom 87 stavak 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi, određuju titulari privre-
menog gospodarenja poslovnim prostorima.

Pod privremenim gospodarenjem iz stavka. 1. ove točke
podrazumijeva se pravo davanja na privremeno korištenje,
odnosno u zakup, na neodređeno vrijeme, uz otkazni rok od
tri mjeseca, pravo otkazivanja korištenja, pravo određivanja
uvjeta za davanje na korištenje i pravo raspolaganja sa
sredstvima zakupnina, te poslovi održavanja poslovnih
prostora.

III
Poslovnim prostorima privremeno gospodare novoute-

meljene lokalne jedinice iz glave ovog Sporazuma, na
način da Grad Šibenik gospodari poslovnim prostorima na
području Grada Šibenika, a svaka općina gospodari
poslovnim prostorima koji se nalaze na njenom području.

Izuzetno od stavka 1. ove točke, poslovnim prostorima
koji su služili za rad tijela bivše Općine Šibenik, osim
Gradske vijećnice, privremeno gospodare Županija, Grad
i općine sporazumno, o čemu odluke donose:

a) za poslovne prostore na području Grada Šibenika
— župan i gradonačelnik sporazumno,

b) za poslovne prostore na području općina
— župan i načelnik odnosne općine sporazumno.

IV
Ovaj Sporazum smatrati će se zaključenim kada ga

prihvate predstavnička tijela lokalnih jedinica iz glave
ovog Sporazuma, te potpišu predsjednici poglavarstva tih
jedinica.

V
Nakon zaključivanja ovaj Sporazum objaviti će se u

službenom glasilu u kojem se objavljuju akti Županije
Šibenske.

1. ŽUPANIJA ŠIBENSKA

Klasa: 372-01/93-01-1
Šibenik. 6. kolovoza 1993.

ŽUPAN
mr. Paško Bubalo, v. r.

2. GRAD ŠIBENIK

Klasa: 372-01/93-01-1
Šibenik, 22. prosinca 1993.

GRADONAČELNIK
Ante Šupuk, prof. v. r.

3. OPĆINA PRIMOŠTEN

Klasa: 372-01/93-01-1
Primošten, 6. listopada 1993.

NAČELNIK
Josip Perkov, v. r.

4. OPĆINA SKRADIN

Klasa: 372-01/93-01-1
Skradin, 28. siječnja 1994.

NAČELNIK
Petar Đunđer. dipl. pravnik, v. r.

5. OPĆINA TISNO

Klasa: 372-01/93-01-1
Tisno, 27. rujna 1993.

NAČELNIK
Krsto Barić, v. r.

Broj 3 — Strana 16              SLUŽBENI VJESNIK ŽUPANIJE ŠIBENSKE              Četvrtak, 28. travnja 1994.



6. OPĆINA VODICE

Klasa: 372-01/93-01-1
Vodice, 24. rujna 1993.

NAČELNIK
Rade Ivas, dipl. pravnik, v. r.

1. ŽUPANIJA ŠIBENSKA

Klasa: 940-01/93-01/1
Šibenik. 06. kolovoza 1993.

ŽUPAN
mr. Paško Bubalo, v. r.

5
U skladu s člankom 87. stavak 1. Zakona o lokalnoj

samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90-92),
— Županija Šibenska, koju zastupa župan mr. Paško

Bubalo,
— Grad Šibenik, kojeg zastupa gradonačelnik Ante

Šupuk, prof,
— Općina Primošten, koju zastupa načelnik Josip

Perkov,
—Općina Skradin, koju zastupa načelnik Petar Đunđer,

dipl. pravnik,
— Općina Tisno, koju zastupa načelnik Krsto Barić i
— Općina Vodice, koju zastupa načelnik Rade Ivas,

dipl. pravnik,

z a k l j u č u j u

SPORAZUM
o preuzimanju i raspodjeli zemljišta na kojem je

nositelj prava korištenja (vlasništva)
bivša Općina Šibenik

I
Zemljište na kojem je nositelj prava korištenja

(vlasništva) do utemeljenja lokalnih jedinica iz glave ovog
Sporazuma, bila bivša Općina Šibenik, preuzimaju no-
voutemeljene lokalne jedinice i raspodjeljuju ga na način da
Gradu Šibeniku pripada svo zemljište koje se nalazi na
području grada Šibenika, a svakoj općini pripada svo
zemljište koje se nalazi na njenom području, sa svim
pravima i obvezama.

II
Na temelju ovog Sporazuma zaključivat će se posebni

Sporazumi o preuzimanju nekretnina sa svim potrebnim
podacima za uključbu vlasništva u zemljišnim knjigama
kojeg će potpisivati zastupnici lokalnih jedinica bez
posebnog prihvaćanja svih Sporazuma od strane pred-
stavničkih tijela lokalnih jedinica iz glave ovog Sporazuma.

III
Temeljem ovog Sporazuma novi vlasnici zemljišta iz

predmeta ovog Sporazuma mogu pokrenuti odgovarajući
postupak radi upisa toga prava u sudskim zemljišnim
knjigama na njihove ime, uz istovremeno brisanje prava
bivše Općine Šibenik.

IV
Ovaj Sporazum smatrati će se zaključenim kada ga

prihvate predstavnička tijela lokalnih jedinica iz glave
ovog Sporazuma, te potpišu predsjednici poglavarstva tih
jedinica.

V
Nakon zaključenja ovaj Sporazum objavit će se u

službenom glasilu u kojem se objavljuju akti Županije
Šibenske.

2. GRAD ŠIBENIK

Klasa: 940-01/93-01/1
Šibenik, 02. srpnja 1993.

GRADONAČELNIK
Ante Šupuk, prof. v. r.

3. OPĆINA PRIMOŠTEN

Klasa: 940-01/93-01/1
Primošten, 25. lipnja 1993.

NAČELNIK
Josip Perkov, v. r.

4. OPĆINA SKRADIN

Klasa: 940-01/93-01/1
Šibenik, 24. lipnja 1994.

NAČELNIK
Petar Đunđer. dipl. pravnik, v. r.

5. OPĆINA TISNO

Klasa: 940-01/93-01/1
Tisno, 20. lipnja 1993.

NAČELNIK
Krsto Barić, v. r.

6. OPĆINA VODICE

Klasa: 940-01/93-01/1
Vodice, 23. lipnja 1993.

NAČELNIK
Rade Ivas, dipl. pravnik, v. r.
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Izdavač: Županija Šibenska, Trg Pavla Šubića I, broj 3,   Uređuje: Dane Maretić, dipl. pravnik
Tisak: Tiskara "Kačić" Šibenik
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