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I
GRAD ŠIBENIK
1. GRADSKO VIJEĆE

4
Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95 i 109/95) i
članka 29. Statuta Grada Šibenika ("Službeni vjesnik
Županije šibenske", broj 4/94), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 24. sjednici, od 16. travnja 1996. godine, donosi
ODLUKU
o komunalnoj naknadi
Članak 1.
Ovom Odlukom se u zavisnosti od stupnja opremljenosti građevinskog zemljišta objektima i uređajima
komunalne infrastrukture, određuju zone za utvrđivanje visine komunalne naknade, utvrđuju objekti čiji
vlasnici se izuzimaju od obveze plaćanja komunalne
naknade, te ureduju druga pitanja od značaja za postupak naplate komunalne naknade.
Članak 2.
Radi određivanja visine komunalne naknade,
područje Grada Šibenika dijeli se na tri zone, odnosno 1., 2. i 3. zonu.
Članak 3.
U1. zonu razvrstavaju se slijedeća naselja i dijelovi
naselja:
1. Šibenik (uključujući i područje Jadrija),
2. Brodarica (dio naselja Krapanj - na kopnu),
3. Grebaštica Donja (dio naselja Grebaštica),
4. Šparadići (dio naselja Grebaštica),
5. Zaton,
6. Žaborić (dio naselja Jadrtovac).
Članak 4.
U 2. zonu razvrstavaju se slijedeća naselja i dijelovi
naselja:
1. Bilice,
2. Donje Polje,
3. Dubrava kod Šibenika,
4. Jadrtovac (bez Žaborića),
5. Raslina.
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Članak 5.
U 3. zonu razvrstavaju se sva ostala naselja na
području grada Šibenika, koja nisu navedena u članku
3. i 4. ove Odluke.
Članak 6.
Komunalna naknada ne plaća se na objekte koji
služe za:
1. obranu (vojarne hrvatske vojske),
2. djelatnost vjerskih zajednica,
3. djelatnost političkih stranaka i neprofitnih udruga
građana,
4. djelatnost Gradske uprave Grada Šibenika.
Komunalnu naknadu ne plaćaju korisnici stalne
socijalne pomoći, koji taj status dokažu.
Osim generalnih oslobođenja od komunalne naknade, u smislu stavka 1. i 2. ovog članka, Gradsko
poglavarstvo može u pojedinom slučaju odlučiti o djelomičnom ili potpunom oslobođenju od obveze plaćanja dospjele komunalne naknade.
Članak 7.
Gradsko poglavarstvo donijeti će akt o visini komunalne naknade, prema zonama iz ove Odluke u
roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, s primjenom od 1. listopada 1996. godine.
Do 30. rujna 1996. godine visina komunalne naknade će se određivati prema zonama i drugim kriterijima iz preuzete Odluke o komunalnoj naknadi
("Službenik vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik",
broj 4/80).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u "Službenom vjesniku Županije šibenske".
KLASA: 363-03/96-01/8
URBROJ: 2181/01-96-1
Šibenik, 16. travnja 1996.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž., v.r.
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Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94) i član-
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ka 29. Statuta Grada Šibenika ("Službeni vjesnik
Županije šibenske", broj 4/94), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 24. sjednici, od 16. travnja 1996. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Provedbenog urbanističkog plana
Baldekin I. u Šibeniku
Članak 1.
U Provedbenim odredbama Provedbenog urbanističkog plana Baldekin I. u Šibeniku ("Službeni
vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 18/85), u
točki II. podtočka 4. (Namjena objekta), mijenja se i
glasi:
"Novoplanirana dogradnja namijenjena je za poslovno-trgovačke djelatnosti".
Članak 2.
U točki II. podtočka 7. (Visina izgradnje) mijenja
se i glasi:
"Predviđa se izgradnja suterena, prizemlje i dva
kata, s time da će se II. kat izgraditi djelomično - do
30% od površine tlocrta.
Od kote suterena (+45,58 apsolutno) do sljemena
krova maksimalna visina je 13,10 m".
Članak 3.
U točki II. podtočka 8. (Krov i pokrov) mijenja se
i glasi:
"Krovne plohe su kombinirane kose i ravne ploče".
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u "Službenom vjesniku Županije šibenske".
KLASA: 350-03/96-01/3
URBROJ: 2182/01-96-1
Šibenik, 16. travnja 1996.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl.inž.,v.r.
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Na temelju članka 4. i 10. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/96) i član-
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ka 29. Statuta Grada Šibenika, na 24. sjednici, od 16.
travnja 1996. godine, donosi
ODLUKU
o koncesijama za obavljanje komunalnih
djelatnosti
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se koje će se komunalne djelatnosti, na području Grada Šibenika, obavljati
preko pravne ili fizičke osobe, na temelju ugovora o
koncesiji, pobliže se propisuju uvjeti i postupak za
davanje koncesije, te način korištenja sredstava od
naknade za koncesije.
Članak 2.
Na temelju ugovora o koncesiji obavljati će se
slijedeće komunalne djelatnosti:
l. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,
2. opskrba plinom,
3. opskrba toplinskom energijom,
4. a) prijevoz putnika u javnom prometu
(autobusni promet),
b) prijevoz putnika brodom na relaciji ŠibenikJadrija,
c) prijevoz putnika brodom na relaciji KrapanjBrodarica,
5. održavanje čistoće na otocima,
6. odlaganje komunalnog otpada,
7. održavanje javnih površina na otocima,
8. održavanje nerazvrstanih cesta na otocima,
9. tržnice na malo,
10. obavljanje pogrebnih poslova,
11. obavljanje dimnjačarskih poslova.
Članak 3.
Radi donošenja odluke o davanju koncesije, odnosno zaključenja ugovora o koncesiji, Gradsko poglavarstvo objavljuje oglas, radi javnog prikupljanja
ponuda.
Oglas iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u "Slobodnoj Dalmaciji", "Šibenskom listu" i na oglasnoj
ploči Gradskog poglavarstva, a ponude se primaju u
roku od 15 dana od objave oglasa u "Slobodnoj Dalmaciji".
Članak 4.
Oglas iz članka 3. stavak 2. ove Odluke mora
sadržavati odgovarajuće podatke i zahtjeve Grada u
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smislu članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te naznaku da će se odluka o davanju koncesije
donijeti naročito na temelju elemenata iz članka 11.
stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako
bi kandidati imali odgovarajući okvir i elemente za
podnošenje ponuda.
Članak 5.
Po proteku roka za javno prikupljanje ponuda,
Gradsko vijeće, na prijedlog Gradskog poglavarstva,
odlučuje o dodjeli koncesije, na temelju čega Gradsko poglavarstvo zaključuje ugovor o koncesiji.
Članak 6.
Gradsko poglavarstvo, za slučaj da se odnosna
komunalna djelatnost ne obavlja u skladu s ugovorom
o koncesiji, predložiti će Gradskom vijeću da donese
akt o oduzimanju koncesije, te ako Gradsko vijeće to
prihvati, pokrenuti postupak radi otkaza i raskida
ugovora u koncesiji.
Članak 7.
Sredstva ostvarena od naknade za koncesiju koristiti će se za unapređivanje obavljanja komunalne djelatnosti.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u "Službenom vjesniku Županije šibenske".
KLASA: 363-02/96-01/57
URBROJ: 2182/01-96-2
Šibenik, 16. travnja 1996.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl.inž.,v.r.
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ODLUKU
o ustrojstvu i usklađivanju sa Zakonom o
ustanovama Gradske knjižnice
"Juraj Šižgorić" Šibenik

I. UVODNE I TEMELJNE ODREDBE
1. Utvrđuje se da je Gradska biblioteka "Juraj Šižgorić" Šibenik upisana kao radna organizacija u registar Trgovačkog suda u Splitu rješenjem oznake i
broj Us-132/79 od 27. svibnja 1980. godine, registarski uložak broj I-492, za obavljanje djelatnosti:
Bibliotečna djelatnost.
Rad na širenju i popularizaciji knjige, i to:
- organiziranjem prigodnih izložbi knjiga i druge
bibliotečne grade,
- organiziranjem javnih tribina, predavanja, susreta i razgovora s umjetnicima, kulturnim i društvenim radnicima,
- posebno radi na razvijanju i njegovanju čitalačkih
navika djece i omladine,
- svojom čitaonicom i bibliotečnom službom vrši
bibliotečnu djelatnost na cijelom području općine.
Na temelju Sporazuma o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovama kulture, kojeg su zaključili Gradsko vijeće Grada Šibenika, Klasa: 612-01/95-01/1,
Urbroj: 2182/01-95-2, 30. ožujka 1995. godine i županijska skupština Županije šibenske, Klasa 612-01/9501/1, Urbroj: 2182/01-95-1, 8. ožujka 1995. godine,
ustanova iz stavka 1. ove točke je u vlasništvu Grada
Šibenika.
2. Ovom Odlukom status i ustrojstvo postojeće
radne organizacije iz točke 1. ove Odluke usklađuje
se sa Zakonom o ustanovama, odnosno ista postaje
ustanova za obavljanje djelatnosti navedenih u točki
8. i 9. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Ustanova).
3. Grad Šibenik povjerava Ustanovi obavljanja
djelatnosti knjižnica iz točke 8. i 9. ove Odluke, za
područje Grada Šibenika.
II. OSNIVAČ USTANOVE
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Na temelju članka 29. Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 75/93) i
članka 29. Statuta Grada Šibenika ("Službeni vjesnik
Županije šibenske", broj 4/94), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 24. sjednici, od 16. travnja 1996. godine, donosi

4. Grad Šibenik je jedini osnivač Ustanove.
5. Sjedište osnivača - Grada Šibenika je u Šibeniku, Trg Pavla Šubića I broj 2.
III. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE
6. Naziv Ustanove glasi:
Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić".
7. Sjedište Ustanove je u Šibeniku, Stjepana Radića 54.
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IV. DJELATNOST USTANOVE
8. Ustanova za područje Grada Šibenika obavlja
slijedeće djelatnosti:
92.51.1. Djelatnost knjižnica
- djelatnost knjižnica, prostorija za čitanje, slušanje
i gledanje:
organiziranje zbirki, specijaliziranih i nespecijaliziranih,
izradu kataloga,
posuđivanje i čuvanje knjiga, zemljopisnih karata, časopisa, filmova, ploča, vrpci, umjetničkih
djela,
pronalaženje materijala prema zahtjevima za informacijama.
Djelatnost iz stavka 1. ove točke Ustanova kao opća
matična narodna i znanstvena knjižnica Grada Šibenika, može obavljati i za područje drugih jedinica
lokalne samouprave Županije šibenske.
9. Pored djelatnosti knjižnica iz točke 8. ove Odluke, Ustanova obavlja i slijedeće djelatnosti:
22.11 Izdavanje knjiga
- izdavanje knjiga, brošura, prospekata, i sličnih
publikacija, uključujući izdavanje rječnika i enciklopedija,
- izdavanje zemljopisnih i drugih karata,
- izdavanje muzikalija.
22.12. Izdavanje novina
22.13. Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
22.15. Ostala izdavačka djelatnost
- izdavanje:
fotografija, gravura i razglednica
postera (plakata), reprodukcija umjetničkih djela
ostalog tiskanog materijala, razglednica reproduciranih mehaničkim ili fotomehaničkim postup; kom.
74.84 Ostale poslovne usluge
- djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa.
10. Ustanova može, uz djelatnosti navedene u točki
8. i 9. ove Odluke, obavljati i druge djelatnosti koje
mu u svezi i uobičajeno se obavljaju uz djelatnosti iz
točke 8. i 9. ove Odluke, te doprinose boljem korištenju sredstava Ustanove.
V. SREDSTVA USTANOVE
11. Sredstva Ustanove iznose 1.316.666,00 kuna.
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Sredstva potrebna za osnivanje i početak rada Ustanove čine stvari i prava radne organizacije iz točke 1.
ove Odluke, sa stanjem na dan 31. prosinca 1995.
godine, prema bilanci koja se prilaže ovoj Odluci i
čini njen sastavni dio.
VI. TRAJANJE USTANOVE
12.Ustanova se osniva na neodređeno vrijeme, radi
trajnog ispunjavanja zadataka, odnosno obavljanja
djelatnosti za koje je Ustanova osnovana.
VII. ORGANI USTANOVE
13.Organi Ustanove su:
a) Upravno vijeće,
b) Ravnatelj.
a) UPRAVNO VIJEĆE
14.Ustanovom upravlja Upravno vijeće Ustanove.
15.Upravno vijeće Ustanove ima pet članova, od
kojih tri imenuje Gradsko vijeće Grada Šibenika iz
reda uglednih i umjetničkih djelatnika, a dva člana iz
svojih redova biraju stručni djelatnici Ustanove, na
prijedlog ravnatelja Ustanove, većinom glasova svih
stručnih djelatnika Ustanove.
16.Mandat članova Upravnog vijeća Ustanove traje četiri godine.
17.Predsjednika Upravnog vijeća Ustanove na vrijeme od četiri godine biraju između sebe članovi
Upravnog vijeća Ustanove.
18. Upravno vijeće Ustanove obavlja poslove određene Zakonom, a osobito:
- donosi program rada i razvoja Ustanove,
- nadzire njihovo izvršavanje,
- odlučuju o financijskom planu i godišnjem obračunu,
- predlaže osnivaču promjenu djelatnosti,
- odlučuje o ulaganju i nabavci opreme,
- donosi Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada, te druge opće akte,
- daje osnivaču i ravnatelju Ustanove prijedloge i
mišljenja o pojedinim pitanjima,
- donosi odluke i obavlja druge poslove određene
Zakonom i općim aktima.
19. Upravno vijeće Ustanove donosi odluke većinom glasova svih članova Upravnog vijeća Ustanove.
b) RAVNATELJ USTANOVE
20. Voditelj Ustanove je ravnatelj Ustanove.
21. Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu, poduzima sve
pravne radnje u ime i za račun Ustanove, zastupa Us-
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tanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim
i dragim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, donosi odgovarajuće opće akte u skladu sa Statutom Ustanove, zaključuje ugovore o radu
sa zaposlenicima, te obavlja drage poslove iz svoje
nadležnosti.
22.Za ravnatelja Ustanove može se imenovati osoba koja uz opće zakonske uvjete, ispunjava i
slijedeće uvjete:
- visoka stručna sprema,
- položen stručni ispit knjižničke struke,
- pet godina radnog staža u djelatnosti knjižnica,
- posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih
sposobnosti.
23.Ravnatelja Ustanove imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Šibenika na prijedlog Upravnog vijeća Ustanove i po pribavljenom mišljenju stručnog
osoblja Ustanove, a uz naknadnu potvrdu ministra
kulture.
Ravnatelj Ustanove imenuje se na vrijeme od četiri godine na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku.
VIII. RASPOLAGANJE S DOBITI I
POKRIVANJE GUBITAKA USTANOVE
24.Dobit koju Ustanova ostvari svojim poslovanjem uporabit će se za promicanje i obavljanje djelatnosti Ustanove.
25.Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom
imovinom.
Osnivač Ustanove solidarno i neograničeno odgovara za obveze Ustanove.
IX.OGRANIČENJA GLEDE STJECANJA,
OPTEREĆIVANJA I OTUĐENJA
NEKRETNINA I DRUGE IMOVINE
USTANOVE
26. Ustanova ne može bez suglasnosti Gradskog
poglavarstva Grada Šibenika steći, opteretiti ili otuđiti
nekretninu ili drugu imovinu čija je vrijednost veća
od 10.000,00 kuna.
X. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE
OSNIVAČA I USTANOVE
27. Osnivač, preko Upravnog vijeća čije članove
imenuje, te preko ravnatelja Ustanove kojeg imenuje,
osigurava poslovanje Ustanove u skladu sa ciljevima
utvrđenim ovom Odlukom.
28. Osnivač, preko svojih nadležnih tijela, ima pra-
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vo biti izvješćen o radu i stanju Ustanove, te u tom
smislu tražiti odgovarajuća izvješća od Ustanove, radi
poduzimanja odgovarajućih mjera.
29. Osnivač izravno, u okviru nadležnosti Gradskog vijeća, imenuje tri člana Upravnog vijeća Ustanove i ravnatelja Ustanove.
30. Osnivač ima obvezu odgovarajućim aktima, u
okviru nadležnosti njegovih tijela, Ustanovi osigurati odgovarajuća sredstva, odnosno uvjete za osiguranje
sredstava i drugih pretpostavki potrebnih za izvršavanje djelatnosti Ustanove.
31. Ustanova ima pravo zahtijevati da joj osnivač
osigura odgovarajuća sredstva i drage uvjete za izvršavanje djelatnosti Ustanove.
32. Ustanova ima obvezu uredno izvršavati svoju
djelatnost, te o svom radu izvještavati osnivača.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
33. Direktor radne organizacije iz točke 1. ove Odluke, gospodin Milivoj Zenić, JMBG 140895338309,
broj osobne iskaznice 11303272 Šibenik, iz Šibenika,
Svete Luce 3, nastavlja rad kao privremeni ravnatelj,
najdulje za vrijeme od jedne godine od dana donošenja ove Odluke.
34. Odgovarajući opći akti Ustanove donijeti će se
u roku od šest mjeseci od dana donošenja ove Odluke.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ove točke,
ostaju na snazi postojeći opći akti radne organizacije
iz točke 1. ove Odluke, ako nisu u suprotnosti sa ovom
Odlukom.
35. Privremeni ravnatelj Ustanove poduzeti će
potrebite radnje radi upisa u registar Trgovačkog suda
u Splitu promjena nastalih ovom Odlukom.
36. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Šibenika da
u ime Grada Šibenika dade po potrebi odgovarajuće
izjave u postupku registracije Ustanove, u smislu ove
Odluke.
37. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u "Službenom vjesniku Županije
šibenske".
KLASA: 612-04/96-01/1
URBROJ: 2182/01-96-1
Šibenik, 16. travnja 1996.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić,dipl.inž.,v.r.
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Na temelju članka 637. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93) i
članka 29. Statuta Grada Šibenika ("Službeni vjesnik
Županije šibenske", broj 4/94), a u svezi s člankom
4. i 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 24. sjednici, od 16. travnja 1996. godine,
donosi
ODLUKU
o ustrojstvu i usklađenju sa Zakonom o
trgovačkim društvima Javnog poduzeća
"Gradska čistoća" Šibenik
I. UVODNE I TEMELJNE ODREDBE
1. Utvrđuje se da je Javno poduzeće "Gradska
čistoća" Šibenik upisano u registar Trgovačkog suda
u Splitu rješenjem broj Fi-654/90 od 2. ožujka 1990.
godine i Fi-781/94 od 15. veljače 1994. godine,
registarski uložak broj I-1578, za obavljanje djelatnosti:
a) čišćenje javnih površina u naselju,
b) iznošenje, deponiranje i prerada otpadaka,
c) prijevoz robe u cestovnom prometu - lokalni,
d) promet i prodaja sekundarnih sirovina.
Na temelju Sporazuma o preuzimanju i raspodjeli
kapitala poduzeća na kojem se obavljaju komunalne
djelatnosti, kojega su zaključili svi pravni sljednici
bivše Općine Šibenik ("Službeni vjesnik Županije
šibenske", broj 3/94), poduzeće iz stavka 1. ove točke
je u vlasništvu Grada Šibenika.
2. Ovom Odlukom status i ustrojstvo poduzeća iz
točke 1. ove Odluke usklađuje se sa Zakonom o
trgovačkim društvima, te se to poduzeće ustrojstava
i nastavlja rad kao trgovačko društvo, tj. društvo s
ograničenom odgovornošću, za obavljanje djelatnosti
navedenih u točki 10. i 11. ove Odluke (u daljnjem
tekstu: Društvo).
3. Grad Šibenik povjerava Društvu obavljanje komunalnih djelatnosti iz točke 10. stavak 1. ove Odluke, za područje Grada Šibenika.
Društvo može obavljati i druge djelatnosti, navedene u točki 10. i 11. ove Odluke, pošto su te djelatnosti u svezi i uobičajeno se obavljaju uz djelatnosti iz
stavka 1. ove točke, te doprinose boljem korištenju
sredstava Društva.
4. Temeljni zadatak Društva je da povjerene mu
komunalne djelatnosti, kao javnu službu, obavlja na
način da se osigura trajno i kvalitetno obavljanje nave-
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denih komunalnih djelatnosti, da se osigura održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, te da se osigura provođenje
mjera za očuvanje i zaštitu okoliša.
II. OSNIVAČI - ČLANOVI DRUŠTVA
5. Grad Šibenik je jedini osnivač i član Društva.
6. Sjedište osnivača - Grada Šibenika je u Šibeniku, Trg Pavla Šubića I broj 2.
III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA
7. Tvrtka Društva glasi:
"Gradska čistoća" društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada.
8. Skraćena tvrtka Društva glasi:
"Gradska čistoća" d.o.o.
9. Sjedište Društva je u Šibeniku, Ulica Stjepana
Radića broj 100.
IV. PREDMET POSLOVANJA DJELATNOSTI DRUŠTVA
10. Društvo za područje Grada Šibenika obavlja
slijedeće komunalne djelatnosti:
- održavanje čistoće (čišćenja javnih površina te
skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena
odlagališta),
- odlaganje komunalnog otpada (obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta
komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje
odlagališta).
Djelatnosti iz stavka 1. ove točke Društvo može
obavljati i za područje drugih jedinica lokalne samouprave, koje mu to u posebnom postupku povjere.
11. Pored komunalnih djelatnosti iz točke 10. ove
Odluke, Društvo može obavljati i slijedeće djelatnosti:
60.24 - prijevoz robe u cestovnom prometu (lokalni),
51.57 -trgovina na veliko metalnim i nemetalnim
ostacima i otpadom i materijalom za
reciklažu,
- trgovina na malo sredstvima i opremom za
održavanje čistoće vanjskog prostora.
Djelatnosti iz stavka 1. ove točke Društvo može
obavljati samo u mjeri u kojoj to doprinosi boljem
korištenju sredstava Društva, a time i boljem obavljanju djelatnosti iz točke 10. ove Odluke.
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V. TEMELJNI KAPITAL - ULOG OSNIVAČA
12. Temeljni kapital Društva iznosi 6.355.387,04
kune.
Temeljni kapital iz stavka 1. ove točke je temeljni
ulog osnivača, a čine ga stvari i prava poduzeća iz
točke 1. ove Odluke, sa stanjem na dan 31. prosinca
1995. godine, prema popisu - bilanci koja se prilaže
ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.
13. Grad Šibenik, kao osnivač i član Društva, ne
smije temeljni kapital, odnosno svoj temeljni ulog,
povlačiti ni prenositi, niti na njemu stvarati založna
prava.
VI. TRAJANJE DRUŠTVA
14. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, radi
trajnog ispunjenja zadataka, odnosno obavljanja
djelatnosti za koje je Društvo osnovano.
VII. PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA PREMA
DRUŠTVU
15. Osnivač, preko Skupštine čije članove imenuje,
te preko Uprave Društva koju bira, osigurava poslovanje Društva u skladu s ciljevima utvrđenim ovom
Odlukom.
16. Osnivač, preko svojim nadležnih tijela, ima pravo biti informiran o radu i stanju Društva, te u tom
smislu tražiti odgovarajuća izvješća od Društva, radi
poduzimanja mjera u smislu točke 15. ove Odluke.
17. Osnivač izravno, u okviru nadležnosti Gradskog vijeća, imenuje Skupštinu Društva, a u okviru
nadležnosti Gradskog poglavarstva imenuje Upravu
Društva.
18. Osnivač ima obvezu odgovarajućim aktima, u
okviru nadležnosti njegovim tijela, Društvu osigurati odgovarajuća sredstva, odnosno uvjete za osiguranje
sredstava i drugih uvjeta, potrebnih za izvršavanje
zadataka Društva.
VIII. PRAVA I OBVEZE DRUŠTVA PREMA
OSNIVAČU
19. Društvo ima pravo zahtijevati da mu osnivač,
u smislu točke 18. ove Odluke, osigura odgovarajuća
sredstva i druge uvjete, za izvršavanje zadataka
Društva.
20. Društvo ima obvezu uredno izvršavati svoje
zadatke, te o svom radu informirati osnivača u smislu točke 16. ove Odluke.

Petak, 26. travnja 1996.

IX. ORGANI DRUŠTVA
21. Organi Društva su:
a) Skupština Društva,
b) Uprava Društva.
a) Skupština Društva
22. Skupština Društva je organ u kojem osnivač
donosi odgovarajuće odluke, na koje je ovlašten zakonom i ovom Odlukom.
23. Skupština Društva ima pet članova, koje bira
Gradsko vijeće Grada Šibenika, na prijedlog Gradskog poglavarstva.
Četiri člana Skupštine biraju se iz reda vijećnika
Gradskog vijeća te drugih javnih i stručnih osoba, a
jedan član iz reda zaposlenika Društva.
24. Skupština Društva odlučuje o:
a) financijskim i drugim planovima i izvješćima
Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
b) zahtjevima za uplatu temeljnih uloga,
c) podjeli i povlačenju poslovnih udjela, osim
udjela Grada Šibenika,
d) mjerama ispitivanja nadzora i nadzoru nad
vođenjem poslova,
e) postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje
Društvo može imati protiv članova Uprave,
f) imenovanju zastupnika u sudskom postupku
ako Društvo ne može zastupati Uprava,
g) stjecanju, otuđivanju i opterećenju nekretnina,
h) organizacijskom ustrojstvu Društva,
i) imenovanje Uprave, odnosno direktora Društva,
j) zaključenje ugovora o radu s direktorom
Društva,
k) obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti.
b) Uprava Društva
25. Uprava Društva sastoji se od jednog člana direktora Društva.
26. Uprava, odnosno direktor Društva, u skladu s
utvrđenom poslovnom politikom, vodi poslovanje
Društva, te u okviru toga:
a) planira i programira poslove,
b) prati stanje sredstava,
c) priprema odgovarajuće prijedloge i izvješća
za Skupštinu,
d) zastupa Društva o zaključuje ugovore, bez
ograničenja, u okviru predmeta poslovanja
Društva,
e) donosi odgovarajuće opće akte, u skladu s ustrojstvom Društva,
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f) određuje cijene i način plaćanja komunalnih i
drugih usluga,
g) zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima,
h) obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti.
27. Upravu, odnosno direktora Društva imenuje
Skupština Društva, uz suglasnost Gradskog vijeća,
na temelju javnog natječaja, na vrijeme od četiri godine.
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Na temelju članka 44. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 56/91, 61/91, 56/93, 109/93, 47/94
i 52/94) i članka 29. Statuta Grada Šibenika ("Službenik vjesnik Županije šibenske", broj 4/94), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 24. sjednici, od 16. travnja 1996. godine, donosi

X. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
28. Direktor poduzeća iz točke 1. ove Odluke,
gospodin Špiro Kljajić, JMBG 0209939383312,
nastavlja rad kao vršitelj dužnosti direktora Društva,
najdulje za vrijeme od jedne godine od dana donošenja ove Odluke.
29. O imenovanju Skupštine Društva donijeti će
se poseban akt.
30. Odgovarajući opći akti Društva donijeti će se
u roku od šest mjeseci od dana donošenja ove Odluke.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ove točke,
shodno će se primjenjivati opći akti poduzeća iz točke
1. ove Odluke, ako nisu protivne odredbama ove Odluke.
31. Vršitelj dužnosti direktora Društva poduzeti će
odgovarajuće mjere radi upisa u registar Trgovačkog
suda u Splitu promjena nastalih ovom Odlukom.
32. Upisom u registar promjena u smislu točke 31.
ove Odluke, prestati će važiti akti o ustrojstvu poduzeća iz točke 1. ove Odluke - Rješenje o organiziranju
javnog poduzeća "Čistoća" Šibenik, te drugi odgovarajući akti koji se odnose na to poduzeće ("Službeni
vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 1/90,11/
90, 5/91 i "Službeni vjesnik Županije šibenske", broj
4/94).
33. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Šibenikada, u ime Grada Šibenika, u postupku registracije
Društva, po potrebi dade odgovarajuće izjave, u smislu ove Odluke.
34. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u "Službenom vjesniku Županije
šibenske".
KLASA: 363-02/96-01/58
URBROJ: 2182/01-96-1
Šibenik, 16. travnja 1996.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl.inž.,v.r.

PROGRAM
održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje
nerazvrstanih cesta Grada Šibenika
za 1996. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se prihodi i primici te
izdaci i druge isplate za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta na području
Grada Šibenika za 1996. godinu, na temelju članka
6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 109/93).
Članak 2.
Ostvareni prihodi i primici te izdaci i druge isplate
iz članka 1. ovog Programa namjenski su i koriste se
za financiranje održavanja, zaštite, rekonstrukcije i
izgradnje nerazvrstanih cesta u 1996. godini na
području Grada Šibenika.
Članak 3.
Planirani prihodi i primici te izdaci i druge isplate
za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Šibenika u 1996.
godini iznose:
Pozicija

- u kunama
Iznos
Udio u %

PRIHODI
1. Sredstva iz godišnjih naknada za
upotrebu cesta iz članka 43. Zakona o
cestama, prikupljena je na području
Grada Šibenika
850.000
a) 50% sredstava koja Županija
šibenska koristi na području
Grada Šibenika
425.000
b) 50% sredstava kojim Županija
šibenska raspolaže neovisno o
mjestu prikupljanja
425.000
PRIHODI UKUPNO:

850.000

50,0
50,0
100,0
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Iznos

Pozicija

RASHODI
1. Tekuće održavanje
nerazvrstanih cesta
- održavanje kolnika od
kamenog materijala
- održavanje asfaltnog
kolnika
- održavanje horizontalnih
prometnih oznaka
- održavanje vertikalnih
prometnih oznaka
2. Pojačano održavanje
nerazvrstanih cesta
- cesta Dubrava kod Šibenika
Podi - Bikarac
3. Zimska služba
RASHODI UKUPNO:

Udio u %

420.000

49,4

20.000

2,4

200.000

23,4

100.000

11,8

100.000

11,8

400.000
80.000
850.000

47.1
3,5
100,0

Članak 4.
Ovaj Program objaviti će se u "Službenom vjesniku Županije šibenske".
KLASA: 340-03/96-01/16
URBROJ: 2182/01-96-1
Šibenik, 16. travnja 1996.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, inž.,v.r.

10
Na Temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 4/94),
Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 24. sjednici, od
16. travnja 1996. godine, donosi
PROGRAM
pomoći najugroženijim žiteljima
Grada Šibenika
A) UVODNE NAPOMENE
Bez velike potrebe isticanja i nabrajanja svih ob-

Petak, 26. travnja 1996.

jektivnih okolnosti koje su dovele veliki broj naših
sugrađana u stanje nemalih životnih teškoća, valja
tek primijetiti najmanje dvije stvari:
- naznake skorašnjeg poboljšanja gospodarskih
prilika nakon prestanka rata (prvenstveno onih turističkih),
- ipak je riječ o problematici koja zaista mora biti
ne samo u suglasnosti, već se i u najvećoj mjeri oslanja
na projekte i stvarnu participaciju Države gdje lokalna samouprava može tek pomoći svojim mjerama.
Valja napomenuti kako je predstavljeni program
napravljen jednom vrlo nezahvalnom metodom, s
obzirom na broj onih kojima pomoć treba.
B) PLAN AKTIVNOSTI
1. Pomoć obiteljima socijalno ugroženih invalida
domovinskog rata
Program ima za cilj pomoći obiteljima invalida domovinskog rata koje se, uz evidentne teškoće i uz
eventualnu pomoć drugih oblika, ipak nalaze u stanju socijalne ugroženosti.
Metodologija:
Specijalizirana udruga izradit će popis korisnika,
uz pojedinačna obrazloženja i dostaviti Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Šibenika na
uvid, te potom realizirati program, uz tromjesečno
izvješće Upravnom odjelu.
Financiranje:
Grad Šibenik izdvojit će za ovaj program 70.000
kuna.
Trajanje:
Tijekom 1996. godine.
2. Pomoć obiteljima palih branitelja u
domovinskom ratu
Program ima za cilj pomoći obiteljima poginulih
branitelja koje se, uz evidentne teškoće i uz eventualnu pomoć drugih oblika, ipak nalaze u stanju socijalne ugroženosti.
Metodologija:
Specijalizirana udruga izradit će popis korisnika, uz
pojedinačna obrazloženja i dostaviti Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Grada Šibenika na uvid, te
potom realizirati program, uz tromjesečno izvješće
Upravnom odjelu.
Financiranje:
Grad Šibenik izdvojit će za ovaj program 70.000
kuna.
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Trajanje:
Tijekom 1996. godine.
3. Pomoć i njega u kući odraslim i starijim
osobama "treće životne dobi"
Program ima za cilj pomoći osobama nesposobnim za samostalni život a u njihovim stanovima. Pomoć se osigurava pod uvjetom da osoba nije sposobna samostalno brinuti o sebi i da nema mogućnosti
primati pomoć i njegu od strane članova obitelji
(bračni drug, djeca...).
Metodologija:
Specijalizirana ustanova (Centar za socijalni rad)
izradit će popis korisnika, sa pojedinačnim obrazloženjima i dostaviti Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti Grada Šibenika na uvid, te potom realizirati program, uz tromjesečno izvješće Upravnom odjelu.
NAPOMENA: Potrebna koordinacija sa Organizacijom umirovljenika Grada Šibenika, zbog programa
iz točke 4.
Financiranje:
Grad Šibenik izdvojit će za ovaj program 70.000
kuna.
Trajanje:
Tijekom 1996. godine.
4. Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima
Grada Šibenika
Program ima za cilj pomoći umirovljenicima najtežeg materijalnog položaja u smislu participacije kod
zadovoljavanja najosnovnijih potreba.
Metodologija:
Specijalizirana udruga (matica hrvatskih umirovljenika Republike Hrvatske - Gradska organizacija
Šibenik) izradit će popis kandidata, sa pojedinačnim
obrazloženjima i dostaviti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti na uvid, te potom realizirati program,
uz tromjesečno izvješće Upravnom odjelu.
NAPOMENA: Potrebna koordinacija sa Centrom za
socijalni rad zbog programa iz točke 3.
Financiranje:
Grad Šibenik izdvojit će za ovaj program 60.000
kuna.
5. Pomoć u realizaciji pučke kuhinje
"CARITAS"
Program ima za cilj pomoći radu pučke kuhinje.
Metodologija:
Specijalizirana humanitarna organizacija nastavit

Broj 3 - Strana 11

će realizaciju, uz tromjesečno izvješće Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Šibenika.
Financiranje:
Grad Šibenik izdvojit će za ovaj program 200.000
kuna.
Trajanje:
Tijekom 1996. godine.
6. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima sa troje
i više djece s jednim zaposlenim
Prioritet:
Spomenute kategorije obitelji, koje su uz to još i
podstanari ili imaju dijete sa teškoćama u razvoju.
Metodologija:
Specijalizirana ustanova (Centar za socijalni rad)
izradit će spisak korisnika, sa pojedinačnim obrazloženjima i dostaviti Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti Grada Šibenika na uvid, te potom realizirati program, uz tromjesečno izvješće Upravnom
odjelu.
Financiranje:
Grad Šibenik izdvojit će za ovaj program 80.000
kuna.
Trajanje:
Tijekom 1996. godine.
7. Interventne situacije
Cilj programa je pomoći sugrađanima koji se nadu
u izuzetnim teškoćama zbog bolesti, potrebite operacije, nesreće i slično.
Financiranje: 50.000 kuna.
Trajanje: Tijekom 1996. godine.
c) ZAKLJUČNE NAPOMENE
Vidljivo je da su neke kategorije i programi ponovljeni iz prošle godine, što ne treba posebno pojašnjavati, gotovo kao ni činjenicu da ima i novih. Valja
istaći činjenicu da je prošlogodišnji Program u cijelosti realiziran u iznosu od ukupno 300.000 kuna, a da
je ovogodišnji dvostruko veći (600.000 kuna), uz
napomenu o svjesnosti kako i to niti izdaleka ne može
zadovoljiti sve kojima je potrebna pomoć.
Također stoji napomena kako Grad Šibenik kroz
razne oblike skrbi i za brojne druge, nespomenute
kategorije, preko raznih organizacija i akcija, humanitarnih udruga ili npr. razumijevanja prema obiteljima koji zbog svog socijalnog statusa ne plaćaju participaciju za dječji vrtić, što godišnje iznosi više od
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80.000 kuna, itekako sudjeluje u pomoći svojim žiteljima.

16. travnja 1996. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Gradskih vrtića Šibenik

KLASA: 550-02/96-01/1
URBROJ: 2182/01-96-1
Šibenik, 16. travnja 1996.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž.,v.r.

Petak, 26. travnja 1996.

Z članove Upravnog vijeća Gradskih vrtića Šibenik imenuju se:
1. Vjećeslav Baranović,
2. Josip Grubišić,
3. Borislav Lokas,
4. Diana Dulibić Vlahov
(kao predstavnica roditelja).
Klasa: 119-02/96-01/4
Urbroj: 2182/01-96-1
Šibenik, 16. travnja 1996.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 4/94),
Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 24. sjednici, od
16. travnja 1996. godine, donosi

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž.,v.r.

RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske
knjižnice
Za članove Upravnog vijeća Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik, imenuje se:
1. Nikola Belamarić,
2. Zdravko Kedžo i
3. Jakov Terzanović.
Klasa: 119-02/96-01/3
Urbroj: 2182/01-96-1
Šibenik, 16. travnja 1996.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž.,v.r.
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Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 4/94),
Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 24. sjednici, od
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Na temelju članka 46. stavak 4. Zakona o proračunu
("Narodne novine", broj 92/94) i članka 29. Statuta
Grada Šibenika ("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 4/94), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na
24. sjednici, od 16. travnja 1996. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna
Grada Šibenika za 1995. godinu
1. Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada
Šibenika za 1995. godinu, u tekstu kako ga je donio
gradonačelnik Grada Šibenika dana 28. veljače 1996.
godine, te razmotrilo i podržalo Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika, na 45. sjednici od 28. ožujka 1996.
godine.
2. Godišnji obračun, kao svoje priloge i sastavne
djelove, sadrži:
a) Bilancu prihoda i izdataka Grada Šibenika za
1995. godinu,

Petak, 26. travnja 1996.
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b) Pregled izvršnih isplata iz Tekuće rezerve Proračuna Grada Šibenika za 1995. godinu,
c) Godišnji obračun Stalne rezerve Grada Šibenika za 1995. godinu.
3. Uz Godišnji obračun priloženo je obrazloženje
prihoda i rashoda iz Godišnjeg obračuna Proračuna
Grada Šibenika za 1995. godinu.
Uz Godišnji obračun priložena su i financijska izvješća proračunskih korisnika za 1995. godinu, te
bilješke uz njegova financijska izvješća za 1995. godinu, i to:
a) Gradske uprave Grada Šibenika,
b) Muzeja Grada Šibenika,
c) Centra za kulturu Šibenik,
d) Centra za predškolski odgoj Šibenik i
e) Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik.
4. Ovaj Zaključak, te Godišnji obračun Proračuna
Grada Šibenika za 1995. godinu (akt pod 1. ovog
zaključka), istovremeno će se objaviti u "Službenom
vjesniku Županije šibenske".
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Članak 2.
Ostvareni višak prihoda po Računu prihoda i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 1995.
godine u svoti od 1.562.689 kuna, raspoređuje se u
iznosu od 400.000 kuna u Stalnu rezervu Proračuna,
a u iznosu od 1.162.689 kuna u Glavnu knjigu II
Proračuna Grada Šibenika za 1996. godinu za podmirenje obveza Gradskog poglavarstva iz 1995. godine.
Članak 3.
Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izdataka Proračuna Grada Šibenika za 1995. godinu i
Glavni financijski izvještaji sastavni su dio ovog Godišnjeg obračuna.
KLASA: 400-05/96-01/3
URBROJ: 2182/01-96-2
Šibenik, 28. veljače 1996.
GRADONAČELNIK
Ante Šupuk, prof.,v.r.

KLASA: 400-05/96-01/3
URBROJ: 2182/01 -96-2
Šibenik, 16. travnja 1996.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž.,v.r.

U smislu članka 46. stavka 3. Zakona o proračunu
("Narodne novine", broj 92/94), gradonačelnik Grada Šibenika, donosi
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA
ŠIBENIKA ZA 1995. GODINU
Članak 1.
Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po
Računu prihoda i izdataka za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 1995. godine sadrži:
- ukupnu svotu ostvarenih prihoda po računu
prihoda i izdataka..................... kuna 33.309.727
- ukupnu svotu izvršenih izdataka po računu
prihoda i izdataka.................... kuna 31.747.038
- razlika između ostvarenih prihoda i
izvršenih izdataka-višak prihoda kuna 1.562.689
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Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), u svezi točke
8. Odluke o osnivanju kazališne kuće - Šibenskog
kazališta ("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj
4/95 i 8/95) i članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 4/94),
Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 24. sjednici, od
16. travnja 1996. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta
Šibenskog kazališta Šibenik
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog statuta
Šibenskog kazališta Šibenik, koje je Upravno vijeće
Šibenskog kazališta Šibenik donijelo na sjednici
održanoj 24. siječnja 1996. godine, uz uvjet da se
uvjeti za ravnatelja, u članku 30. izmjene na način
kako slijedi:
- VSS društvenog usmjerenja,
- afirmirani kulturni djelatnik,
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- 5 godina radnog iskustva na poslovima scenskoglazbene djelatnosti.
Klasa: 012-03/96-01/1
Urbroj: 2182/01-96-2
Šibenik, 16. travnja 1996.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž.,v.r.

Petak, 26. travnja 1996.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Upravnog
odbora JP "Gradska čistoća"
Prihvaća se Izvješće o poslovanju Upravnog odbora
Javnog poduzeća "Gradska čistoća" Šibenik, broj
256/96, od 22. ožujka 1996. godine.
KLASA: 363-02/96-01/47
URBROJ: 2182/01-96-3
Šibenik, 16. travnja 1996.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić,dipl.inž.,v.r.
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Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 4/94),
Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 24. sjednici, od
16. travnja 1996. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju
JP "Gradska čistoća"
Prihvaća se Izvješće o poslovanju za 1995. godinu
Javnog poduzeća "Gradska čistoća" Šibenik, broj
215/96, od 6. ožujka 1996. godine.
KLASA: 363-02/96-01/32
URBROJ: 2182/01-96-3
Šibenik, 16. travnja 1996.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž.,v.r.
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Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 4/94),
Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 24. sjednici, od
16. travnja 1996. godine, donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji kapitalnih
projekata
Prihvaća se Izvješće gradonačelnika Grada Šibenika, o realizaciji kapitalnih projekata Grada Šibenika, od 12. travnja 1996. godine.
KLASA: 363-02/96-01/6
URBROJ: 2182/01-96-1
Šibenik, 16. travnja 1996.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž.,v.r.
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Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 4/94),
Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 24. sjednici, od
16. travnja 1996. godine, donosi

Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 4/94),
Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 24. sjednici, od
16. travnja 1996. godine, donosi

Petak, 26. travnja 1996.
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika
o korištenju sredstava Tekuće rezerve
Prihvaća se Izvješće gradonačelnika Grada Šibenika, o korištenju stava Tekuće rezerve Proračuna
Grada Šibenika, za siječanj, veljaču i ožujak 1996.
godine, od 29. ožujka 1996. godine.
KLASA: 402-08/96-01/2
URBROJ: 2182/01-96-3
Šibenik, 16. travnja 1996.
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lnije i rezultiralo bi uspješnijim radom.
3. Gradsko vijeće Grada Šibenika ocjenjuje da je
prijedlog iz točke 2. ovog Zaključka u skladu s odredbama zakona i Statuta Grada Šibenika.
4. Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom
vjesniku Županije šibenske".
KLASA: 026-02/96-01/3
URBROJ: 2182/01-96-1
Šibenik, 16. travnja 1996.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž.,v.r.
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Gradsko vijeće Grada Šibenika, na temelju članka
68. Statuta Grada Šibenika ("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 4/94), na 24. sjednici, od 16.
travnja 1996. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prijedlogu za osnivanje Mjesnog odbora
Grebaštica
1. Utvrđuje se da je Prijedlogom za osnivanje mjesnih odbora, kojeg je utvrdilo Gradsko poglavarstvo
Grada Šibenika dana 30. lipnja 1994. godine (klasa
015-06/94-01/1), između ostalih, predloženo osnivanje:
a) Mjesnog odbora Grebaštica Donja,
b) Mjesnog odbora Grebaštica Gornja.
Gradsko vijeće Grada Šibenika, Zaključkom o prijedlogu za osnivanje mjesnih odbora ("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 10/94), ocijenilo je da
je navedeni prijedlog Gradskog poglavarstva u skladu
sa zakonom i Statutom Grada Šibenika, nakon čega
se pristupilo osnivanju navedenih mjesnih odbora.
2. Na zajedničkom sastanku mjesnih odbora Grebaštica Donja i Grebaštica Gornja, od 3. prosinca
1995. godine, predloženo je da se za područje cijelog
naselja Grebaštica osnuje jedan mjesni odbor - Mjesni
odbor Grebaštica, jer se smatra da bi to bilo raciona-

Na temelju članka 25. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94) i članka 29.
Statuta Grada Šibenika ("Službeni vjesnik Županije
šibenske", broj 4/94), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 24. sjednici, od 16. travnja 1996. godine, donosi
AUTENTIČNO TUMAČENJE
Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika
1. U Generalnom urbanističkom planu Grada Šibenika ("Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 14/88), u tekstualnom dijelu - knjizi "Šibenik - Generalni urbanistički plan", u dijelu "Industrija i servisi", stavak 10. (stranica 51.) treba tumačiti
na način da se pod servisima podrazumijevaju i trgovine, te manji proizvodni pogoni.
2. U grafičkom prilogu - Planu namjena površina,
u zoni industrijske izgradnje, u odnosu na čest. broj
4966/2 K.o. Donje Polje, Plan treba tumačiti tako da
odnosna čestica nije u kategoriji zaštitnog zelenila,
već da spada u industrijsku zonu.
3. Ovo Autentično tumačenje objaviti će se u "Službenom vjesniku Županije šibenske".
Klasa: 350-02/96-01/1
Urbroj: 2182/01-96-2
Šibenik, 16. travnja 1996.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž., v.r.
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2. GRADSKO POGLAVARSTVO

3
Na temelju članka 69. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 4/94),
Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika, na 46. sjednici, od 15. travnja 1996. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o postupku osnivanja Mjesnog odbora
Mandalina
1. Utvrđuje se da je Zbor građana Mandalina dana
17. ožujka 1996. godine osnovao Mjesni odbor Mandalina, u skladu sa Statutom Grada Šibenika.
2. Ovaj Zaključak, te Zaključak o osnivanju Mjesnog odbora Mandalina, istovremeno će se objaviti u
"Službenom vjesniku Županije šibenske", čime će se
postupak osnivanja navedenog Mjesnog odbora smatrati završenim.
KLASA: 015-09/96-01/3
URBROJ: 2182/01-96-1
Šibenik, 15. travnja 1996.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Vjećeslav Baranović, inž.

Petak, 26. travnja 1996.

ZAKLJUČAK
o osnivanju Mjesnog odbora Mandalina
1. Osniva se Mjesni odbor Mandalina, za područje
kako je opisano u Prijedlogu Gradskog poglavarstva
Grada Šibenika za osnivanje mjesnih odbora - klasa:
015-06/94-01/1, urbroj: 2182/01-94-1, od 30. lipnja
1994. godine.
2. Mjesni odbor će obavljati zadatke u okviru nadležnosti mjesne samouprave, u skladu sa zakonom i
Statutom Grada Šibenika.
3. Organi Mjesnog odbora su Vijeće Mjesnog odbora i predsjednik Vijeća Mjesnog odbora, čiji mandati traju četiri godine.
4. Vijeće Mjesnog odbora ima 9 članova.
Radom Vijeća Mjesnog odbora rukovodi predsjednik Vijeća Mjesnog odbora.
5. Predsjednika Vijeća Mjesnog odbora bira Vijeća
Mjesnog odbora, iz reda svojih članova.
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora predstavlja
Mjesni odbor.
6. Vijeće Mjesnog odbora dužno je donijeti Pravila Mjesnog odbora i Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora, u roku od tri mjeseca od dana završetka postupka
osnivanja Mjesnog odbora.
7. Ovaj Zaključak neposredno po donošenju podnijeti će se na razmatranje Gradskom poglavarstvu
Grada Šibenika, radi ocjene da li je postupak osnivanja Mjesnog odbora obavljen u skladu sa zakonom i
Statutom Grada Šibenika.
U Mandalini, dana 17. ožujka 1996.
ZBOR GRAĐANA MANDALINA

Zbor građana MANDALINA, na zasjedanju od 17.
ožujka 1996. godine, na temelju članka 58. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj
90/92, 94/93 i 117/93), donosi

PREDSJEDNIK RADNOG
PREDSJEDNIŠTVA
Ivica Klisović, v.r.

Izdavač: Šibenska županija, Trg Pavla Šubića I, broj 9. Ureduje: Dane Maretić, dipl. pravnik
Tisak: Tiskara - Vodice

