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I
OPĆINA VODICE
OPĆINSKO VIJEĆE

12
Na temelju članka 17. Zakona o ugostiteljskoj i turis-

tičkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 28-88, 38-89,16-
90,19-90 i 44-93), Općinsko vijeće Općine Vodice, na 2.
sjednici, od 23. lipnja 1993. godine, donosi

ODLUKU
o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na po-

dručju Općine Vodice

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se raspored, početak i završetak

radnog vremena u ugostiteljskim objektima na području
Općine Vodice.

Članak 2.
Radno vrijeme u ugostiteljskim objektima na području

Općine Vodice utvrđuje se kao zimsko radno vrijeme,
predsezonsko radno vrijeme, sezonsko (ljetno) radno vri-
jeme i Podsezonsko radno vrijeme.

Predsezonsko radno vrijeme traje od 1. travnja do 31.
svibnja. Sezonsko (ljetno) radno vrijeme traje od 1. lipnja
do 31. kolovoza. Podsezonsko radno vrijeme traje od 1.
rujna do 30. rujna. Zimsko radno vrijeme traje od 1. listo-
pada do 31. ožujka.

Članak 3.
Ugostiteljski objekti mogu početi raditi najranije u 7

sati.
Članak 4.

Ugostiteljski objekti u tijeku dana moraju raditi najmanje
ukupno osam sati.

Članak 5.
Hoteli, turistički apartmani, pansioni, odmarališta,

kampovi, kuće i stanovi za odmor i sobe na području
Općine Vodice rade od 0 do 24 sata.

Članak 6.
Restorani, gostionice, pivnice, kavane, zdravljaci, snack-

barovi, slastičarnice, caffe-barovi, buffeti, krčme, konobe,
pečenjarnice, bistroi, pizzerije i buregđinice na području
Općine Vodice rade:

a) u podsezoni, predsezoni i zimskoj sezoni
od 7 do 23 sata,

b) u ljetnoj sezoni od 7 do 1 sat.

Članak 7.
Disko klubovi i noćni barovi mogu raditi tijekom cijele

godine do 4 sata.
Članak 8.

Ugostiteljski objekti koji se nalaze na željezničkom i
autobusnom kolodvoru moraju raditi najmanje 16 sati
dnevno prema osobnom rasporedu.

Članak 9.
Ugostiteljski objekti u kojima se organiziraju svadbe ili

druge prigodne manifestacije mogu raditi duže od utvrđenog
radnog vremena za taj objekt, ali su prethodno dužni o tome
izvijestiti policijsku upravu Šibenik i turističku inspekciju.

Članak 10.
Ugostiteljski objekti mogu jedan dan u tjednu biti

zatvoreni.

Članak 11.
Obavijest o rasporedu, početku i završetku radnog vre-

mena kao i o danu u kojem objekt ne radi, mora biti
istaknuta na vidnom mjestu na ulaznim vratima ugos-
titeljskog objekta.

Članak 12.
U vrijeme trajanja opće opasnosti ugostiteljski objekti

mogu raditi na osobnu odgovornost od 7 sati ujutro do
najduže 23 sata navečer.

Članak 13.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti

Samoupravni sporazum o radnom vremenu u ugostiteljskim
objektima ("Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibe-
nik", broj 11-87).

Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će se na oglasnoj ploči u sjedištu Općine.

KLASA: 335-02/93-01-1
Vodice, 23. lipnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v. r.

13
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), Općinsko vijeće Općine Vodice, na 5. sjednici,
od 24. prosinca 1993. godine, donosi

ODLUKU
o privremenom financiranju javnih potreba

Općine Vodice za razdoblje siječanj-ožujak
1994. godine

Članak 1.
Do donošenja Proračuna Općine Vodice za 1994. god-

inu financiranje javnih potreba Općine Vodice, u prvom
tromjesečju 1994. godine, vršit će se prema odredbama
članka 59. stavak 2. Uredbe o financiranju jedinica lokalne
samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 112-93).

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

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

financiranju javnih potreba Općine Vodice za razdoblje
siječanj-ožujak 1994. godine, Poglavarstvo Općine Vodice
donosi plan privremenog financiranja.

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

vrijeme privremenog financiranja čine sastavni dio Prora-
čuna Općine Vodice za 1994. godinu.

Članak 4.
U slučaju neravnomjernog ostvarivanja prihoda u razdo-

blju siječanj-ožujak 1994. godine koristiti će se sredstva
Stalne rezerve.
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Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom objave, a primjenjuje

se od 1. siječnja 1994. godine.

KLASA: 400-06/93-01-1
Vodice, 24. prosinca 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v. r.

14
Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj samoupravi i

upravi ("Narodne novine", broj 90-92) i članka 10. Odluke
o privremenom ustojstvu Opčine Vodice, od 20. travnja
1993. godine, Općinsko vijeće Općine Vodice na 2. sjednici,
od 23. lipnja 1993. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o privremenom ustrojstvu

Općine Vodice

Članak 1.
U Odluci o privremenom ustrojstvu Općine Vodice od

20. travnja 1993. godine, članak 27. stavak 1. mijenja se i
glasi: "Poglavarstvo ima predsjednika i šest članova."

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

će se na oglasnoj ploči u sjedištu Općine.
KLASA: 021-05/93-01-2
Vodice, 23. lipnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v. r.

15
Na temelju članka 32, 33, 36, 39. i 42. Zakona o

financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne
novine", broj 117/93) i članka 10. Odluke o privremenom
ustrojstvu Općine Vodice, od 20. travnja 1993. godine,
Općinsko vijeće Općine Vodice, na 6. sjednici, od 11.
veljače 1994. godine, donosi

ODLUKU
o općinskim porezima

I. OPĆA ODREDBA

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

čuna i plaćanje općinskih poreza, što su vlastiti izvori
prihoda Općine Vodice.

II. VRSTE POREZA
Članak 2.

Općini Vodice pripadaju slijedeći porezi:
1. porez na potrošnju,
2. porez na kuću za odmor,
3. porez na reklame,    .
4. porez na tvrtku ili naziv,

5. porez na korištenje javnih površina

Porez na potrošnju
Članak 3.

Porez na potrošnju plača se na potrošnju alkoholnih
pića (prirodna vina, specijalna vina, vinjak, rakiju i žestoka
pića) i bezalkoholnih pića po stopi 3%.

Članak 4.
Osnovica poreza na potrošnju iz članka 3. ove odluke

jest, prodajna cijena pića po kojoj se prodaju u ugos-
titeljskim objektima, bez poreza na promet ugostiteljskih i
turističkih usluga.

Članak 5.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i

piva obveznik poreza obračunava i plaća u roku 5 dana po
isteku tjedna na način propisan Zakonom o porezu na
promet proizvoda i usluga. Obračun poreza iskazuje se i
evidencijama propisanim za obračun poreza na promet
proizvoda i usluga.

Porez na kuće za odmor
Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaća se u dinarskoj protuvri-
jednosti 3 DEM po četvornom metru korisne površine kuće
za odmor.

Članak 7.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuću za odmor

oštećene ratnim razaranjem i za vrijeme dok su u njima
smještene izbjeglice i prognanici.

Članak 8.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade

(stan) koji se koristi sezonski ili povremeno.
Kućom za odmor smatra se i odmaralište.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade

koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, alata i
slično.

Porez na reklame
članak 9.

Porez na reklame plaća se, godišnje, u dinarskoj pro-
tuvrijednosti:

- na svaku istaknutu reklamu veličine do 1m2 100
DEM,

- na svaku istaknutu reklamu veću od 1m2 200 DEM,
prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan

plaćanja.
Članak 10.

Podatke o mjestu gdje se ističe reklama, dimenzijama
istaknute reklame, broju istaknutih reklama i o promjenam
pri isticanju reklama obveznici poreza na reklame dužni su
dostaviti nadležnom tijelu za financijske poslove, do 31.
ožujka u godini za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku
15 dana od dana primjene istaknute reklame.

Članak 11.
Ako se reklama istakne tijekom godine plaća se

srazmjerni dio poreza na reklame propisan člankom 9. ove
odluke.

Članak 12.
Tijela Općine nadležno za izdavanje odobrenja za

postavljanje reklame, dužno je nadležnom tijelu za finan-
cijske poslove dostaviti primjerak rješenja o odobrenju za
postavljanje reklame u roku 15 dana od dana izdavanja
rješenja.
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Porez na tvrtku odnosno naziv

Članak 13.
Porez na tvrtku, odnosno naziv, plaćaju godišnje pravne

i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili porez
na dohodak u dinarskoj protuvrijednosti i to:

- do 100 zaposlenih djelatnika             200 DEM
- preko 100 zaposlenih djelatnika       500 DEM

prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na
dan plaćanja.

Ako je na istom objektu istaknuto više tvrtki, odnosno
naziva iste pravne ili fizičke osobe, plaća se samo jedan
spomenuti iznos poreza. Ako postoji više vlasnika obrt-
ničke radnje ili poduzeća plaća se samo jedan porez.

Poslovne jedinice u sastavu pravne ili fizičke osobe
(prodavaonice, pogoni i radionice) plaćaju 50% propisanog
poreza na tvrtku, odnosno naziv, ako stavkom 1. ovog
članka nije određeno drugačije.

Članak 14.
Tvrtkom odnosno nazivom u smislu članka 13. ove

odluke, smatra se ime pravne i fizičke osobe pod kojom
poduzeće ili radnja posluje, osim natpisa na klupama,
stolovima i otvorenim prodajnim mjestima na tržnici na
kojima se prodaju živežne namirnice, natpisa što ih
građevinska poduzeća ističu na gradilištima, te naziva
poslovnih jedinica koje ne posluju s trećim osobama.

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

od dana dostave rješenja, kojim je porez na tvrtku odnosno
naziv utvrđen. Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine
plaća se srazmjerni dio poreza na tvrtku, odnosno naziv, iz
Članka 13. ove odluke.

Članak 16.
Obveznik poreza na tvrtku, odnosno naziv, dužan je

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

Porez na korištenje javnih površina

Članak 17.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju, godišnje,

po četvornom metru, pravne i fizičke osobe koje koriste
javnu površinu, u dinarskoj protuvrijednosti 5 DEM po
srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan plaćanja.

Članak 18.
Tijelo Općine nadležno za izdavanje odobrenja za

korištenje javne površine, dužno je nadležnom tijelu za
financijske poslove dostaviti primjerak rješenja o odob-
renju za korištenje javne površine u roku od 15 dana od dana
izdavanja rješenja.

Članak 19.
Ako se korištenje javne površine počne tijekom godine,

plaća se srazmjerni dio poreza na korištenje javne površine
iz članka 17. ove odluke.

Članak 20.
Pravne i fizičke osobe, banke i druge financijske insti-

tucije dužne su, na zahtjev nadležnog tijela za financijske
poslove dostaviti podatke, odnosno omogućiti uvid u
poslovne knjige i evidenciju zbog prikupljanja podataka
potrebnih za utvrđivanje poreza

Članak 21.
Kada obveznik poreza dospjeli porez ne plati u propisa-

nom roku, porez se prisilno naplaćuje po odredbama o
prisilnoj naplati poreza, prema Zakonu o porezu na dohodak.

Kod vile plaćenog predujma poreza primjenjuje se
odredba o povratu iz Zakona o porezu na dohodak.

Članak 22.
Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem općinskih

poreza provode i ovlašteni djelatnici nadležnog tijela za
financijske poslove.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti

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

Članak 24.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom

vjesniku Županije Šibenske", a primjenjuje se od 1. siječnja
1994. godine.

KLASA: 410-01/94-01-1
UR. BROJ: 2182/04-01-94-1
Vodice, 11. veljače 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, 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 43. Odluke o privremenom ustrojstvu Općine Vod-
ice, od 20. travnja 1993. godine, Općinsko vijeće Općine
Vodice, na 6. sjednici, od 11. veljače 1994. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojstvu Upravnog odjela i tajništva Općine

Vodice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom ustrojava se Upravni odjel Općine

Vodice (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) i Tajništvo
Općine Vodice (u daljnjem tekstu: Tajništvo).

II. UPRAVNI ODJEL

Članak 2.
Upravni odjel osniva se u sjedištu Općine u Vodicama.
Upravni odjel će obavljati poslove iz samoupravnog

djelokruga Općine Vodice i poslove državne uprave koji
budu na nju prenijeti.

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, Općina Vodice, Upravni odjel.
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Članak 4.
Upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju

javnog natječaja imenuje Poglavarstvo.
Pročelnik za svoj rad odgovara Načelniku i Poglava-

rstvu.
Članak 5.

Uvjeti i način raspisivanja natječaja za imenovanje
pročelnika i drugih djelatnika u Upravnom odjelu uređuje
se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Članak 6.
Općina Vodice u okviru svog djelokruga i ovlasti osigu-

rava uvjete za uređenje prostora i urbanističkog planiranja,
vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunal-
nih objekata i drugih komunalnih i uslužnih djelatnosti i
lokalne infrastrukture, osigurava uvjete u oblasti brige o
djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju, zdravstvenoj
zaštiti, zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti bilja, socijal-
noj skrbi, kulturi, tjelesnoj kulturi i športu, osigurava uvjete
za razvitak gospodarstva, društvenih, komunalnih i drugih
djelatnosti od važnosti za područje općine i upravlja
općinskom imovinom.

Članak 7.
Upravni odjel u okviru svog djelokruga i ovlasti:
-neposredno izvršava i osigurava provođenje odluka i

drugih općih akata Vijeća,
-neposredno izvršava poslove državne uprave kada su

ti poslovi prenijeti u djelokrug Općine,
-prati stanje u području za koje je osnovan i o tome

izvješćuje Poglavarstvo,
-priprema nacrte odluka i drugih općih akata, koje

donosi Vijeće, odnosno Poglavarstvo, te priprema izvješće,
analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe
Vijeća i Poglavarstva,

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

-podnosi izvješća vijeću i Poglavarstvu o svom radu i
-obavlja druge poslove sukladno zakonu.

Članak 8.
Pročelnik Upravnog odjela donosi godišnji plan rada.
Godišnji plan rada donosi se u skladu sa zakonom i

ovom odlukom.
Godišnji plan rada sadrži prikaz zadaća i poslova

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

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

Članak 9.
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela, donosi

Poglavarstvo.

III. TAJNIŠTVO

Članak 10.
Radom Tajništva rukovodi tajnik Općine.
Tajnik organizira i nadzire rad Tajništva. U odnosu na

rad Tajništva, tajnik ima ovlaštenja i dužnost pročelnika.

Članak 11.
Uvjeti i način raspisivanja natječaja za imenovanje

tajnika i drugih djelatnika u Tajništvu uređuje se Prav-
ilnikom o unutarnjem redu.

Članak 12.
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, Općina Vodice, Tajništvo.

Članak 13.
Tajništvo obavlja stručne poslove za Vijeće, radna

tijela, Poglavarstvo, Načelnika i to:
-priprema programe rada te osigurava i prati njegovo

izvršenje,
-priprema materijale, odnosno osigurava druge uvjete

za održavanje sjednica,
-pruža stručnu pomoć predsjedniku Vijeća i Načelniku,
-pruža stručnu pomoć članovima vijeća,
-prati rad sjednica, izrađuje zaključke i zapisnik, te prati

izvršenje zaključaka,
-priprema odluke i druge akte donijete na sjednicama za

objavljivanje u "Službenom glasilu",
-daje pravna i druga stručna mišljenja u svezi s radom

Vijeća, Poglavarstva i Načelnika,
-sudjeluje u izradi akata koje donosi Vijeće, poglava-

rstvo i Načelnik,
-brine o promjeni statuta Općine i poslovnika o radu

Vijeća i Poglavarstva,
- informira o radu vijeća, odnosno radnih tijela i Po-

glavarstva, te dostavlja materijale na javnu raspravu, prati
i sumira rezultate javne rasprave,

-sudjeluje u pripremi akata koje donosi Vijeće, radna
tijela, Poglavarstvo, načelnik te izradi prijedloga norma-
tivnih akata i drugih akata,

- obavlja i druge stručne i administrativne poslove
vezane uz rad Vijeća, radnih tijela, Poglavarstva i Načelnika.

Članak 14.
Tajništvo obavlja financijske i računovodstvene poslove

za potrebe Općine.
Članak 15.

Akt o unutarnjem redu Tajništva, a po potrebi i druge
akte donosi Poglavarstvo.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Sredstva za rad Upravnog odjela i Tajništva osigura-

vaju se u proračunu Općine.
Članak 17.

Djelatnici Upravnog odjela i Tajništva dužni su zadatke
i poslove na koji su raspoređeni kao i druge poslove
povjerene im u skladu s propisima, izvršavati savjesno,
uredno, racionalno, pridržavajući se zakona i drugih pro-
pisa, te uputstava Načelnika, zamjenika načelnika i
pročelnika.

Članak 18.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će se u "Službenom vjesniku Županije Šibenske".

KLASA: 023-05/94-01-1
UR. BROJ: 2182/04-01/94-1
Vodice, 11. veljače 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v. r.
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Na temelju članka 36. Zakona o određivanju poslova iz

samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave
("Narodne novine", broj 75/93), a u svezi s člankom 86.
Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", broj
48/88, 16/90 i 53/90), Općinsko vijeće Općine Vodice, na
6. sjednici, od 11. veljače 1994. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu

Članak 1.
U Odluci o građevinskom zemljištu ("Službeni vjesnik

općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 5-89, 3-91, 7/91 i 7/92),
preuzetoj Odlukom o preuzimanju odluka i drugih općih
akata Skupštine Općine Šibenik, KLASA: 011-01/93-01-
1, kao opći akt Općine Vodice, članak 40. mijenja se i glasi:
"Građanin kojem se zemljište daje u vlasništvo (na
korištenje) na temelju članka 84. i 85. Zakona o
građevinskom zemljištu, plaća naknadu:

- za zemljište stečeno od bivšeg vlasnika (nositelja
prava korištenja) nacionaliziranog zemljišta 5 DEM u
dinarskoj protuvrijednosti,

- za uzurpirano zemljište prava vlasništva (korištenja)
Općine vodice za K.O. Čista iznos od 0,15 DEM u dinarskoj
protuvrijednosti, a za ostalo područje Općine Vodice prema
tržišnim cijenama.

Iznos naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u
hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju DEM Narodne
banke Hrvatske na dan donošenja rješenja o dodjeli
zemljišta."

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

će se u "Službenom vjesniku Županije Šibenske".

KLASA: 944-08/94-01/1
UR. BROJ: 2182/04-01/94-1
Vodice, 11. veljače 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v. r.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v. r.

18
Na temelju članka 10. odluke o privremenom ustrojstvu

Općine Vodice, od 20. travnja 1993. godine, Općinsko
vijeće Općine Vodice, na 2. sjednici, od 23. lipnja 1993.
godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine

Vodice

1. Za članove Općinskog poglavarstva Općine Vodice,
biraju se.

- Damir Pilipac, dipl. iur
- Josip Šprljan, prof.
- Boško Fržop, dipl. ing. arh.
- Gordan Alfirev, prof.
- Ivan Jerkin, dipl. inž.
2. Općinski načelnik je po svom položaju predsjednik

Općinskog poglavarstva, a njegov zamjenik član Općinskog
poglavarstva.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu općine.

KLASA: 119-01/93-01-10
Vodice, 23. lipnja 1993.

19
Na temelju članka 87. zakona o lokalnoj samoupravi i

upravi ("Narodne novine", broj 90-92) i članka 10. Odluke
o privremenom ustrojstvu Općine Vodice od 20. travnja
1993. godine, Općinsko vijeće Općine Vodice na 2. sjednici,
od 23. lipnja 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o osnivanju imenovanju Komisije za preuzimanje

nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava, te
prava i obveza dosadašnje Općine Šibenik

1. Osniva se Komisija za preuzimanje nekretnina,
pokretnina, financijskih sredstava, te prava i obveza
dosadašnje Općine Šibenik.

2. Zadatak Komisije je, za Općinsko vijeće Općine
Vodice pripremiti Prijedlog diobe nekretnina, pokretnina,
financijskih sredstava, te prava i obveza dosadašnje Općine
Šibenik.

3. Komisija ima predsjednika i 2 člana.
4. U Komisiju se imenuju:

- Damir Pilipac, za predsjednika
- Boško Fržop, za člana
- Dragutin Roca, za člana.

5. Općinsko vijeće Općine Vodice ovlašćuje Komisiju
da se po potrebi u svom radu koristi uslugama drugih
stručnih osoba, naročito financijskih stručnjaka.

6. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Općine.

KLASA: 119-01/93-01/11
Vodice, 23. lipnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v. r.
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Na temelju članka 5. Zakona o komunalnim djelatnos-

tima ("Narodne novine"; broj 15-79) i članka 10. Odluke o
privremenom ustrojstvu Općine Vodice od 20. travnja
1993.godine, Općinsko vijeće Općine Vodice, na 2. sjednici,
od 23. lipnja 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na imenovanje vršitelja
dužnosti direktora Poduzeća za komunalne

djelatnosti "Leć" Vodice

Daje se suglasnost na izbor Dragutina Roce za vršitelja
dužnosti direktora Poduzeća za komunalne djelatnosti "Leć"
Vodice s danom I. lipnja 1993. godine.

KLASA: 119-01/93-01-9
Vodice, 23. lipnja 1993.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v. r.
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Na temelju članka 10. Odluke o privremenom us-

trojstvu Općine Vodice, Klasa: 021-05/93-01/13, od 20.
travnja 1993. godine i Klasa: 021-05/93-01-2, od 23. lipnja
1993. godine, članka 2. odluke o preuzimanju odluka i
drugih općih akata Skupštine Općine Šibenik, Klasa: 011-
01/93-01/1, od 20.travnjal993.godine,tečlanka8.Rješenja
o organiziranju Fonda za financiranje stambeno-komunal-
nih djelatnosti za područje Vodica i Srime ("Službeni
vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 1-91), Općinsko
vijeće Općine Vodice, na 3. sjednici, od 24. rujnaq 1993.
godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju upravnog odbora Fonda za finan-

ciranje stambeno-komunalnih djelatnosti za područje
Vodica i Srime

1.U Upravni odbor imenuju se:
a) Boško Fržop, za predsjednika
b) Ante Grubelić, za člana
c) Rudolf Čorić, za člana
2. Ovim rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje o

imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda
za financiranje stambeno-komunalnih djelatnosti za po-
dručje Vodica i Srime ("Službeni vjesnik općina Drniš,
Knin i Šibenik", broj 1/91).

3. Ovo rješenje objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu
Općine.

KLASA: 363-02/93-01/1
Vodice, 24. rujna 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v. r.

22
Na temelju članka 10. odluke o privremenom ustrojstvu

Općine Vodice, Klasa: 021-05/93-01/13, od 20. travnja
1993. godine i Klasa: 021-05/93/01/2, od 23. lipnja 1993.
godine, članka 2. Odluke o preuzimanju odluka i drugih
općih akata Skupštine Općine Šibenik, Klasa: 011-01/93-
01/1, od 20. travnja 1993. godine, te članka 13. i 13b.
Rješenja o organiziranju javnog poduzeća "Leć" Vodice
("Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 1-90
i 5-91), Općinsko vijeće Općine Vodice, na 3. sjednici, od
24. rujna 1993. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog odbora Poduzeća za

komunalne djelatnosti "Leć" Vodice

1. U Upravni odbor poduzeća za komunalne djelatnosti
"Leć" Vodice se imenuju:

a) iz reda stručnih i javnih osoba
1. Ante Duvnjak
2. Goran Stipaničev
3. Joso Juričev

b) iz reda djelatnika Poduzeća
1. Drago Perica
2. Zora Zanze-Malbašić

2. Ovim rješenjem stavlja se van snage Rješenje o
imenovanju Upravnog odbora Javnog poduzeća "Leć"
Vodice ("Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik",
broj 5-91).

3. Ovo rješenje objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu
Općine.

KLASA: 119-02/93-01/1
Vodice, 24. rujna 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v. r.
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Na temelju članka 9. Zakona o naseljima ("Narodne

novine", broj 54-88), članka 19. Zakona o određivanju
poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne
samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 75-93) i
članka 10. Odluke o privremenom ustrojstvu Općine Vod-
ice, od 20. travnja 1993. godine, Općinsko vijeće Općine
Vodice, na 3. sjednici, od 24. rujna 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o promjeni imena ulica u naselju Vodice

I.
Ulici u naselju Vodice ("Službeni vjesnik općina Drniš,

Knin i Šibenik", broj 3/81 i 5-92) mijenja se ime, i to:
1. ULICI VLADIMIRA ILJIĆA LENJINA mijenja se

ime u ULICA PAVLA ŠUBIĆA hrvatskog bana (1273-
1312).

II.
Ovo rješenje objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu

Općine.
KLASA: 015-08/93-01-2
Vodice, 24. rujna 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v. r.

24
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima ("Narodne

novine", broj 54-88), članka 19. Zakona o određivanju
poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne
samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 75-93) i
članka 10. Odluke o privremenom ustrojstvu Općine Vodice,
od 20. travnja 1993. godine, Općinsko vijeće Općine Vodice,
na 3. sjednici, od 24. rujna 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o promjeni imena ulica u naselju Tribunj

I.
Ulicama u naselju Tribunj ("Službeni vjesnik općina

Drniš, Knin i Šibenik", broj 6-77) mijenjaju se imena i to:

1. USTANIČKOJ OBALI od broja 1-25, ULICI
BORACA FERARA, BORACA ŠUNJARA i BORACA
STIPANIČEVIH mijenja se ime u ULICA DONJA RIVA,

2. USTANIČKOJ OBALI od broja 27-37 i ULICI
BORACA CVITANA mijenja se ime u ULICA PUNTA,

3. USTANIČKOJ OBALI od broja 39 do kraja i ULICI
BORACA ALAGA, BORACA ŠANTIĆ, BORACA
ROKOVIĆ i BORACA POPOVIH mijenja se ime u ULICA
GORNJA RIVA,

4. ULICI ANTE KRAPLJANOVA mijenja se ime u
TEŽAČKA ULICA

5.ULICI BRAĆE KRAPLJANOV od broja 1-3 i od
broja 2-10 mijenja se ime u ULICA VRTLI,
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6. ULICI BRAĆE KRAPLJANOV od broja 5 do kraja
i od broja 10 do kraja mijenja se ime u PUT SOVLJA,

7.ULICI 16. srpnja 1941. od broja l-10mijenja se ime
u ULICA GLAVIČINE,

8.ULICI 16. srpnja 1941. od broja 11 do kraja mijenja
se ime u ULICA DUBRAVICE,

9. ULICI BORACA GRUBELIĆA mijenja se ime u
ULICA STARINE,

10. ULICI PARTIZANSKI PUT mijenja se ime u
ULICA TRESAN,

11.  ULICI PRVOBORACA mijenja se ime u PUT
MALE GOSPE,

12. ULICI VOJNE ŠUNJARA mijenja se ime u ULICA
ŽIVODE,

13.ULICI BORACA GAŠPIĆA mijenja se ime u
ULICA ULIČINE,

14.LJUBLJANSKOJ ULICI mijenja se ime u
ŠEPURINSKA ULICA,

15.PRVOMAJSKOJ ULICI mijenja se ime u ULICA
PODVORNICE,

16.ULICI BORACA ŠTAMPALIJA mijenja se ime u
ULICA BUNARI,

17.ULICI PUT PROGRESA mijenja se ime u ULICA
KRIŽINE,

18.ULICI BRATSTVA I JEDINSTVA mijenja se ime
u PUT VODICA,

19.ULICI BUDE BORJAN mijenja se ime u ULICA
SELINE,

20. SKOJEVSKOJ ULICI mijenja se ime u ULICA
RUPE,

21. ULICI BORACA KURSARA mijenja se ime u
SRIMARSKA ULICA,

22. BEOGRADSKOJ ULICI mijenja se ime u PUT
BRISTAKA,

23. ULICI PUT SPOMENIKA mijenja se ime u ULICA
SV. NIKOLE,

24. ULICI IVANA RIBARA od broja 1-12 mijenja se
ime u TRG PIJACA,

25.ULICI IVANA RIBARA od broja 14 do kraja
mijenja se ime u ULICA POD VRH,

26.ULICI BRAĆE RIBARA mijenja se ime u KOR-
NATSKA ULICA,

27.ULICI BORACA JUGOVIH mijenja se ime u
ULICA LUKE,

28. SKOPSKOJ ULICI mijenja se ime u ZLARINSKA
ULICA,

29. ULICI I. DALMATINSKE BRIGADE od broja 1-
25 i ULICI ŽRTAVA FAŠIZMA mijenja se ime u RIBAR-
SKA ULICA,

30. ULICI I. DALMATINSKE BRIGADE od broja 27-
75 mijenja se ime u ULICA VAROŠ,

31. ULICI I. DALMATINSKE BRIGADE od broja 77
do kraja mijenja se ime u ULICA ZAMALIN,

32. ULICI II. DALMATINSKE BRIGADE mijenja se
ime u ISELJENIČKA ULICA,

33.TITOGRADSKOJ ULICI mijenja se ime u ŽIRJAN-
SKA ULICA,

34. ULICI PARTIZANSKE BAZE mijenja se ime u
ULICA LOKVICA,

35. OBALI  MARŠALA TITA sa produžetkom obalnog
pojasa do mosta i prostor ispred samoposluge, mijenja se
ime u JURJEVGRADSKA ULICA.

II.
Ovo rješenje objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu

Općine.

KLASA: 015-08/93-01-1
Vodice, 24. rujna 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v. r.
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Na temelju Članka 19. Zakona o određivanju poslova iz

samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i
uprave ("Narodne novine", broj 75-93) i članka 20. Odluke
o privremenom ustrojstvu Opčine Vodice, KLASA: 021-
05/93-01/13, od 20. travnja 1993. godine, Općinsko vijeće
Općine Vodice, na 6. sjednici, od 11. veljače 1994. godine,
donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za određivanje imena

ulica i trgova

1. U Komisiju za određivanje imena ulica i trgova
Općine Vodice, imenuju se:

a)za predsjednika
- Ante Ivas

b) za članove
- Don Frane Šimat
- Roko Ivanda
- Vitomir Antić

- Stanko Perkov

KLASA: 119-01/94-01/2
UR. BROJ: 2182/04-01-94-1
Vodice, 11. veljače 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v. r.

26
Na temelju članka 20. Odluke o privremenom us-

trojstvu Općine Vodice, KLASA: 021-05/93-01/13, od 20.
travnja 1993. godine, Općinsko vijeće Općine Vodice, na 6.
sjednici, od 11. veljače 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za žalbe i pritužbe

1. U Komisiju za žalbe i pritužbe Općine Vodice,
imenuju se:

a) za predsjenika
- Ivan Perkov

b) za članove
- Ivica Šunjić
- Šime Strikoman
- Ante Šunjerga
- Boris Jakovljević

KLASA: 119-01/94-01/1
UR. BROJ: 2182/04-01-94-1
Vodice, 11. veljače 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VODICE

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v. r.
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II
OPĆINA SKRADIN
OPĆINSKO VIJEĆE

11
Na temelju članka 17. Zakona o ugostiteljskoj i turis-

tičkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 28-88, 38-89,16-
90,90-90 i 44-93), Općinsko vijeće Općine Skradin, na 2.
sjednici, od 24. lipnja 1993. godine, donosi

ODLUKU
o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na po-

dručju Općine Skradin

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se raspored, početak i završetak

radnog vremena u ugostiteljskim objektima na području
Općine Skradin.

Članak 2.
Radno vrijeme u ugostiteljskim objektima na području

Općine Skradin utvrđuje se kao zimsko radno vrijeme,
predsezonsko radno vrijeme, sezonsko (ljetno) radno vri-
jeme i podsezonsko radno vrijeme.

Predsezonsko radno vrijeme traje od 1. travnja do 31.
svibnja.

Sezonsko (ljetno) radno vrijeme traje od 1. lipnja do 31.
kolovoza.

Podsezonsko radno vrijeme traje od 1. rujna do 30.
rujna.

Zimsko radno vrijeme traje od 1. listopada do 31.
ožujka.

Članak 3.
Ugostiteljski objekti mogu početi raditi najranije u 7

sati.
Članak 4.

Ugostiteljski objekti u tijeku dana moraju raditi najmanje
ukupno osam sati.

Članak 5.
Hoteli, turistički apartmani, pansioni, odmarališta,

kampovi, kuće i stanovi za odmor i sobe na području
Općine Skradin rade od 0 do 24 sata.

Članak 6.
Restorani, gostionice, pivnice, kavane, zdravljaci, snack-

barovi, slastičarnice, caffe-barovi, buffeti, krčme, konobe,
pečenjarnice, bistroi, pizzerije i buregđinice na području
Općine Skradin rade:

a) u podsezoni i predsezoni i zimskoj sezoni
od 7 do 23 sata,

b) u ljetnoj sezoni od 7 do 1 sat.

Članak 7.
Disko klubovi i noćni barovi mogu raditi tijekom cijele

godine do 4 sata.
Članak 8.

Ugostiteljski objekti koji se nalaze na željezničkom i
autobusnom kolodvoru moraju raditi najmanje 16 sati
dnevno prema osobnom rasporedu.

Članak 9.
Ugostiteljski objekti u kojima se organiziraju svadbe ili

druge prigodne manifestacije mogu raditi duže od utvrđenog
radnog vremena za taj objekt ali su prethodno dužni o tome
izvijestiti Policijsku upravu Šibenik i turističku inspekciju.

Članak 10.
Ugostiteljski objekti mogu jedan dan u tjednu biti

zatvoreni.

Članak 11.
Obavijest o rasporedu, početku i završetku radnog

vremena kao i o danu u kojem objekt ne radi, mora biti
istaknuta na vidnom mjestu na ulaznim vratima ugos-
titeljskog objekta.

Članak 12.
U vrijeme trajanja opće opasnosti ugostiteljski objekti

mogu raditi od 7 sati ujutro do najduže 22 sata navečer, a
svoj rad će organizirati u dogovoru s nadležnim vojnim i
civilnim organima.

Članak 13.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti

Samoupravni sporazum o radnom vremenu u ugostiteljskim
objektima ("Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibe-
nik", broj 11-87).

Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će se na oglasnoj ploči Općine.

KLASA: 335-02/93-01-1
Šibenik, 24. lipnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPČINE SKRADIN

PREDSJEDNIK
Miroslav Maslać, v. r.

12
Na temelju članka 36. zakona o određivanju poslova iz

samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i
uprave ("Narodne novine", broj 75/93), a u svezi s člankom
86. Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine",
broj 48/88, 16/90 i 53/90) i članka 10. Odluke o privre-
menom ustrojstvu Općinskog vijeća Općine Skradin, od
28. travnja 1993. godine, Općinsko vijeće Općine Skradin,
na 3. sjednici od 16. prosinca 1993. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu

Članak 1.
U Odluci o građevinskom zemljištu ("Službeni vjesnik

općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 5/93, 3-91, 7-91 i 7-92),
preuzetoj Odlukom o preuzimanju odluka i drugih općih
akata Skupštine Opčine Šibenik, KLASA: 011-01/93-01-1
od 28. travnja 1993. godine, kao opći akt Općine Skradin,
članak 41. mijenja se i glasi:

"Korisnik kojem se zemljište daje na korištenje na
osnovi članka 84. i 85. Zakona o građevinskom zemljištu,
plaća naknadu u iznosu od 0,15 DEM u dinarskoj protuvri-
jednosti.

Iznos naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u
HRD, prema srednjem tečaju DEM kod Narodne banke
Hrvatske na dan donošenja rješenja o dodjeli zemljišta."

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

će se u "Službenom vjesniku Županije Šibenske".

KLASA: 944-08/94-01-1
UR. BROJ: 2182/03-94-1
Skradin, 16. prosinca 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRADIN

PREDSJEDNIK
Miroslav Maslać, v. r.
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Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj samoupravi i

upravi ("Narodne novine", broj 90-92) i članka 10. Odluke
o privremenom ustrojstvu Općine Skradin, od 28. travnja
1993.godine, Općinsko vijeće Općine Skradin, na 3. sjednici,
od 16. prosinca 1993. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o privremenom ustrojstvu

Općine Skradin

Članak 1.
U Odluci o privremenom ustrojstvu Općine Skradin od

28. travnja 1993. godine, članak 27. stavak 1. mijenja se i
glasi: "Poglavarstvo ima predsjednika i šest članova."

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

će se na oglasnoj ploči u sjedištu Općine.

KLASA: 021-05/93-01-3
Skradin, 16. prosinca 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRADIN

PREDSJEDNIK
Miroslav Maslać, v. r.

14
Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj samoupravi i

upravi ("Narodne novine", broj 20/92, 94/93 i 117/93) i
članka 10. Odluke o privremenom ustrojstvu Općine Sk-
radin, od 28. travnja 1993. godine, Općinsko vijeće Općine
Skradin, na 4. sjednici, od 28. siječnja 1994. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o privremenom ustrojstvu

Općine Skradin

Članak 1.
U Odluci o privremenom ustrojstvu Općine Skradin od

28. travnja 1993. godine, članak 35. stavak 4. mijenja se i
glasi: "Zamjenik načelnika svoju dužnost obavlja pro-
fesionalno."

Članak 2.
ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom

glasilu Županije Šibenske.

KLASA: 02-05/94-01/5
Skradin, 28. siječnja 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRADIN

PREDSJEDNIK
Miroslav Maslać, v. r.

15
Na temelju članka 59. stavka 4. Uredbe o financiranju

jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine",
broj 112-93 i članka 24. stavka 2. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90-92),
Općinsko vijeće Općine Skradin, na 4. sjednici od 28.
siječnja 1994. godine, donosi

ODLUKU
o privremenom financiranju javnih potreba

Općine Skradin za razdoblje siječanj-ožujak
1994. godine

Članak 1.
Do donošenja proračuna Općine Skradin za 1994.

godinu, financiranje javnih potreba Općine Skradin u prvom
tromjesečju 1994. godine vršit će se prema odredbama
članka 59. stavka 2. Uredbe o financiranju jedinica lokalne
samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 112-93).

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

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

financiranju javnih potreba Općine Skradin za
razdoblje siječanj-ožujak 1994. godine, Poglavarstvo
Općine Skradin donosi plan privremenog financiranja.

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

vrijeme privremenog financiranja čine sastavni dio prora-
čuna Općine Skradin za 1994. godinu.

Članak 4.
U slučaju neravnomjernog ostvarivanja prihoda u razdo-

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

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj

ploči, a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine.

KLASA: 400-06/93-01-1
Skradin, 28. siječnja 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRADIN

PREDSJEDNIK
Miroslav Maslać, v. r.

16
Na temelju članka 56a. o lokalnoj samoupravi i upravi

("Narodne novine", broj 90-92, 94-93 i 117-93) i članka 43.
Odluke o privremenom ustrojstvu Općine Skradin, od 28.
travnja 1993. godine, Općinsko vijeće Općine Skradin, na
5. sjednici od 25. veljače 1994. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojavanju Upravnog odjela i Tajništva

Općine Skradin

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom ustrojava se Upravni odjel Općine

Skradin (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) i Tajništva
Općine Skradin (u daljnjem tekstu: Tajništvo).

II. UPRAVNI ODJEL

Članak 2.
Upravni odjel osniva se u sjedištu Općine u Skradinu.
Upravni odjel će obavljati poslove iz samoupravnog

djelokruga Općine i poslove državne uprave koji budu na
nju prenijeti.

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, Općina Skradin, Upravni odjel.
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Članak 4.
Upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju

natječaja imenuje Poglavarstvo.
Pročelnik za svoj rad odgovara Načelniku i Poglava-

rstvu.
Članak 5.

Uvjeti i način raspisivanja natječaja za imenovanje
pročelnika i drugih djelatnika u Upravnom odjelu uređuje
se pravilnikom o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih
mjesta.

Članak 6.
Općina Skradin u okviru svog djelovanja i ovlasti

osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističkog
planiranja, vodi brigu uređenja naselja, kvaliteti stano-
vanja, komunalnih objekata i drugih komunalnih i uslužnih
djelatnosti i lokalne infrastrukture, osigurava uvjete u ob-
lasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju,
zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti
bilja, socijalnoj skrbi, kulturi, tjelesnoj kulturi i športu,
osigurava uvjete za razvitak gospodarstva, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje
Općine i upravlja općinskom imovinom.

Članak 7.
Upravni odjel u okviru svog djelovanja i ovlasti:
- neposredno izvršava i osigurava provođenje odluka i

drugih općih akata Vijeća,
- neposredno izvršava poslove državne uprave kad su ti

poslovi prenijeti u djelokrug Općine,
- prati stanje u području za koje je osnovan i o tome

izvješćuje Poglavarstvo,
- priprema nacrte odluka i drugih akata, koje donosi

Vijeće, odnosno Poglavarstvo, te priprema izvješća, anal-
ize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Vijeća
i Poglavarstva,

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

- podnosi izvješća Vijeću i Poglavarstvu o svom radu i
- obavlja druge poslove sukladno zakonu.

Članak 8.
Pročelnik Upravnog odjela donosi godišnji plan rada.
Godišnji plan rada donosi se u skladu sa zakonom i

ovom odlukom.
Godišnji plan rada sadrži prikaz zadaća i poslova

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

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

Članak 9.
Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih

mjesta Upravnog odjela donosi Poglavarstvo.

III. TAJNIŠTVO
Članak 10.

Radom Tajništva rukovodi tajnik Općine.
Tajnik organizira i nadzire rad Tajništva. U odnosu na

rad Tajništva, tajnik ima ovlaštenja i dužnost pročelnika.

Članak 11.
Uvjeti i način raspisivanja natječaja za imenovanje

tajnika i drugih djelatnika u Tajništvu uređuje se Prav-
ilnikom o unutarnjem redu.

Članak 12.
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, Općina Skradin, Tajništvo.

Članak 13.
Tajništvo obavlja stručne poslove za Vijeće, radna

tijela, Poglavarstvo, Načelnika i to:
-priprema programe rada te osigurava i prati njegovo

izvršenje,
-priprema materijale, odnosno osigurava druge uvjete

za održavanje sjednica,
-pruža stručnu pomoć predsjedniku Vijeća i Načelniku,
-pruža stručnu pomoć članovima Vijeća,
-prati rad sjednica, izrađuje zaključke i zapisnik te prati

izvršenje zaključaka,
- priprema odluke i druge akte za objavljivanje u

službenom glasilu,
- daje pravna i druga stručna mišljenja u svezi s radom

Vijeća, Poglavarstva i Načelnika,
- sudjeluje u izradi akata koje donosi Vijeće, Poglava-

rstvo i Načelnik,
- brine se o promjeni statuta Općine i poslovnika o radu

Vijeća i Poglavarstva,
- informira o radu Vijeća, odnosno radnih tijela i Po-

glavarstva te dostavlja materijale na javnu raspravu, prati i
sumira rezultate javne rasprave,

- sudjeluje u pripremi akata koje donosi Vijeće, radna
tijela, Poglavarstvo, Načelnik, te izradi prijedloga norma-
tivnih i drugih akata,

- obavlja i druge stručne i administrativne poslove
vezane uz rad Vijeća, radnih tijela, Poglavarstva i Načelnika.

Članak 14.
Tajništvo obavlja financijske i računovodstvene poslove

za potrebe Općine.

Članak 15.
Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih

mjesta Tajništva, donosi Poglavarstvo.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Sredstva za rad Upravnog odjela i Tajništva osigura-

vaju se u proračunu Općine.

Članak 17.
Djelatnici Upravnog odjela i Tajništva dužni su zadatke

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

Članak 18.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će se u "Službenom vjesniku Županije Šibenske".

KLASA: 023-05/94-01/1
UR. BROJ: 2182/03-94-01
Skradin, 25. veljače 1994. god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRADIN

PREDSJEDNIK
Miroslav Maslać, v. r.
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Na temelju članka 17. Zakona o ugostiteljskoj i turis-

tičkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 28-88,38-89,16-
90,19-90 i 44-93), i članka 10. Odluke o privremenom
ustrojstvu Općine Skradin od 28. travnja 1993. godine,
Općinsko vijeće Općine Skradin na 5. sjednici od 25.
veljače 1994. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o radnom vremenu ugos-

titeljskih objekata na području Općine Skradin

Članak 1.
U Odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na

području Općine Skradin (od 24. lipnja 1994. godine),
članak 5. mijenja se i glasi:

"Hoteli, turistički apartmani, pansioni odmarališta,
kampovi, kuće i stanovi za odmor i sobe na području
Općine Skradin rade od 0 do 21 sat"

Članak 2.
Članak 6. pod a) i b), mijenja se i glasi:
"a) u podsezoni i predsezoni i zimskoj sezoni od 7 do 21

sat."
"b) u ljetnoj sezoni od 7 do 21 sat."

Članak 3.
Članak 7. mijenja se i glasi: "Disko klubovi i noćni

barovi mogu raditi tijekom cijele godine do 21 sat"

Članak 4.
Članak 12. mijenja se i glasi: "U slučaju proglašenja

opće opasnosti ugostiteljski objekti će svoj rad organizirati
u dogovoru s nadležnim, vojnim i civilnim organima."

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će se na oglasnoj ploči u sjedištu Općine.

KLASA: 353-02/94-01-1
UR. BROJ: 2182/03-94-1
Skradin, 25. veljače 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRADIN

PREDSJEDNIK
Miroslav Maslać, v. r.

18
Na temelju članka 32., 33., 36., 39 i 42. Zakona o

financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne
novine", broj 117/93) i članka 10. Odluke o privremenom
ustrojstvu Općine Skradin, od 28. travnja 1993. godine,
Općinsko vijeće Općine Skradin, na 5. sjednici, od 25.
veljače 1994. godine, donosi

ODLUKU ,
o općinskim porezima

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se stope, visina, te način
obračuna i plaćanja općinskog poreza što su vlastiti izvori
sredstava Općine Skradin.

1. porez na potrošnju
2. porez na kuće za odmor ,
3. porez na reklame,
4. porez na tvrtku,

POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.
Porez na potrošnju alkoholnih pića i piva plaća se po

stopi od 3 %.
Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička
osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića
koja se proda u ugostiteljskim objektima.

Članak 5.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i

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

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

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

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

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

POREZ NA REKLAME

Članak 7.
Porez na reklame plaća se, godišnje, u dinarskoj pro-

tuvrijednosti 200 DEM prema srednjem tečaju Narodne
banke Hrvatske na dan utvrđivanja obveze.

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

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

Članak 9.
Ako se reklama istakne tijekom godine plaća se

srazmjerni dio poreza na reklame propisan člankom 8. ove
odluke

POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Članak 10.
Porez na tvrtku, odnosno naziv, plaćaju godišnje pravne

i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza
na dohodak, u visini dinarske protuvrijednosti 500 DEM
prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan
utvrđivanja obveze. Ako je na istom objektu istaknuto više
tvrtki, odnosno naziva iste pravne i fizičke osobe, plaća se
samo jedan spomenuti iznos poreza. Ako postoji više
vlasnika obrtničke radnje ili poduzeća plača se samo jedan
porez. Poslovne jedinice u sastavu pravne ili fizičke osobe
(prodavaonice pogoni i radionice) plaćaju 50 % propisanog
poreza na tvrtku, odnosno naziv.

Članak 11.
Tvrtkom odnosno nazivom u smislu članka 10. ove od-

luke smatra se ime pravne i fizičke osobe pod kojim
poduzeće ili radnja posluje, osim natpisa na klupama,
stolovima i otvorenim prodajnim mjestima na tržnici na

II. VRSTE POREZA
Članak 2.

Općinski porezi jesu:
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KLASA: 119-01/93-01-8
Šibenik, 24. lipnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRADIN

PREDSJEDNIK
Miroslav Maslać, v. r.

20
Na temelju članka 35. Odluke o privremenom

poslovničkom ustrojstvu Općine Skradin, od 28. travnja
1993.godine, Općinsko vijeće Općine Skradin, na 3. sjednici,
od 16. prosinca 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru zamjenika načelnika Općine Skradin

1.Nediljko Dujić, bira se za zamjenika načelnika Općine
Skradin.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Općine.

KLASA: 119-01/93-01-10
Skradin, 16. prosinca 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRADIN

PREDSJEDNIK
Miroslav Maslać, v. r.

21
Na temelju članka 10. Odluke o privremenom

poslovničkom redu Općine Skradin od 28. travnja 1993.
godine, Općinsko vijeće Općine Skradin, na 3. sjednici, od
16. prosinca 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine

Skradin

1. Za članove Općinskog poglavarstva Općine Skradin
biraju se:

- dr. Ivan Matić
- dr. Mirjana Silov
- Nikica Širinić, dipl. inž.
- Anka Verović, dipl. inž.
- Ivan Sušić
2. Općinski načelnik je po svom položaju predsjednik,

a zamjenik Općinskog načelnika član poglavarstva, koji
obavlja dužnost zamjenika predsjednika poglavarstva.

3. Članovi poglavarstva svoju dužnost obavljaju
počasno.

4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Općine.

KLASA: 119-01/93-01-9
Skradin, 16. prosinca 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRADIN

PREDSJEDNIK
Miroslav Maslać, v. r.

kojima se prodaju živežne namirnice, natpisa što ih
građevinska poduzeća ističu na gradilištima te naziva
poslovnih jedinca koje ne posluju s trećim osobama.

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

od dana dostave rješenja kojim je porez na tvrtku odnosno
naziv utvrđen. Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine
plaća se srazmjerni dio poreza na tvrtku, odnosno naziv.

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

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

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti

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

Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom

vjesniku Županije Šibenske", a primjenjuje se od 1. siječnja
1994. godine, osim odredbi članka 3, 4. i 5. koji se primjenjuje
od 1. ožujka 1994. godine.

Klasa: 410-01/94-01/1
Ur. br.: 2182/03-94-1
Skradin, 25. veljače 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRADIN

PREDSJEDNIK
Miroslav Maslać, v. r.

19
Na temelju članka 87. Zakona o lokalnoj samoupravi i

upravi ("Narodne novine", broj 90-92) i članka 10. Odluke
o privremenom ustrojstvu Općine Skradin, od 28. travnja
1993.godine, Općinsko vijeće Općine Skradin, na 2. sjednici,
od 24. lipnja 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Komisije za preuzimanje
nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava, te

prava i obveza dosadašnje Općine Šibenik

1. Osniva se komisija za preuzimanje nekretnina,
pokretnina, financijskih sredstava, te prava i obveza
dosadašnje Općine Šibenik.

2. Zadatak Komisije je, za Općinsko vijeće Općine
Skradin, pripremiti Prijedlog diobe nekretnina, pokretnina,
financijskih sredstava, te prava i obveza dosadašnje Općine
Šibenik.

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

- PETAR DUNĐER, za predsjednika
- MIROSLAV MASLAĆ, za člana
- MARKO VEROVIĆ, za člana

5. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Općine.
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III
OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKO VIJEĆE
12

Na temelju članka 17. Zakona o ugostiteljskoj i turis-
tičkoj djelatnosti ("Narodne novine"; broj 28-88, 38-89,
16-90, 19-90 i 44-93), Općinsko vijeće Općine Primošten,
na 4 sjednici, od 25. lipnja 1993. godine, donosi

ODLUKU
o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na

području Općine Primošten

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se raspored, početak i završetak

radnog vremena u ugostiteljskim objektima na području
Općine Primošten.

Članak 2.
Radno vrijeme u ugostiteljskim objektima na području

Općine Primošten utvrđuje se kao zimsko radno vrijeme,
predsezonsko radno vrijeme, sezonsko (ljetno) radno vri-
jeme i predsezonsko radno vrijeme.

Predsezonsko radno vrijeme traje od 1. travnja do 31.
svibnja.

Sezonsko (ljetno) radno vrijeme traje od 1. lipnja do 30.
rujna.

Podsezonsko radno vrijeme traje od 1. listopada do 31.
listopada.

Zimsko radno vrijeme traje od 1. studenog do 31.
ožujka.

Članak 3.
Ugostiteljski objekti mogu početi raditi najranije u 6

sati.
Članak 4.

Ugostiteljski objekti u tijeku dana moraju raditi najmanje
ukupno osam sati.

Članak 5.
Hoteli, turistički apartmani, pansioni, odmarališta, kam-

povi, kuće i stanovi za odmor i sobe na području Općine
Primošten rade od 0 do 24 sata.

Članak 6.
Restorani, gostionice, pivnice, kavane, zdravljaci, snack-

barovi, slastičarnice, caffe-barovi, buffeti, krčme, konobe,
pečenjarnice, bistroi, pizzerije i buregđinice na području
Općine Primošten rade:

a) u podsezoni i predsezoni i zimskoj sezoni
od 6 do 24 sata.

b) u ljetnoj sezoni od 7 do 1 sat.

,       Članak 7.
Disko klubovi i noćni barovi mogu raditi tijekom cijele

godine do 4 sata.
Članak 8.

Ugostiteljski objekti koji se nalaze na željezničkom i
autobusnom kolodvoru moraju raditi najmanje 16 sati
dnevno prema osobnom rasporedu.

Članak 9.
Ugostiteljski objekti u kojima se organiziraju svadbe ili

druge prigodne manifestacije mogu raditi duže od utvrđenog
radnog vremena za taj objekat ali su prethodno dužni o tome
izvijestiti Policijsku upravu Šibenik i turističku inspekciju.

Članak 10.
Ugostiteljski objekti mogu jedan dan u tjednu biti

zatvoreni.

Članak 11.
Obavijest o rasporedu, početku i završetku radnog

vremena kao i o danu u kojem objekat ne radi, mora biti
istaknuta na vidnom mjestu na ulaznim vratima ugos-
titeljskog objekta.

Članak 12.
U vrijeme trajanja opće opasnosti ugostiteljski objekti

mogu raditi na osobnu odgovornost od 7 sati ujutro do
najduže 22 sata navečer.

Članak 13.
Stupanjem za snagu ove odluke prestaje važiti

Samoupravni sporazum o radnom vremenu u ugostiteljskim
objektima ("Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibe-
nik", broj 11-87).

Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će se na oglasnoj ploči Općine.

Klasa: 335-01/93-01-2
Primošten, 25. lipnja 1993.

GRADSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Ante Zuban, v. r.

13
Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj samoupravi

i upravi ("Narodne novine"; broj 90-92) ,,Općinsko vijeće
Općine Primošten, na 5. sjednici, od 6. listopada 1993.
godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o privremenom ustrojstvu

Općine Primošten

Članak 1.
Članak 27. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Poglavarstvo ima predsjednika i pet članova".

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

će se na oglasnoj ploči Općine.

Klasa: 021-05/93-01/4
Primošten, 6. listopada 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Ante Zuban, v. r.

14
Na temelju članka 32., 33., 36., 39 i 42. Zakona o

financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne
novine", broj 117/93) i članka 10. Odluke o privremenom
ustrojstvu Općine Primošten, od 20. travnja 1993. godine,
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 6. sjednici, od 18.
veljače 1994. godine, donosi

ODLUKU
o općinskim porezima

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se stope, visina, te način
obračuna i plaćanja općinskih poreza što su vlastiti izvori
prihoda Općine Primošten.

II. VRSTE POREZA
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POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Članak 12.
Porez na tvrtku, odnosno naziv, plaćaju godišnje pravne

i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza
na dohodak, u dinarskim protuvrijednostima što su iskazani
u DEM:

— pravne osobe koje zapošljavaju
do 10 djelatnika                             100 DEM
od 10-30 djelatnika                        150 DEM
od 30-100 djelatnika                      250 DEM
više od 100 djelatnika                    500 DEM

— osim robnih kuća                           400 DEM
—"pravne osobe s područja

financija i osiguranja                     500 DEM

Članak 13.
Fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti:
— samostalni ugost. trgovačke

i zabavne igre                                  150 DEM god.
— proizvodne i uslužne djelatnosti     100 DEM. god.
— ostali                                                  100 DEM god.

Članak 14.
Poreza na tvrtku odnosno firmu oslobađaju se:
— tvrtke koje zapošljavaju 40 %  invalidnih osoba
—invalidi domovinskog rata koji samostalno obavljaju

djelatnost
— tvrtke za prvu godinu rada
—tvrtke koje su registrirane, a nisu počele obavljati

djelatnost.
Članak 15.

Tvrtkom odnosno nazivom u smislu članka 12. ove od-
luke smatra se ime pravne i fizičke osobe pod kojim
poduzeće ili radnja posluje, osim natpisa na klupama,
stolovima i otvorenim prodajnim mjestima na tržnici na
kojima se prodaju živežne namirnice, natpisa na gradilištima
te naziva poslovnih jedinica koje ne posluju s trećim
osobama.

Članak 16.
Porez na tvrtku, odnosno naziv plaća se u roku 15 dana

od dana dostave rješenja kojim je porez na tvrtku odnosno
naziv utvrđen. Ako se tvrtka upise u registar tijekom godine
plaća se srazmjerni dio poreza na tvrtku, odnosno naziv, iz
članka 12. ove odluke.

Članak 17.
Obveznik poreza na tvrtku, odnosno naziv, dužan je

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

POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 18.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju godišnje po

četvornom metru, pravne i fizičke osobe, koje koriste javnu
površinu u dinarskoj protuvrijednosti 10 DEM po srednjem
tečaju Narodne banke Hrvatske na dan plaćanja.

Članak 19.
Tijelo Općine nadležno za izdavanje odobrenja za

korištenje javne površine, dužno je nadležnom tijelu za
financijske poslove dostaviti primjerak rješenja o odob-
renju za korištenje javne površine u roku od 15 dana od dana
izdavanja rješenja.

Članak 20.
Ako se korištenje javne površine počne tijekom godine,

plaća se srazmjerni dio poreza na korištenje javne površine
iz članka 18. ove odluke.

Članak 2.
Općini Primošten pripadaju slijedeći porezi:
1. porez na potrošnju
2. porez na kuće za odmor,
3. porez na reklame,
4. porez na tvrtku,
5. porez na korištenje javnih površina.

POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih

pića (prirodna vina, specijalna vina, yinjak, rakiju i žestoka
pića), i bezalkoholna pića - po stopi od 3 %.

Članak 4.
Osnovica poreza na potrošnju iz članka 3. ove odluke

jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugos-
titeljskim objektima, bez poreza na promet ugostiteljskih i
turističkih usluga.

Članak 5.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i

piva obveznik poreza obračunava i plaća u roku od 5 dana
po isteku tjedna na način propisan Zakonom o porezu na
promet proizvoda i usluga. Obračun poreza iskazuje se u
evidencijama propisanim za obračun poreza na promet
proizvoda i usluga.

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

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

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

Članak 7.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade

(stan) koji se koristi sezonski ili privremeno.
Kućom za odmor smatra se i odmaralište.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade

koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, alata i
slično.

POREZ NA REKLAME
Članak 8.

Porez na reklame plaća se, godišnje, u dinarskoj pro-
tuvrijednosti:

— na svaku istaknutu reklamu veličine
do 1 m2                                               100 DEM

— na svaku istaknutu reklamu veću
od 1 m2                                               200 DEM
prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na
dan plaćanja.

— na svaku slijedeću reklamu                      70 DEM
— plaćanje poreza oslobađaju se reklame istaknute na

športskim borilištima.
Članak 9.

Podatke o mjestu gdje se ističe reklama, dimenzijama
istaknute reklame, broju istaknutih reklama i o promjenama
pri isticanju reklama obveznici poreza na reklame dužni su
dostaviti nadležnoj tijelu za financijske poslove do 31.
ožujka u godini za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku
od 15 dana od dana primjene istaknute reklame.

Članak 10.
Ako se reklama istakne tijekom godine plaća se

srazmjerni dio poreza na reklame propisan člankom 8. ove
odluke

Članak 11.
Tijelo Općine nadležno za izdavanje odobrenja za

postavljanja reklame, dužno je nadležnom tijelu za finan-
cijske poslove dostaviti primjerak rješenja o odobrenju za
postavljanje reklame u roku 15 dana od dana izdavanja
rješnja.
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Članak 21.
Pravne i fizičke osobe, banke i druge financijske insti-

tucije dužne su, na zahtjev nadležnog tijela za financijske
poslove dostaviti podatke, odnosno omogućiti uvid u
poslovne knjige i evidenciju zbog prikupljanja podataka
potrebnih za utvrđivanje poreza.

Članak 22.
Kada obveznik poreza dospjeli porez ne plati u propisa-

nom roku, porez se prisilno naplaćuje po odredbama o
prisilnoj naplati poreza, prema Zakonu o porezu na dohodak.
Kod više plaćenog predujma poreza primjenjuju se odredbe
o povratu iz Zakona o porezu na dohodak

Članak 23.
Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem općinskih

poreza provode i ovlašteni djelatnici nadležnog tijela za
financijske poslove.

III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o komunalnim taksama ("Službeni vjesnik općina
Drniš, Knin i Šibenik", broj 2-92, i 2-93).

Članak 25.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom

vjesniku Županije Šibenske", a primjenjuje se od 1. siječnja
1994. godine.

Klasa: 410-01/94-01-1
Ur. br.: 2182/02-01-94-1
Primošten, 18. veljače 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Ante Zuban, v. r.

15
Na temelju članka 10. Odluke o privremenom us-

trojstvu Općine Primošten, od 20. travnja 1993. godine,
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 5. sjednici, od 6.
listopada 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru članova Općinskog poglavarstva

Općine Primošten

1.  Za članove Općinskog poglavarstva Općine
Primošten, biraju se:

— JOSIP PANCIROV, dipl. inž. arh.
— SVETO LOVRIĆ
— MILAN BAN
— ANTE BOGAVČIĆ
2. Općinski načelnik je po svom položaju predsjednik

Općinskog poglavarstva, a njegov zamjenik član Općinskog
poglavarstva.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Općine.

Klasa: 119-01/93-01/9
Primošten, 6. listopada 1993.

OPĆINSKO' VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Ante Zuban, v. r.

16
Na temelju članka 87. Zakona o lokalnoj samoupravi i

upravi ("Narodne novine", broj 90-92) i članka 10. Odluke
o privremenom ustrojstvu Općine Primošten, od 20. travnja
1993. godine Općinsko vijeće Općine Primošten, na 2.
sjednici, od 17. svibnja 1993. godine, donosi

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Komisije za

preuzimanje nekretnina, pokretnina, financijskih
sredstava, te prava i obveza dosadašnje Općine

Šibenik

1.    Osniva se Komisija za preuzimanje nekretnina,
pokretnina, financijskih sredstava, te prava i obveza
dosadašnje Općine Šibenik.

2. Zadatak Komisije je, za Općinsko vijeće Općine
Primošten pripremiti Prijedlog diobe nekretnina, pokretnina,
financijskih sredstava, te prava i obveza dosadašnje Općine
Šibenik.

3. Komisija ima predsjednika i 2 člana.
4. U Komisiju se imenuju:

1 JERE BAKOTIĆ, za predsjednika
2. VLADO ŽUPANOVIĆ, za člana
3. JOSIP ČOBANOV, za člana

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

Klasa: 119-01/93-01/8
Primošten, 17. svibnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Ante Zuban, v. r.
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Na temelju članka 4. Odluke o građevinskom zemljištu

("Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 5-
89) i članka 10. Odluke o privremenom ustrojstvu Općine
Primošten, od 20. travnja 1993. godine, Općinsko vijeće
Općine Primošten, na 5. sjednici, od 6. listopada 1993.
godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za provođenje natječaja
za davanje na korištenje građevinskog zemljišta

1. U Komisiju za provođenje natječaja za davanje na
korištenje građevinskog zemljišta na području Općine
Primošten imenuju se vijećnici:

1. MIRA BILJAKOVIĆ, za predsjednika
TIHOMIR GRACIN, zamjenik predsjednika

2. JOSIP ČOBANOV, za člana
MARIO JURIN, zamjenik člana

3. JERE BAKOTIĆ, za člana
ANTE ZUBAN, zamjenik člana

2. Ovo rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Općine
Primošten.

Klasa: 021-05/93-01/5
Primošten, 6. listopada 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Ante Zuban, v. r.

Izdavač: Županija Šibenska, Trg Pavla Šubića I, broj 5,  Uređuje: Dane Maretić, dipl. pravnik
Tisak: Tiskara "Kačić" Šibenik
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